Ger en bild av det samhälle vi vill nå och visar de
strategier som är avgörande för Luleå halvvägs till
visionens år 2050.

PROGRAM & UTVECKLINGSPLANER
Tydliggör Luleå kommuns vilja och innehåller anockså kommunens översiktsplan.

PLANER & RIKTLINJER

En plan visar enskilda nämnders långsiktiga ambitioen hållning i en fråga som rör samhällets utveckling
och ger vägledning i arbetet.

• • • Utvecklingsplan Centrum

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)

Samrådshandling

VISION & RIKTNINGAR

Ger en bild av det samhälle vi vill nå och visar de
strategier som är avgörande för Luleå halvvägs till
visionens år 2050.

PROGRAM & UTVECKLINGSPLANER
Tydliggör Luleå kommuns vilja och innehåller anockså kommunens översiktsplan.

PLANER & RIKTLINJER

En plan visar enskilda nämnders långsiktiga ambitioen hållning i en fråga som rör samhällets utveckling
och ger vägledning i arbetet.

Dokumenttyp: Utvecklingsplan, samrådshandling
Dokumentnamn: Utvecklingsplan Centrum
Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad
Senast reviderad: Fastställd: Ej fastställd
Beslutinstans: Kommunfullmäktige
Giltighetstid: 2019 - 2039
Dokument gäller för: Alla förvaltningar
Omslagsfoto: Peter Rosén

Centrum. Foto: Peter Rosén.

FÖRSLAG Utvecklingsplan Centrum

Innehåll
För att nå Vision Luleå 2050				
3
Begrepp							4
Syfte								5
Avgränsning						6
Historia och nuläge 					7
Dialoger							8
Generella riktlinjer 					9

Barn och unga						10
Hälsa, trygghet och demokrati				
11
Mötesplatser och evenemang				12
Handel 							13
Grönområden och vattenområden				14
Klimat, energi och resurser 					
16
Trafik							17
Kollektivtrafik						19
Bebyggelse 							20
Hänsyn – riksintressen					22
Hänsyn – kulturmiljö						24
Hänsyn – miljö, hälsa och säkerhet				
25

Områdesvisa rekommendationer			26
Gültzauudden 						27
Residenset 							28
Oscarsvarv 							29
Östermalm							30
Innerstaden							32
Östra stranden						34
Norra utvecklingsområdet					36
Södra utvecklingsområdet 					38

Konsekvenser						40
Utveckling							42
Hänsyn							44
Mark- och vattenanvändning				46
Precisering av mark- och vattenanvändning		
48
Bilagor

PM - Lokalisering av bebyggelse
Miljökonsekvensbeskrivning

2

FÖRSLAG Utvecklingsplan Centrum

För att nå Vision Luleå 2050
Vision Luleå 2050
& Riktningarna
Vision Luleå 2050 visar hur vi vill att det ska vara i
Luleå i framtiden. Riktningarna beskriver de långsiktiga strategierna för utvecklingen av samhället.

Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen. Det betyder att de principer som finns i
Program till Vision Luleå 2050 ska bli tydligare
och mer konkret för ett utpekat område. Syftet är
att ge en långsiktig utveckling med riktlinjer och
rekommenationer som blir vägledande för alla
kommunala verksamheter. Utvecklingsplanen är en
del av översiktsplanen med ett 20 års perspektiv.
När en ny utvecklingsplan antas ersätter den delar av
översiktsplanen.

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplaner tas fram av alla kommunala
verksamheter med konkreta åtgärder för att förverkliga Program och utvecklingsplaner.

Nuläge

BYGG FÖR FRAMTIDEN

Utvecklingsplan

TA SATS FÖR EN LEDANDE NORDLIG REGION

Översiktsplanen består av flera delar där programmet är huvuddokumentet. De andra delarna är
kartorna, konsekvensbeskrivningen och bilagorna.

LYFT IDENTITETEN SOM KUSTSTAD ÅRET RUNT

Program till Vision Luleå 2050 ger principer och
rekommendationer för vad kommunen ska arbeta
för på lång sikt. Det är vår översiktsplan för hela
kommunen. Innehållet i programmet tar hänsyn
till globala, nationella och regionala mål inom olika
områden. Program och utvecklingsplaner är dokument som visar hur vi ska nå Vision Luleå 2050.

STÅ FÖR ÖPPENHET OCH MÅNGFALD

Program

Vision & Riktningar

B

A B C
D E F
Program

Läs mer på www.lulea.se/2050

Under 2017-2019 pågår ett arbete med att revidera
översiktsplanen i syfte att förenkla och förbättra
innehållet. Arbetet med revideringen och framtagande av nya utvecklingsplaner samt andra planer görs
i samverkan så att innehållet i dokumenten stämmer
överens med varandra.
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Begrepp
Hållbar utveckling

Riktlinjer

Vision Luleå 2050 baseras på viljan att samhällsutvecklingen ska ske med ett helhetsperspektiv.
Kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta
samordnat för att styra samhället mot en ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Riktlinjer är ett begrepp i utvecklingsplanerna. De
är övergripande och generella insatser på längre
sikt. De ger en anvisning som uttrycks i text och
ibland syns de även på kartan. Riktlinjerna visar
vårt förhållningssätt till olika frågor och områden, de
visar hur vi vill att utvecklingen ska vara.

Utvecklingsplaner

Rekommendationer

Inför ett beslut om att ta fram en utvecklingsplan
prioriteras områden med hjälp av analyser av behov,
möjligheter, brister, efterfrågan mm. Beslutet fattas
av kommunfullmäktige. Innehållet styrs delvis av
lagstiftningen.

Rekommendationer är ett begrepp som används i
program och utvecklingsplaner. De ger rekommendationer för användningen av mark eller vatten.
Rekommendationerna beskriver vad som ska ske på
en plats och visas på kartor. De ger anvisningar för
planering och visar gjorda ställningstaganden.

Utvecklingsplaner tas fram för stadsdelar, samlande
byar och andra geografiska områden. Dessa ska
vara vägledande för samhällets utveckling samt för
användning av mark och vatten och de ska bygga på
historia, nutid och framtid. Utvecklingsplanen ska
hantera alla typer av samhällsfrågor och tas fram
i samverkan med det civila samhället och andra
viktiga aktörer.

Hållbar utveckling

Mål

het

Medel

ar

En bra ekonomi där
näringar och företag växer.

he

t

c i a l h å ll b

ar

So

Ett gott liv och en god
livsmiljö där Luleåborna
är friska, delaktiga och
trygga.

n o m isk

ll
hå

b

E ko l o g i s k h å l
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Allt vi gör ryms inom
ekosystemets gränser.
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Syfte
Utvecklingsplanens syfte är att fördjupa intentionerna i program till
Vision Luleå 2050. Utvecklingsplanen hanterar alla typer av samhällsfrågor. De ska visa vilka prioriteringar som behövs för att Luleå centrum
ska närma sig en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.
Det innebär att utvecklingsplanen ska:
•

Ge riktlinjer och rekommendationer för områdets utveckling

•

Beskriva hur det unika och positiva kan stärkas

•

Ge utrymme för bostäder och arbetsplatser

•

Visa avvägningar mellan olika intressen och
motiven för dessa

•

Vara ett underlag för att rikta och samordna
Luleå kommuns arbete.

Utvecklingsplan Centrum konkretiserar översiktsplanen med ett tidsperspektiv på 20 år.

Planen ska resultera i

NYA BOSTÄDER OCH ARBETSPLATSER

ETT LEVANDE STADSLIV
OCH EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

EN HÅLLBAR LIVSSTIL
OCH ETT HÅLLBART RESANDE
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Avgränsning
Centrum ska vara en attraktiv plats att bo på och erbjuda service, täthet
och närhet. Luleå Centrum ska vara ett centrum för alla och innehålla
många olika funktioner som exempelvis handel, kultur, evenemang, kommunikationer, utbildning och administration. Centrum ska också fungera
som ett nav för kommunikationer med goda förbindelser lokalt, regionalt
och nationellt.
I framtagandet av utvecklingsplanen har delar av
program Kuststaden Luleå i översiktsplanen vidareutvecklats och konkretiserats. För att få en bred och
samlad bild av Centrum har dessutom en bedömning
gjorts för att avgöra inom vilka områden kvaliteten
behöver höjas. Bedömningen är gjord med verktyget
Hållbar stadsdel (HåSta), som är framtaget för att
säkerställa att utvecklingsarbetet sker enligt översiktsplanen och därigenom för en hållbar utveckling.
Verktyget innehåller flera olika indikatorer som ger
en beskrivning av vad som är hög respektive låg
kvalitet för olika ämnen.
Centrums starka och svaga kvaliteter har bedömts i
en bred samverkan mellan kommunens förvaltningar. Utvecklingsplanens syfte har avgränsats utifrån

resultatet av bedömningen med HåSta. Hänsyn har
även tagits till att Centrum i betydligt större utsträckning än andra stadsdelar är till för alla luleåbor.
Den stora utmaningen är att hitta en förtätning som
är lagom i förhållande till boendemiljö, luftkvalitet,
trafik, lekplatser och parker. Eftersom Centrum är
begränsad till ytan av omkringliggande vatten så är
marken en begränsad resurs som ska användas på
bästa sätt, för en hållbar utveckling.
Den geografiska avgränsningen har gjorts utifrån
områdets särskilda karaktär och funktion. Det
handlar om allt från handel till att vara kommunens
och hela regionens offentliga rum. I Centrum finns
även administrativa verksamheter för kommun, stift
och län.

Röd markering visar den geografiska avgränsningen för utvecklingsplanen
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Historia och nuläge
Luleå stad grundlades kring medeltidskyrkan i Gammelstad 1621. Luleå
var en betydande handelsstad med fisk och skinn som huvudnäring. På
grund av att landhöjningen hindrade sjöfarten flyttades staden 1649 en
mil till sin nuvarande plats, på en halvö vid Luleälvens utlopp.
Utvecklingen gick sedan långsamt och ännu i slutet
av 1700-talet var centrum mer en by. Luleå drabbades
hårt av stormaktstidens krig, ryska härjningar och
flera svåra bränder.
Industrialiseringen började med varvsindustrin.
Under 1800-talets senare hälft inträffade en rad
betydelsefulla händelser som påverkade Centrum.
Länsstyrelse och landshövding flyttades till
stadshalvön och det första lasarettet byggdes. Ett
rådhus, bank och den första telefonledningen var
en del i förvandlingen till stad. I slutet av 1800-talet
fick Luleå järnvägsförbindelse och hade en reguljär
ångbåtsförbindelse med Stockholm. Mellan 1850 och
1900 mer än fördubblades befolkningen.
På 1940-talet startades Norrbottens järnverk (NJA),
numera SSAB. Det fick en avgörande betydelse för
Luleå och hela länet. Luleå blev då allmänt känt som
"stål- och hamnstaden". Stålkrisen under slutet av
70-talet påverkade Luleå kraftigt. Antalet anställda
minskade från över 5 000 i mitten av 70-talet till att
nu vara under 2 000.
Luleå tekniska högskola, som 1997 blev Luleå
tekniska universitet, öppnade 1971. Förändringarna
inom stålindustrin tillsammans med universitetets
utveckling bidrog till att stadens karaktär har ändrats
från en industristad till en tjänstestad.
Centrum får sin karaktär i stor utsträckning av
närheten till vatten. Centrum har utblickar mot
vattnet och präglas av kajer och hamnar både i norr
och söder. Luleåborna söker sig gärna till vattnet
både sommar- och vintertid.
Dagens Centrum är format av den stadsplan som
upprättades efter stadsbranden 1887. Den hade en
rätvinklig rutnätsstruktur med tre olika gatubredder.
Syftet med de bredaste gatorna var att fungera som
brandgator med dubbla trädrader. De skulle också
ge ljus och luft till den trånga, mörka stadskärnan
samt rymma den infrastruktur som behövde byggas
ut för vatten, avlopp och energi. Under 1960-70-talen
infördes en annan bred gatutyp som var anpassad
för bilen, Bodenvägen, Skeppsbrogatan och Södra
hamnleden.

Mellan åren 1961-1970, 1981-2000 förtätades centrum
med sammanlagt 2 500 bostadslägenheter. 25% av
bostäderna är byggda före 1950. Bebyggelsen visar en
stor variation i ålder, placering på tomten, material,
höjder och färgsättning. Det vanligaste är att placera
byggnader längs med gatan i kvartersgräns. I den
äldre bebyggelsens finns inslag av friliggande hus
och öppningar in mot gårdsrummen. Domkyrkan
från 1893 ger Luleås stadshalvö en karaktäristisk
profil.
År 2017 hade Centrum 9 242 invånare. 85% av
hushållen består av enbart vuxna och 54% har bil.
Befolkningsprognoserna visar på ökning i samtliga
åldersgrupper. Pensionärer utgör idag knappt en
tredjedel av den totala befolkningen och beräknas bli
något fler. Det finns ett behov av bostäder i centrum
och många som vill bygga.
Flera administrativa verksamheter för kommun,
stift, län och region finns i Centrum. I området även
finns utbildning från förskola till gymnasieskola,
teaterhögskola, vård- och omsorgsboenden, hälsocentral och tandvård. Centrum har också lokaler för ex
bibliotek, konst, teater, musik, idrott, handel, nöjesliv,
museum och religiös verksamhet. Fler mötesplatser
behövs i centrum, allt från flexibel användning av
lokaler till torg, parkytor och grönområden.
I centrum finns 13 000 arbetsplatser. 11 000 personer
pendlar in till Centrum för arbete och studier och
2 500 personer pendlar ut. Goda kommunikationer
med tåg, buss, bil, cykel och gång är mycket viktiga
förutsättningar. Därför har centrum järnvägsstation,
busstation, centrumhållplats och förbindelser med
bilvägar, broar, gång- och cykelvägar.
Centrum har sedan staden bildades varit centrum
för handel. Dagens handel förändras snabbt av ökad
e-handel.
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Dialoger
Uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplanen togs fram av en
arbetsgrupp från kommunens förvaltningar. Två medborgardialoger har
genomförts.
Vid den första dialogen var politiker på stan för att
samtala om kulturmiljöer. Det handlade om vilka
miljöer och platser som kännetecknar Centrum
och vilka byggnader som medborgarna ansåg vara
historiska och viktiga att bevara. Cirka 50 personer
deltog i samtalen.
Den andra dialogen handlade om åsikter och idéer
hur Centrum kan utvecklas samt vilken utveckling
de ansåg skulle ske på Gültzauudden. Synpunkter
om bebyggelse, evenemang, grönområden lyftes.
Drygt 100 medborgare samtalade med politiker i
köpcentrat Smedjan. Medborgardialogernas syfte var
att väcka intresse kring utvecklingsplanen och samla
in spontana synpunkter.
Förutom medborgardialoger där politiker mött
medborgarna har tjänstpersoner genomfört ett flertal
dialoger med allt från näringsliv till föreningar som
är verksamma i Centrum. Även flera informationmöten har hållits.
Samtliga dialoger har dokumenterats och finns
tillgängliga på webben. De synpunkter som kommit
fram har sammanställts och synpunkterna har
utgjort ett underlag i arbetat med att ta fram förslaget
till utvecklingsplan. Dialoger av olika slag kommer
att ske även under samrådstiden.

En medborgardialog är ett samtal om samhällsfrågor där medborgare och förtroendevalda är delaktiga och där allmänintresset, det som är viktigt för
alla, står i centrum. En medborgardialog omfattar
inte bara de som bor i Luleå utan kan även inkludera till exempel unga som går i kommunens skolor eller näringsidkare som verkar i Luleå.
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Generella riktlinjer
Genomförande
Tidsperspektivet för genomförande av utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer är på 20
års sikt. Ansvarig nämnd anges inom parentes. Det
är respektive nämnd som i sina verksamhetsplaner
prioriterar när och på vilket sätt en åtgärd ska
genomföras.

Uppföljning

Förkortningar
KS

Kommunstyrelsen

BUN

Barn- och utbildningsnämnden

KFN

Kultur- och fritidsnämnden

MBN

Miljö- och byggnadsnämnden

SBN

Stadsbyggnadsnämnden

LUMIRE

Luleå miljöresurs AB

Uppföljning av utvecklingsplanen ska göras varje
mandatperiod.

Centrum. Foto: Peter Rosén.
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Barn och unga
Gymnasieskolorna i Centrum samlar ungdomar från alla stadsdelar,
byar och även från kringliggande kommuner. Många söker sig även
till högstadiet i Centrum. Med de nya bebyggelseområdena kommer
antalet barn öka betydligt vilket innebär att fler förskolor och skolor
kommer att behövas.
Forskning visar att goda skolresultat är den mest
avgörande och starkaste skyddsfaktorn för barn och
ungas hälsa och framtida möjligheter till arbete. Barn
som lever i socioekonomisk utsatthet lyckas sämre i
skolan och har sämre hälsa än barn som växer upp
med hög socioekonomisk status. Det är en något
högre andel elever i Centrum som röker eller har
druckit alkohol jämfört med Luleå som helhet.
I Centrum finns en samlad verksamhet för barn och
unga med tidiga insatser, öppenvård och öppen
förskola som vänder sig till hela kommunen.

Riktlinjer
•

En högstadieskola ska byggas i centrum. (BUN

•

Det ska ges plats för nya förskolor och skolor i
takt med att nya bostäder byggs och barnantalet
ökar. (SBN)

•

Det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet med fokus på åtgärder som minskar användningen av alkohol och tobak ska intensifieras.
(BUN)

Förskola. Foto: Luleå kommun.

Hållbarhetsbedömning
Barn och unga

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Bättre förutsättningar för lärande
+ Minskad användning av tobak och alkohol
+ Ökad framtidstro
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Hälsa, trygghet och demokrati
Fysisk aktivitet bidrar till stärkt hälsa och välbefinnande. I centrum
finns möjligheter att vistas och röra sig utomhus, vilket många luleåbor
nyttjar. Men ytterligare åtgärder behövs både i form av nya mötesplatser samt attraktiva grönområden och promenadstråk för att stimulera
till fysisk aktivitet och rörelse. Åtgärder för ökad trygghet samt ökat
valdeltagande är andra behov.
Välbefolkade platser där vi ser och möter andra
människor bidrar till upplevelse av trygghet. Utformning av miljöer för ökad trygghet och för aktiviteter
för alla åldrar är viktigt. Trygghetsundersökningar
visar att tryggheten i Centrum är något lägre än
genomsnittet i kommunen, även om utvecklingen är
positiv. Kvinnor upplever generellt större otrygghet
än män.

Riktlinjer
•

Ytor för rörelse och aktivitet för alla åldrar ska
finnas. Breddidrotten ska stimuleras genom
tillgängliga idrottsanläggningar och näridrottsplatser. (KFN)

•

Vid planering och utformning av allmänna
miljöer ska jämställdhetsperspektiv beaktas.
(SBN)

•

Offentliga platser ska ha en god utomhusbelysning och skötas så att de är hela och rena. (SBN)

•

Åtgärder mot nedskräpning och klotter ska
göras. (SBN)

•

Det förebyggande arbetet mot berusningsdrickande, droganvändning och våld ska samordnas
med polis, näringsliv och civilsamhälle. (KS)

•

Översyn av lokala ordningsstadgan ska göras
i syfte att öka tryggheten på offentliga platser.
(KS)

•

Miljöer som är särskilt avsedda för barn ska vara
alkohol- och drogfria. (KFN)

Tillhörighet och möjlighet att påverka utvecklingen i
sin omgivning har stor betydelse för individens tillit
till det demokratiska systemet. Det är därför viktigt
att främja engagemang och initiativ som kommer
från individer likväl som från det civila samhället.

•

Tysta miljöer ska identifieras och värnas. (SBN)

•

Insatser ska genomföras för ökat valdeltagande
med särskilt fokus på unga. (KS)

•

En plats ska etableras för kontinuerliga medborgardialoger, utställningar och samråd. (KS)

Valdeltagandet är lägre bland unga och bland förstagångsväljare. Insatser för ökat deltagande riktat till
unga har goda möjligheter att ge långsiktiga effekter
på valdeltagandet. Centrum är en betydelsefull plats
för dialoger om Luleås utveckling.
Se även Mötesplatser och evenemang samt Grönområden och vattenområden.

•

Barn och unga ska kunna vara delaktiga i
utsmyckning och utformning av det offentliga
rummet. (SBN)

Publika verksamheter i gatuplan ökar känsla av
trygghet. Att hålla offentliga miljöer belysta, fria
från skadegörelse och klotter är ytterligare en viktig
insats för att öka trivsel och trygghet. Tysta miljöer är
viktigt för god hälsa.
Trygghet och förekomst av våld i offentlig miljö har
ett samband. Av det våld som förekommer i Luleå
sker de flesta våldsbrott i offentlig miljö i Centrum
och under fredag- och lördag kvällar. Alkohol är en
bidragande faktor. Att kommun, polis och krögare
samverkar för en ansvarsfull alkoholservering är
viktigt för tryggheten och för att minska våldet.

Hållbarhetsbedömning
Hälsa och trygghet

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Ökad framtidstro
+ Ökad upplevelse av trygghet, främst för
kvinnor och äldre

+ Minskad risk för olyckor och brott
+ Mer möjlighet till fysisk aktivitet
+ Ökade möjligheter att påverka Luleås
utveckling

+ Tydliga kontaktvägar mellan politik och
medborgare
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Mötesplatser och evenemang
Centrum som helhet är kommunens viktigaste mötesplats och ska vara
tillgänglig för alla och erbjuda varierade upplevelser. Därför finns det
ett särskilt ansvar att bidra till ett utbud av kostnadsfria och tillgängliga
upplevelser och mötesplatser.
En utemiljö som stimulerar till rörelse och aktivitet är betydelsefull för
alla åldrar. För barn är utformningen av och tillgången till lekplatser
central för lärande och utveckling. Lekplatser fungerar också som
mötesplatser.
I en tätare stad blir torg, parker och lekplatser allt
viktigare för att åstadkomma vardagliga möten
och arrangemang. I Luleå finns inga större torg
men gågatan, Norra och Södra hamn används som
aktivitetsytor. Isen runt centrumhalvön är en unik
rekreations- och evenemangsyta.
Människor behöver få uppleva och vara engagerade i
kultur- och fritidsaktiviteter för att mötas, utvecklas
och trivas. Mötesplatser för detta ska finnas både
inomhus och utomhus.

Riktlinjer
•

Minst en större aktivitetsyta ska finnas för större
evenemang och små permanenta scener ska
finnas för mindre kulturevenemang. (SBN)

•

En evenemangsstrategi för Luleå kommun ska
tas fram. Målgrupperna barn, unga samt unga
kvinnor ska prioriteras. (KFN)

•

Information, kommunikation och marknadsföring kring evenemang ska samordnas. (KFN)

•

Ett brett och mångfacetterat kultur- och fritidsutbud under hela året ska stödjas och uppmuntras.
Stöd kan ges i form av finansiering, kunskap,
erfarenheter, lokaler samt utbildning. (KFN)

•

Planering och genomförande av evenemang ska
ske i samverkan mellan kommunen, berörda
myndigheter, det civila samhället och näringslivet. (KFN)

Matmarknad i Centrum. Foto: Luleå kommun.

Hållbarhetsbedömning
Mötesplatser och demokrati
Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

•

Mötesplatsen för unga och unga vuxna ska vara
motor för ungas delaktighet och fungera som en
brygga till vuxenlivet. (KFN)

•

Isen runt centrumhalvön ska utvecklas som
evenemangsyta. (KFN)

•

Antalet torg ska öka. (SBN)

•

Lekplatser ska finnas för barn i alla åldrar. (SBN)

•

Fritt Wi-Fi ska finnas. (KS)

+ Fler tillgängliga lekplatser
+ Ökade möjligheter till samverkan med civila

•

Skolgårdar och skolans lokaler ska vara en
resurs som mötesplats utanför skoltid. (SBN)

+ Mer levande centrum

+ Ökad framtidstro och delaktighet
+ Ökad trivsel och trygghet
+ Mer möjlighet till lek, fysisk aktivitet och
rekreation

samhället

- Ökad risk för bullerstörningar för boende
- Ökad risk för nedskräpning
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Handel
Luleå har en tydlig roll som regionens centrum för handel. Luleå
Centrum står för 80% av shoppinghandeln i Luleå och är en viktig del
i att Centrum är ett starkt besöksmål. Samspelet mellan shopping i
Centrum och dagligvaruhandel och sällanköpshandel på de externa
köpcentrumen ger Luleå en stark position inom handeln.
Storgatan är den dominerande handelsgatan. Krysset
Smedjegatan och Storgatan betraktas som Luleås
absoluta centrum. För en stark handelsutveckling
och för en levande stadskärna är det viktigt att
handelslägen även finns på övriga gator. Handeln
påverkas av både omvärldsfaktorer och hur lokala
fastighetsägare förhåller sig till sina fastigheter.
Alla parter som är verksamma i Centrum behöver
samverka för att möta förändringar och bibehålla en
levande stadskärna.
Dagligvaror, restauranger och caféer utgör en
växande del av omsättningen i Centrum. Restauranger och caféer bidrar till ett levande Centrum
på kvällstid. Stadskärnan blir alltmer en plats för
upplevelser där alla aktörer behöver vara med för att
skapa en positiv utveckling. E-handeln står för 9 %
av den totala försäljningen i Sverige och ökar men
merparten av handeln kommer under överskådlig tid
att ske i fysiska butiker. För detaljhandelsföretagen
som idag agerar på en digitaliserad och global
marknad kommer den fysiska butikens läge att bli
allt viktigare. Sämre lägen tenderar att bli ännu
sämre och värdet av de bästa lägena, med stora
människoflöden, ökar.

Riktlinjer
•

Stadskärnan ska fortsatt vara den främsta
platsen för shopping. (KS)

•

Samverkan med fastighetsägare och butiksägare
för att stärka handeln i Centrum. (KS)

•

Smedjegatan ska bli navet mellan Norra och
Södra hamn och stimulera till ökad handel längs
stråket. (SBN)

•

Vid omvandling av Centrums östra delar ska
utrymme ges för handelslägen. (SBN)

•

Gods och varutransporter ska i största möjliga
mån styras till kvälls- och nattetid samt tidig
morgon. (SBN)
Gamla
Bergviken

Kronandalen

BERGVIKEN

Lulsundsberget

Munkeberg Strand
Honnörsbacken
Stadsviken

ÖSTERMALM
Charlottendal

Gültzauudden

Burströmska
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CENTRUM
Norra Hamn
Östra Stranden

³

Volymhandel: varor som handlas mer sällan och
ofta är skrymmande. Finns i utkanten av den
egentliga stadsbebyggelsen och ofta i stora butiker.
ERGNÄSET

V Skurholmen

Innerstaden

Västra Stranden

Södra Hamn

MALMUDDEN

Gamla Bergnäset
Oscarsvarv

Shopping: kan sägas vara motsatsen till volymhandel och är stadskärnans starkaste konkurrensfördel
mot externa och halvexterna handelsområden.
Bergstaden

0 100 200

Det röda området visar stadskärnans handelsområden.

400 Meter

Svartöberget
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Hållbarhetsbedömning
Dagligvaror: livsmedel, tobak, tidningar, blommor,
systembolag, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaror: beklädnadshandel, fritidsvaruhandel och hemutrustningshandel.

Handel

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Bättre förutsättningar för handel
+ Fler arbetstillfällen för unga
+ Mer levande centrum
+ Ökad trygghet
+ Minskat resbehov till externhandel
- Ökad resursanvändning
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Grönområden och vattenområden
Fler invånare innebär att parker och grönområden behöver klara att fler
använder dem. Att vistas på och vid vatten och isar är ett av Centrums
stora värden. Centrum är den stadsdel som har minst andel gröna
ytor och längst avstånd till naturområden. De gröna ytor som finns är i
huvudsak anlagda parker. Det finns ökad efterfrågan på möjligheter att
odla i centrum. Centrum är en miljö med begränsat utrymme för biologisk mångfald, det finns dock några mindre områden som har sådana
kvaliteter.
När Centrum får fler boende och besökare är alla
tillskott av grönska av stor betydelse. Ekosystemtjänsterna, estetik och historisk förankring blir extra
betydelsefulla. Grönområden har stor betydelse för
människors hälsa. Grönskans och speciellt trädens
roll är betydelsefull för temperatur och vind.
Att länka ihop olika utomhusmiljöer som parker, torg
och stränder i gröna stråk gör dem lättillgängliga
och de kan bilda sammanhållna promenad- och
rekreationsstråk.
Centrum omges av vatten vars stränder till stora
delar är utfyllda eller på annat sätt påverkade. Vattenområdena är viktiga för rekreation som bad, båtliv
och aktiviteter på isen vintertid. Vattenområdena har
också betydelse för växt- och djurlivet.
Vattenförekomsterna Inre och Yttre Lulefjärden har
hög ekologisk status vilket också är miljökvalitetsnormen för dessa. Skurholmsfjärden och
Lulsundskanalen uppnår inte miljökvalitetsnormen
god ekologisk status, huvudsakligen beroende på
det urbana läget med påverkan på morfologi och
stränder med stor andel hårdgjorda ytor i närområdet. Lulsundskanalen är även påverkad av Innerfjärdarnas vattenreglering. Övergödning och tillfällig
försurning tillhör problembilden, där jordarter och
markanvändning uppströms i avrinningsområdet är
de största påverkansfaktorerna.
En god dagvattenhanteringen inom planområdet
bidrar till att statusen inte försämras. Det stadsnära läget med redan bebyggda områden innebär
att möjligheterna att åtgärda problembilden med
morfologi etc. är mycket begränsade.
Den kemiska statusen är ej god för någon av
vattenförekomsterna på grund av miljögifter såsom
kvicksilver som har en storskalig spridning och är
inte direkt relaterad till utvecklingsplanens område
och genomförande.
Svartholmskanalens funktion är viktig för att
upprätthålla innerfjärdssystemet och möjligheterna
att nå skärgården från fjärden. Båtlivet ger en profil
till centrum. Småbåtshamnarna ger hög tillgänglighet för båtägare och är besökspunkter för invånare
och besökare.
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Riktlinjer
•

Befintliga parker ska bevaras och i samband med
större exploateringar skapas nya parker. (SBN)

•

Mer grönska och fler träd ska tillföras centrum,
även mindre ytor kan ge värdefulla tillskott.
(SBN)

•

Grönområden ska i möjligaste mån även
utformas för fördröjning av vattenflöden. (SBN).

•

En lokalt anpassad grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark för att säkerställa
grönskan i en allt mer tätbebyggd stad ska
arbetas fram. (SBN)

•

Promenadstråken runt stadshalvöns vattenlinje
och mellan Norra och Södra hamn ska förstärkas. (SBN)

•

Stadsodling ska främst ske på kvartersmark. (SBN)

•

Ytor för tillfällig stadsodling ska om möjligt
upplåtas. (SBN)

•

I projekt som berör det offentliga rummet ska
samverkan och samfinansiering med berörda
fasighetsägare eftersträvas. (SBN)

•

Mellan strandlinjen och bebyggelse ska det
finnas ett område som säkerställer allmänhetens
tillgång till stranden. (SBN)

•

Vid befintliga småbåtshamnar ska område för
framtida behov av ytterligare båtplatser reserveras. Dispens från strandskydd och prövning
enligt Miljöbalken krävs vid planläggning. (KS)

FÖRSLAG Utvecklingsplan Centrum

Odling. foto: Luleå kommun.

Hållbarhetsbedömning
Grön- och vattenområden
Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Bevarad och utvecklad grönstruktur
+ Bättre centrummiljö
+ Ökade möjligheter till möten, fysisk aktivitet
och tillgång till grönområden och natur
+ Bevarat utrymmet för ekologiska funktioner
och biologisk mångfald
+ Förstärkt vattenkontakt

Ekosystemtjänster är de tjänster och produkter som naturen ger oss människor gratis och
som bidrar till vårt välbefinnande. Exempel är
pollinering, vattenrening, klimatreglering, råvaror,
livsmedel, skönhetsupplevelser och rekreation.
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Klimat, energi och resurser
Ett framtida klimat kommer att innebära fler extrema vädersituationer
mest sannolikt i form av regn, samt en långsamt stigande havsnivå
som på lång sikt kommer att ta bort effekterna av landhöjningen.
Lågpunkter, instängda områden och parkeringar i källarplan kommer
att påverkas av kraftiga regn. I riktlinjer för klimatanpassning har Luleå
kommun tagit fram säkerhetsnivåer för byggnader och anläggningar.

Kapaciteten för vatten och avlopp är god i Centrum.
Dagvattensystemet är något mindre utbyggt och
inte dimensionerat för ökade nederbördsmängder.
Vid förtätning måste hänsyn tas till behovet av ytor
som kan ta emot nederbörd och fria vattenvägar där
ytvattnet kan rinna vidare.
Längs Norrbottenskusten finns goda förutsättningar
för elproduktion med solceller. Kännedom om den
potential som elproduktion med solceller har är låg.
I Centrum utvinns fjärrkyla från älven till bland
annat Kulturens Hus och Norrbottens Media. Luleå
har en väl utvecklad källsortering och insamling
av återvinningsmaterial som ligger högre än i riket.
I Centrum finns enbart en återvinningsstation för
insamling av tidningar och förpackningsmaterial.

Riktlinjer
•

Förutsättningarna för elproduktion på hustak
eller fasader ska kartläggas. Fastighetsägare med
goda möjligheter ska informeras. (MBN)

•

Vid markanvisning och nybyggnation ska
möjligheten att bygga anläggningar med
solceller stimuleras. (SBN)

•

Alla flerfamiljshus ska ha full källsortering inom
fastigheten. (Lumire)

•

Minst två återvinningsstationer ska finnas,
utformningen ska anpassas till centrummiljön.
(Lumire)

•

Trygghetsboende, omsorgsboende, förskola m.m.
ska förses med anordningar för att undvika höga
temperaturer inomhus. (SBN)

•

Utomhusmiljöer ska kunna erbjuda platser med
skugga och svalka. (SBN)

•

Säkerhetsnivåer för klimatanpassning av
byggnader och anläggningar ska följas. (SBN)

•

Dagvattenanläggningar ska utformas så
att dagvattenhanteringen inte bidrar till att
vattenmiljöerna försämras och med fördröjning
av vattenflöden. (SBN)

•

Vattenflödens fria vattenväg för avrinning mot
recipient ska säkras. (SBN)

Solceller. Foto: Luleå kommun.

Hållbarhetsbedömning
Klimat, energi och resurser

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Ökad framtidstro
+ Möjlighet att hantera kraftiga regn och
extrema regn utan allvarliga effekter

+ Ökad produktion av förnybar el
+ Bättre förutsättningar för källsortering
+ Minskad risk för olyckor och ekonomisk
skada
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Trafik
God tillgänglighet är en förutsättning för ett levande Centrum - gående,
cyklister, buss- eller bilresenärer ska alla ha lätt att nå Centrum. Det
ska vara lätt att vara fotgängare då alla resor startar och slutar till
fots och det är som fotgängare många av stadens aktiviteter bäst nås.
Antalet fotgängare i Centrum avspeglar områdets kvalitet.
Den ökade befolkningen i Centrum ska inte medföra mer biltrafik i
området. Andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots ska
öka kraftigt.
Nära hälften av resorna som görs inom Centrum är
som gående. Välskötta och hinderfria gångbanor ska
finnas längs stadens gator där träd ger en gatumiljö
som lockar till promenader och bidrar till en bättre
luftkvalitet.
Det ska finnas bra cykelvägar till och genom
Centrum. Bra cykelbanor är viktiga för att öka antalet
personer som väljer cykel. El-cyklar och andra nya
typer av cyklar kommer tillsammans med fler som
cyklar ställa nya krav på utrymme och utformning
av cykelinfrastrukturen.
Många människor är beroende av bil för att ta sig
till och från Centrum. Gatunätet är till vissa delar
överdimensionerat men under kortare perioder
uppstår dock köbildning på infartsgatorna. Hälften
av biltrafiken är genomfartstrafik och har inte
Centrum som målpunkt.

Foto: Luleå kommun

På centrumhalvön tar stora trafikleder mark i
anspråk som skulle kunna nyttjas bättre och bidra
till en attraktivare stadsmiljö. Rätt utformade gator
bidrar både till en attraktiv stad och till ett ansvarsfullt beteende hos trafikanterna. Bilismen medför
även negativa konsekvenser med luftföroreningar, buller, barriärer och olyckor. De flesta
som skadar sig i trafiken är gående och cyklister
som ramlar utan att någon annan trafikant orsakat
fallet. Fastighetsägarna ansvarar för snöröjning,
halkbekämpning och städning av trottoarer.
Planering för parkering ska medverka till hållbara transporter och ett resurssnålt och effektivt
transportsystem. I Centrum ordnar kommunen
besöksparkeringar på gatumark och i parkeringsanläggningar på kvartersmark. Kommunen medverkar
också till så kallade friköp där fastighetsägare ges
möjlighet att lösa parkeringsbehov i kommunens
parkeringsanläggning.

Foto: Susanne Lindholm

All utformning av trafikmiljön ska utformas så att
hälsa och säkerhet förbättras.
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Riktlinjer
•

Trottoarer ska finnas på bägge sidor på alla gator.
Bredden på trottoarerna anpassas så att god
tillgänglighet uppnås. (SBN)

•

Uteserveringar, gatupratare och liknande
platsmarkörer tillåts enbart där god tillgänglighet och framkomlighet kan bibehållas. (SBN)

•

På övergångsställen som går över fyra körfält
ska oskyddade trafikanters säkerhet höjas. (SBN)

•

Vid gatuombyggnader ska mer utrymme ges åt
gående och cyklister och trafiksäkerheten ska
förbättras. (SBN)

•

Huvudnätet för cykel ska ha god framkomlighet,
separeras från biltrafik och fotgängare. Det ska
finnas bra genomfarter genom stadshalvön.
(SBN)

•

Cykelparkeringar ska finnas i anslutning till
huvudcykelnätet och vid stora målpunkter som
gågatan, buss- och järnvägsstationerna. (SBN)

•

Längs huvudvägnätet för bil ska oskyddade
trafikanter separeras från biltrafik. Gående och
cyklister ska enkelt kunna färdas parallellt med
och korsa dessa gator. (SBN)

•

Trafikledernas barriäreffekter för fotgängare som
vill nå Södra och Norra hamn ska minska. (SBN)

•

Trafikbullerplanen för Centrum ska uppdateras.
(SBN)

•

Parkeringshus ska byggas vid infarterna till
Centrum. (SBN)

•

Friköp av parkering erbjuds under förutsättning
att det finns parkeringsplatser att hänvisa till.
(SBN)

•

Snöröjning ska prioritera framkomlighet för
kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik. (SBN)

Foto: Luleå kommun

Hållbarhetsbedömning
Trafik

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Bättre utomhusmiljö och minskat buller
+ Minskad risk för olyckor för oskyddade
trafikanter

+ Ökad tillgänglighet och möjligheter till fysisk
aktivitet

+ Minskad energianvändning
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Kollektivtrafik
I Luleå ska andelen lokala resor med kollektivtrafik öka kraftigt. Luleå
lokaltrafik har ett väl fungerande system som bidragit till väldigt positiva
värdeomdömen från resenärerna. Luleå kommun har som mål att
minska koldioxidutsläppen med 60 % till 2030. Transporter står för en
stor del av utsläppen och för kollektivtrafiken är det särskilt viktigt att
minska dessa.
Satsningarna på kollektivtrafiken med tätare
busstrafik och nya linjer har medfört att lokala
bussresor ökat med över 40 % sedan 2006. Centrum
är den största målpunkten och på huvudhållplatsen
på Smedjegatan har antalet påstigande ökat med
90 %.
Allt fler bussresenärer gör att det krävs mer utrymme
för hållplatslägen på Smedjegatan. Även Länstrafiken
angör Smedjegatan och har behov av hållplatser nära
lokaltrafiken för att underlätta för byten. Konkurrensen om gatu- och trottoarutrymmet på Smedjegatan
har därför ökat och inom dess 24 meter ryms inte alla
önskade funktioner.
Pendeltågstrafik mellan Boden och Luleå införs 2019.
Ett nytt resecentrum ska byggas i anslutning till
järnvägen. Resecentrum ska knyta ihop regional och
lokal busstrafik med tågtrafik. Flygplatsen knyts
ihop med Resecentrum med en lokal busslinje och i
framtiden med Norrbotniabanan. De två noderna för
kollektivtrafiken, Smedjegatan och Resecentrum, ska
kopplas ihop och samspela.

Foto: Susanne Lindholm

Riktlinjer
•

Tätortstrafiken ska senast 2030 ha en fordonsflotta som till 100 % kan drivas med förnybara
bränslen. (KS)

•

På gator som används för buss ska utformningen
anpassas så att kollektivtrafiken får god framkomlighet och konkurrenskraft. (SBN)

•

Gator för busstrafik ska med hänsyn till
stadsbild och trafiksäkerhet dimensioneras så
att framkomligheten för buss inte onödigtvis
begränsas. (SBN)

•

•

Hastighetsdämpande åtgärder som upphöjningar ska utformas enligt den standard som
överenskommits med bussbranschen. (SBN)
Hållplatsen på Smedjegatan byggs ut och
upplåts enbart för busstrafik och gående. (SBN)

Hållbarhetsbedömning
Kolletivtrafik

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Ökad tillgänglighet och förbättrade 		
resmöjligheter

+ Bättre utomhusmiljö, minskat buller och
luftföroreningar

+ Minskad påverkan på klimatet
+ Minskad risk för trafikolyckor
+ Förutsättningar för hållbart resande
+ Bättre resmöjligheter för personer och
hushåll utan bil, speciellt kvinnor,
unga och äldre
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Bebyggelse
Centrums bebyggelsestruktur är inordnad i rutnätsstrukturen som
formades efter branden 1887. Bebyggelsen i Centrum innefattar flertalet
av samhällets funktioner. Bostäder, parker, gator och torg, skolor/
förskolor, fritidsanläggningar, handel, kontor, sjukvård osv. Bebyggelsen nära domkyrkan har en relativt låg skala, tre till fem våningar.
Domkyrkan är belägen på den högsta punkten och är ett tydligt inslag i
Centrums siluett.
Luleå kommun har haft en befolkningstillväxt
med 600 till 700 personer per år de senaste åren
och prognosen för framtida befolkningstillväxt är i
samma nivå. Centrum har ökat sin befolkning mer
än övriga stadsdelar. Det finns en stor efterfrågan på
ökad bebyggelse i Centrum.
Att Centrum utvecklas med fler arbetsplatser och
attraktiva boenden och boendemiljöer är viktigt för
hela regionen då Luleå har universitet, flyg, hamn,
sjukhus mm. Den urbana miljön och tillgång till
goda kommunikationer lockar nya företag och
kvalificerad arbetskraft som blir en tillgång för
Luleås långsiktiga tätortsutvecklingen och hela länet.
Då Centrum ligger på en halvö är den möjliga
markytan att förtäta begränsad och strandnära lägen
för bostäder och arbetsplatser kommer att behöva tas
i anspråk. Fler bostäder och verksamhter i Centrum
är ett angeläget allmänt intresse och kan inte ske på
annan plats.
Utvecklingsplanen möjliggör 4 000 nya bostäder.
Förutom tre nya bebyggelseområden, Östra stranden,
Norra utvecklingsområdet och Södra utvecklinngsområdet, kommer den pågående förtätningen inom
befintlig bebyggelse att fortgå.
Stadens fasad mot vattnet och byggnadernas
siluett är det första man möter av Centrum. Stadens
byggnader och platser beskriver dess ursprung och
samhällets förändring över tid. Vissa byggnader är
särskilt viktiga för stadens identitet, för människornas gemensamma historia och som platsmarkörer
för att kunna orientera sig i staden. Dessa byggnader
kallas ibland för landmärken. Kulturens hus,
domkyrkan, Pontusbadet, Norrbottensteatern,
Bergnäsbron och kranen i Södra hamn är exempel på
landmärken i Centrum. Dessa utgör en karaktäristisk
del av Luleås profil och stadsbild. I Centrum finns
också områden med äldre fristående hus som skiljer
sig från övrig byggnadsstruktur.
I Centrum är en vanlig byggnadshöjd fyra till sex
våningar. Några enstaka byggnader är upp till tolv
våningar. Höga byggnader skapar dynamik och ger
förtätning men ger en stor påverkan på sin omgivning. Detta innebär att större krav ställs på såväl
placering som utformning av högre hus.
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Södra hamn, festivalen Luleå on Ice.
Foto: Susanne Lundholm

Byggnadens höjd ska ställas i förhållande till
gaturummets skala samt kvarterstrukturen. Inne
i staden är gaturummet en viktig vistelseyta och
mötesplats. Gatornas bredd ger vägledning till
lämplig byggnadshöjd. Hänsyn måste tas till hur
byggnadens skuggbild påverkar närmiljön så att
gaturummen intill byggnader inte blir för kalla och
mörka. Hushöjden kan bidra till ökad vind i närmiljön. I Centrum bör toleransen för skuggning vara
större, men höga hus får inte skugga så att en stor
del av omgivningen påverkas negativt och skuggas
under hela dagen.
Extra stor hänsyn ska även tas till hur offentliga
platser så som torg och parker påverkas. Byggnadens
volym påverkar också skuggningen. Ibland kan ett
högre men smalare hus vara mer lämpligt än ett lägre
men bredare hus.
I en tätare stad blir de gemensamma ytorna allt viktigare för att åstadkomma en socialt och ekologiskt
hållbar livsmiljö. Detta gäller friytorna på kvartersmark och allmän platsmark som parker, torg och
gator. Friytorna utgör inte enbart en social funktion
utan även en teknisk och ekologisk funktion.
Verksamhetslokaler som butiker, caféer och
restauranger i bottenvåningen bidrar till ett levande
Centrum. En sammanhängande fasad mot gatan ger
området sin stadskaraktär.
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Riktlinjer
•

Nybyggnation av bostäder och arbetsplatser ska
ske genom förtätning inom befintlig bebyggelse
samt genom att ta nya områden för bebyggelse i
anspråk. (KS)

•

Ny bebyggelse i centrala lägen ska ha verksamhetslokaler i bottenvåningen. (SBN)

•

Nya hus ska anpassas till den befintliga skalan
och bebyggelsestrukturen. (SBN)

•

Högre byggnader kan placeras i större kvarter
och på större fastigheter. (SBN)

•

Högre hus som avviker från kvarterets generella
hushöjd ska dras in från gatulivet. (SBN)

•

Nya byggnader får inte medföra att en stor del av
omgivningen skuggas under hela dagen. Extra
stor hänsyn ska tas till hur offentliga platser så
som torg och parker påverkas. (SBN)

•

Gaturummets utformning för att minska
påverkan på luft och buller ska beaktas vid ny
bebyggelse. (SBN)

•

Byggnation inom strandskyddsområdet ska ge
ett väsentligt tillskott av bostäder och ytan ska
nyttjas effektivt. (SBN)

•

Behovet av förskola och grundskola ska utredas
och säkerställas vid planering för exploatering
av större utbyggnadsområden. (BUN)

•

Vid nybyggnation av bostäder, förskolor och
skolor ska friytor skapas på kvartersmark. (SBN)

•

På kvartersmark ska friytor prioriteras före
parkeringsplatser. (SBN)

•

Nya hus ska ha en sammanhängande fasad
mot gatan och placeras i liv med gatan. För
friliggande hus eller avvikande placering bör
kvarterets gräns mot gatan vara markerad med
staket, plantering eller plank. (SBN)

•

Infarterna till centrumhalvön är lämpliga platser
för högre byggnader. (SBN)

•

Viktiga landmärken ska vara synliga från
infarterna till staden via Bodenvägen och
Bergnäsbron samt från Skurholmen och söderifrån. (SBN)

Kulturens hus Foto: Frank Rizo

Varvet Foto: Joakim Höggren

Hållbarhetsbedömning
Bebyggelse

Om hela utvecklingsplanen
genomförs ger det:

+ Stolthet över sin stad
+ Ökad förståelse för Luleås historia
+ Fler bostäder och bättre boendemiljöer
+ Bättre platser utomhus
+ Bättre uppväxtmiljöer och ökad jämlikhet
- Ökad resursanvändning
- Ökad trafik
- Mer buller
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Hänsyn – riksintressen
Riksintressen är områden som pekats ut av riksdag eller sektormyndighet för att de innehåller ett antal värden eller egenskaper av
nationell betydelse. Inom dessa områden får man inte genomföra
åtgärder som kan påtagligt skada eller försämra värden som varit
grund för utpekandet. Riksintressen ska behandlas och redovisas i den
kommunala översiktsplaneringen. Centrum berörs av flera riksintressen.

Kommunikationer

Grund för riksintresset. Miljöbalken 3 kap 8§

Järnväg

Stambanan med tillhörande bangård och station
samt den planerade Norrbotniabanan är anläggningar av riksintresse och ska därför skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra deras nyttjande
eller tillkomst. De utpekade anläggningarna ingår i
ett system som har såväl nationell som internationell
betydelse. Anläggningarna är av betydelse för
främst godstrafik men även för persontrafik. Utvecklingsplanens förslag berör området för riksintresse
vid Södra utvecklingsområdet, Östra stranden och
Östermalm.
Luleå kommmun prioriterar och ska verka för Norrbotniabanans tillkomst och främja kollektivt resande
i hela regionen genom fler bostäder och arbetsplatser
i stationsnära lägen i Centrum. Riksintresseområdet
för Norrbotniabanan medför begränsningar för
tätortens utveckling då tidsperioden för dess
genomförande är okänd.
Luleå kommun har för avsikt att pröva möjligheterna
för utveckling av Centrum inom nuvarande riksintresseområde för Norrbotniabanan utan att försvåra
nyttjande eller tillkomst av befintliga och framtida
anläggnar. Planförslaget innebär ingen negativ
påverkan på riksintressena.

Väg

Svartövägen är utpekad som riksintresse då den
utgör anslutning till Luleå hamn och rekomenderad
väg för farligt gods. Vägen ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra nyttjandet. Svartövägen
tangerar utvecklingsplanens norra gräns.
Åtgärder enligt planen innebär ingen negativ
påverkan på riksintresset.

Flyg

Luleå airport är en flygplats av riksintresse. Hela
planområdet ingår i flygplatsens influensområde
för flyghinder och inflygningsområde Minimum
Sector Altitudeyta, MSA-ytor. Riksintresset innebär
att vid planering av byggnader som är 20 meter över
marknivå ska samråd ske med Luftfartsverket.
Planförslaget innebär ingen negativ påverkan på
riksintresset.
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Hamn

Luleå hamn är en allmän hamn som ingår i
TEN-T-nätverket. Riksintresset ska säkerställa möjligheten för fartyg att angöra befintliga kajer och att
vända inom området. Riksintresset för Luleå hamn är
inte preciserat och avgränsas till området för allmän
hamn till dess en precisering görs.
Planområdet berörs delvis av riksintresset men
föreslagen markanvändning innebär inget behov av
preciserad hänsyn.
Planförslaget innebär ingen negativ påverkan på
riksintresset.

Riktlinjer
•

Dialog om precisering av riksintresseområdet
för Norrbotniabanan ska föras med Trafikverket.
(KS)

•

Planering av bebyggelse inom Norrbotniabanans
korridor ska ske i samråd med Trafikverket och
anpassas för att inte försvåra nyttjande eller
tillkomst av de befintliga och framtida anläggningar som utgör riksintresse. (SBN)

•

Byggnader eller anläggningar av tillfällig karaktär samt ny infrastruktur som är väsentlig för
kommunens utveckling kan tillåtas. Byggrätter i
enlighet med gällande detaljplan inom området
ska kunna nyttjas.

•

Inga nya utfarter för biltrafik får tillkomma mot
Svartövägen. (SBN)

•

Vid planering av nya bostäder eller annan
känslig markanvändning inom riskområde för
farligt gods ska behovet av säkerhetshöjande
åtgärder utredas. (SBN)

FÖRSLAG Utvecklingsplan Centrum

Totalförsvaret

Grund för riksintresset. 3 kap 9§
Hela planområdet berörs av totalförsvarets MSA-yta
och stoppområde för objekt högre än 45 meter samt
influensområde för väderradar. Inom influensområde
för väderradar kan framförallt vindkraftverk utgöra
påtaglig skada på riksintresset.
Planområdet berörs även av ett av försvarets lågflygningsområden som är områden av betydelse för
totalförsvarets militära del.
Planförslaget innebär att byggnadshöjder inom
planområdet begränsas till max 45 meter över
marknivå vilket inte utgör skada på riksintresset.
Planförslaget innebär ingen negativ påverkan på
riksintresset.

Riktlinjer
•

Byggnadshöjder inom planområdet begränsas
till max 45 meter över marknivå. (SBN)

Friluftsliv - Norrbottens skärgård

Grund för riksintresset. Miljöbalken 3 kap 6§
Riksintresseområdet för friluftsliv ska säkerställa
goda förutsättningar för upplevelser i natur och
kulturmiljöer, för fritidsaktiviteter och särskilt
vattenanknutna. Planområdet berörs delvis av
riksintressets utbredning.
Åtgärder enligt planen påverkar riksintresset positivt
då utökat område för gästhamn planläggs.

Turism och friluftsliv

Grund för riksintresset. Miljöbalken 4 kap 2§
Riksintresse Norrbottens skärgård omfattar kustområde och skärgård i Norrbotten. Området är utpekat
av riksdagen för dess höga natur- och kulturvärden.
De intressen som särskilt ska bevakas är turismens
och friluftslivets intressen.
Riksintresset ska inte utgöra ett hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.
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Hänsyn – kulturmiljö
Centrum har byggnader i olika utföranden och uttryck. Många byggnader har förändrats för att passa ett visst behov och har därför stilideal
från olika tidsepoker. Genom att bevara kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer skapar man utveckling och ger en kulturhistorisk
förståelse. Centrums rutnätsstruktur ger området en särskild karaktär.
De till ytan små kvarteren innebär en begränsning i hur högt och hur
tätt det är möjligt att bygga i kvarteren.

Riktlinjer
•

Byggnader eller miljöer med höga kulturmiljövärden ska bevaras, användas och utvecklas.
Vid detaljplaneläggning ska kulturhistoriska
byggnader med mycket höga värden skyddas.
Planering och byggnation i områden med
mycket höga kulturmiljövärden ska utföras så
att det som tillkommer eller förändras samspelar
med värdet. (SBN)

•

I samband med planläggning i områden med
utpekade kulturmiljövärden ska antikvarisk
bedömning göras. (SBN)

•

Tillgång till antikvarisk sakkunskap ska
säkerställas. (MBN)

•

Samverkan ska ske med fastighetsägare för
användning, bevarande och utveckling av
viktiga hus och miljöer. (MBN)

•

Med kulturmiljöinventeringen 2016 som grund
ska riktlinjer för kulturmiljöer tas fram som
bland annat ska redovisa lämpliga skyddsbestämmelser. (SBN)

Foto: Joakim Höggren

I närheten av en kulturhistorisk viktig byggnad
måste hänsyn tas till dess kulturella egenart
genom exempelvis siktlinjer, byggnadshöjder
och arkitektoniska uttryck. För äldre byggnader
är det är viktigt att använda traditionella material
och metoder för att upprätthålla byggnadens
karaktär och i förlängningen de kulturhistoriska
värdena.
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Hänsyn – miljö, hälsa och säkerhet
Förorenad mark förekommer spritt i hela Centrum. Föroreningar kan
påverka människors hälsa negativt och även påverka vår miljö. I
Centrum orsakar vägtrafiken problem med luftkvalitet och bullernivåer. Luftföroreningar påverkar hälsan. Buller påverkar människors
fysiologiska funktioner negativt. Förutom fordonstrafikens utsläpp har
även gaturummets utformning och dimensionering en stor inverkan på
spridning av trafikbuller och hur snabbt luftföroreningar ventileras ut.
I Centrum är det främst föroreningar från historisk
verksamhet som påträffats vid mark- och grundvattenundersökningar. Inom Centrum har verksamheter
som bedöms som potentiellt förorenade identifierats.
Vid riskklassningen görs en översiktlig bedömning
av de potentiella riskerna för människors hälsa och
miljö som området kan innebära. Föroreningar kan
ha komplicerade spridningsmönster i tätbebyggda
områden. Vid exploatering kan markföroreningar
frigöras och spridas. Det finns också bakgrundshalter av organiska föreningar och metaller som kan
vara högre än riktvärden.
Ökad nederbörd kan påverka eventuella förekomster
av föroreningar i mark eller vattenmiljöer och bidra
till ökad spridning och exponering för föroreningar.
I Centrum utförs kontinuerliga mätningar av
luftföroreningar kvävedioxid, partiklar, svaveldioxid
och ozon. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid
överskreds under 2010 och 2011. Sedan dess har
luftkvaliteten blivit bättre och 2017 har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och partiklar inte
överskridits. Kommunen har ett åtgärdsprogram
för bättre luftkvalitet i Centrum. Fordonstrafiken är
den dominerande källan till kvävedioxid, partiklar
och andra luftföroreningar. Trafikfrågor har därför
en väsentlig betydelse för att minska den negativa
effekten på luftkvaliteten.

Riktlinjer
•

Utredning om eventuell markförorening ska
göras vid detaljplanering. (SBN)

•

Resor och transporters påverkan på luftkvalitet
och buller ska beaktas vid nybyggnation. (SBN)

•

En ny trafikbullerplan ska tas fram. (SBN)

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den
kvalitet som mark, vatten, luft eller miljön i övrigt ska
ha. Nivåerna är beslutade i olika lagar och syftet är
att nå en bättre miljö. Om en norm överskrids eller
riskerar att överskridas ska åtgärder vidtas. Det är
kommunerna och andra myndigheter som har ansvaret för att så sker.

Buller har en negativ påverkan på människors hälsa
och möjlighet till en god livskvalitet. I Centrum är
vägtrafiken den dominerande bullerkällan. Fastigheterna som är mest utsatta för höga bullernivåer finns
längs Sandviksgatan, Rådstugatan, Smedjegatan och
Prästgatan.
Utvecklingsplanens genomförande innebär en
omfördelning av trafik. Då Smedjegatan prioriteras
för buss- och gångtrafik kommer luftkvaliteten att
förbättras och trafikbullret att minska där. Ökade
trafikmängder på andra gator kommer att medföra
måttligt ökade utsläpp med luftkvalitet under
miljökvalitetsnormen. Trafikbullret beräknas öka i
mindre omfattning på enstaka gator.
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Områdesvisa
rekommendationer
De generella riktlinjerna gäller för hela utvecklingsplanens geografiska område. För att underlätta för fortsatt planering finns även rekommendationer
för de utvecklingsområden som pekas ut i utvecklingsplanen. Dessa gäller
tillsammans med de tidigare beskrivna generella riktlinjerna.
Utvecklingsplan Centrums indelning i utvecklingsområden följer den naturligt geografiska avgränsningen. Utvecklingsområdena är Gültzauudden,
Residenset, Oscarsvarv, Östermalm, Innerstaden,
Östra Stranden, Norra utvecklingsområdet och Södra
utvecklingsområdet. Hantering av speciell hänsyn
som riksintressen och kulturmiljöer för respektive
utvecklingsområde framgår av de områdesvisa
rekommendationerna samt av områdesvisa kartor.
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Kvartersnamn i Centrum. Röd markering visar utvecklingsområdena i utvecklingsplanen.
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Gültzauudden
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Gültzauudden är en naturskönt område med stora gräsytor, parkskog
och badstrand som inbjuder till aktiviteter året om. Området har höga
kulturhistoriska värden som sträcker sig tillbaka till den tidiga varvsperioden under 1800-talet. Udden har tidigt använts för rekreation och
folkligt nöje och är fortfarande ett viktigt område för detta.
Vid stadens 300-årsjubileum 1921 uppfördes en replik
av det gamla rådhuset som stod i Stadsparken 1693
- 1861. Rådhuset är en betydande del av Gültzauuddens identitet men används i dag endast sporadiskt
under sommarhalvåret vid evenemang och café.

•

Förgårdsmark ska bevaras och träd på kvartersmark ska skyddas i detaljplaneläggning. Gaturummens trädplanteringar ska bevaras eller
återplanteras. (SBN)

•

En plan för att bevara och utveckla Rådhuset
ska tas fram. Planen ska visa finansiering för
upprustning och drift. (SBN)

•

Lämplig hushöjd är mellan en till tre våningar
och tre till sju våningar i kvarteret Svanen. (SBN)

Bostadsområdet utgörs av villor från olika tidsperioder, främst från sekelskiftet 1900. Bebyggelsen har
ett högt byggnadshistoriskt värde då byggnaderna
tillsammans visar på en trädgårdsstad med låga
volymer, träfasader och färgsättning.

•

Allmänhetens tillgång till stranden ska säkerställas då kvarteret Svanen bebyggs. (SBN)

•

Gültzauudden och Residensparken med omgivningar samt promenadstråket däremellan ska
bevaras och utvecklas. (SBN)

Området har en brist på flerfamiljshus. Ny bebyggelse planeras i kvarteret Svanen vilket bidrar till
en större blandning av bostadstyper samtidigt som
tätortens utveckling stärks. Kvarteret Svanen ligger
inom strandskyddat område.

•

Plats ska reserveras för framtida kallbadhus vid
Hälsans hus i förlängningen av Repslagargatan.
(SBN)

Gültzauudden har höga kvaliteter som grönområde
med en växtlighet och värdefulla träd av stor
betydelse.

Rekommendationer
•

Gültzauudden ska vara ett utflyktsmål för alla
invånare med plats för bad, lek och evenemang.
(KFN)

•

Ny bebyggelse kan tillkomma i begränsad
omfattning. Skala, placering och gestaltning ska
anpassas till områdets kulturhistoriska värden.
(SBN)

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Residenset
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Området kring residenset är en renodlad institutions-, kontors- och
skolmiljö. I områdets mitt ligger landshövdingens residens från 1854
med höga natur- och kulturvärden. Residenset och Länsstyrelsens
kontorshus är fondmotiv i slutet av Storgatan respektive Köpmangatan.
Luleås kommunala gymnasieskola finns i området.
Delar av området är ett utpekat kulturmiljöområde.
Byggnader och naturmark är känsligt för förändring.
Residensparken är Centrums största grönområde
med höga ekologiska kvaliteter. Residensparkens
förlängning mot vattnet ingår i det strandnära gröna
promenadstråk som förbinder Norra och Södra
hamn.
Hermelinsparken är Luleås äldsta offentliga park och
där finns många inplanterade lövträdsarter, exempelvis ek och lönn samt blommor som blåsippa, gulsippa och vitsippa som inte växer naturligt i Norrbotten.
Parken ingår i gångstråket mellan Innerstaden,
gymnasiebyn och förvaltningsbyggnaderna.
Varvet vid Bergnäsbron är en sista rest av Luleås
tidigare omfattande varvsverksamhet. Det ligger
inom reservatet för ny bro. Varvet behöver därför på
sikt flyttas.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Rekommendationer
•

Områdets karaktär av institutionsmiljö omgiven
av parkmiljöer och grönytor ska bevaras och
utvecklas. (SBN)

•

Residensparken och Hermelinsparken ska
bevaras och utvecklas så att dess kulturhistoriska och ekologiska värden bibehålls. (SBN)

•

Ny bebyggelse kan tillkomma i begränsad
omfattning. Placering och gestaltning ska
anpassas till områdets kulturhistoriska värden.
(SBN)

•

Lämplig hushöjd är mellan två till sex våningar
och i kvarteret Biet upp till femton våningar.
(SBN)

•

Grusplanen på kvarteret Biet är lämplig plats för
bebyggelse och infartsparkering. (SBN)

•

Hänsyn ska tas till reservat för ny bro till
Bergnäset. (SBN)

•

Skogsområdet i kvarteret Biet mellan Västra
stranden och Länsstyrelsen ska bevaras. (SBN)

•

Plats ska reserveras för ny högstadieskola. (SBN)
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Oscarsvarv har bebyggelse från olika tidsepoker. Bryggeriet är ett
landmärke i entrén till Centrum. Bryggeriet grundades 1908 som ett
ångbryggeri och är en del av Luleås industriella kulturarv och den enda
kvarvarande byggnaden från den epoken i staden. Bebyggelsen inom
delar av kvarteret Gladan har en miljö som vittnar om en äldre verksamhet som används än idag. Material, färgsättning och uttryck ger en
sammanhållen karaktär och är typisk för träarkitekturen i Luleå i början
av 1900-talet. Flerbostadshusen i samma kvarter från 1940 - 50-talet
är tidstypiska. De röda husen i kvarteret Hägern är ett välgestaltat
exempel på miljonprogrammets senmodernism. Teliahuset med sin
relativt spektakulära utformning är det senaste tillskottet i områdets
variationsrika bebyggelse.
Den högsta trafikbullernivån finns i anslutning till Sandviksgatan som
skär av Oscarsvarv från Innerstaden.
med enstaka hus upp till femton våningar. (SBN)

Rekommendationer
•

Karaktären inom kvarteret Gladan ska bevaras.
Byggnaderna inom kvarteret ska skyddas vid
detaljplaneläggning. Ingen ny bebyggelse får
förekomma. Kulturmiljön med äldre trähus ska
bevaras, användas och utvecklas. (SBN)

•

Kulturmiljövärdena i kvarteret Hägern ska
prioriteras. Byggnadernas volym, placering och
relation till varandra ska bevaras. Ny bebyggelse
får inte påverka kulturmiljövärdena negativt.
Mindre ändringar av befintlig bebyggelse kan
tillåtas men samråd ska hållas med antikvarisk
expertis. (MBN)

•

Hänsyn ska tas till 1940 - 50-talsmiljön i kvarteren Guldvingen, Blåvingen, Tallspinnaren,
Ekspinnaren och Björkspinnaren. (SBN)

•

•

Varvsparken ska ha en stadsdelslekplats och
brygga för att ge kontakt med vattnet. (SBN)

•

Tillgänglighet för fotgängare och cyklister
mellan Innerstaden och Oscarsvarv ska förbättras. (SBN)

•

Möjligheten att minska antalet körfält på
Sandviksgatan mellan Residensgatan och
Rådstugatan bör utredas i syfte att utöka
utrymmet för gång-och cykeltrafikanter samt
minska barriäreffekten. (SBN)

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.

Lämplig hushöjd är mellan två till åtta våningar
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En stor del av bebyggelsen på Östermalm och Charlottendal karaktäriseras av sekelskifteshus som har ett högt byggnadshistoriskt värde och
ett kontinuerligt användande som trädgårdsstad med dess blandade,
småskaliga bebyggelse, park- och naturområden. Den måttligt täta
bebyggelsen är en del av trädgårdsstadens karaktär. Områdets
kulturhistoriska värd en gestaltas i sekelskiftesbyggnader med träfasad,
branta valmade tak och stensockel samt öppna gårdar mot gatan. Det
finns även ett betydande inslag av flerfamiljshus från olika tidsperioder.
Växtligheten och värdefulla träd är av stor betydelse
för de allmänna platserna i området. Järnvägen passerar tvärs igenom området och järnvägsreservatet
påverkar möjligheter för tillkommande bebyggelse.
I området finns flera parker och skogsområden som
Cedern, Boulognerskogen och Seminarieparken.
Innerstadens griftegård är ett viktigt kulturarv och
bidrar till centrumhalvöns grönstruktur.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Rekommendationer
•

Karaktären av trädgårdsstad bevaras och
utvecklas för att fortsätta fungera som lugna
centrala boendemiljöer. (SBN)

•

Tillkommande bebyggelses skala, placering och
gestaltning ska anpassas till kulturhistoriska
värden. (SBN)

•

Seminariet med tillhörande byggnader har ett
mycket högt kulturhistoriskt värde och ska
skyddas vid detaljplaneläggning. (SBN)

•

Mindre ändringar av befintlig bebyggelse kan
tillåtas men samråd ska hållas med antikvarisk
expertis. Ny bebyggelse kan tillkomma i
begränsad omfattning. (MBN)

•

Tillkommande bebyggelse inom järnvägsreservatet ska anpassas till riksintresset för
kommunikation. (SBN)

•

Väster om järnvägen är lämplig byggnadshöjd
en till tre våningar med enstaka byggnader upp
till sex våningar.

•

Öster om järnvägen är lämplig byggnadshöjd en
till tre våningar med enstaka byggnader upp till
sju våningar. (SBN)

•

Områdenas parkmiljöer och trädalléer ska
bevaras och utvecklas. (SBN)

•

Kvarvarande skog vid Seminariet och Boulognerskogen ska bevaras. (SBN)

•

Boulognerskogen ska bevaras som allmän park.
(SBN)

•

I Boulognerskogen och på kvarteret Cedern
får endast bebyggelse som bidrar till parkens
utveckling tillskapas. (SBN)

•

En stadsdelslekplats ska finnas på kvarteret
Cedern. (SBN)

•

Skurholmsfjärden får inte utsättas för ökad
miljöbelastning från dagvattensystemet. (SBN)
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Innerstaden är Luleås centrum för handel och evenemang. I området
har det skett förtätning under åren och den förväntas fortsätta. Bebyggelsen i Innerstaden har en stor variation i ålder, placering på tomten,
material, höjder och färgsättning. I området finns kommunens största
evenemangsplatser med Kulturens hus, Norrbottens teatern och Luleå
Energi Arena.
Området runt Stadsparken och Domkyrkan är Luleås
kulturhistoriska centrum. Det finns flera värdefulla
miljöer och byggnader i Innerstaden. Kvarteren
Höken, Falken och Ankan är tidstypiska för 40 och
50 - talens stadsplanering. Dessutom finns karaktärsbyggnader som Shopping, riksbankshuset och
Stadshotellet. I kvarteret Skatan har en kulturmiljö
byggts upp. Hamnkontoret och hamnmagasinet
i kvarteret Ripan är en del av Luleås historia som
kuststad.
Det finns även rester av trädgårdsstaden i kvarteren
Illern och Vargen samt exempel på 1800-tals arkitektur i domkyrkoområdet. Hela domkyrkoområdet
utgör fornlämning och är utpekat av Norrbottens
museum som särskilt värdefull miljö. Kyrkan är
byggnadsminne och skyddad enligt lag.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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I Innerstaden finns stora möjligheter till förtätning
genom påbyggnad av befintliga hus och bebyggelse
av obebyggd kvartersmark. Kvarteren Vråken,
Korpen och Fågeln kan genom ny bebyggelse få en
stor betydelse för stadens långsiktiga utveckling.
För Innerstaden mindre lämpliga verksamheter kan
flyttas ut ur stadskärnan. Kvarteret Fåglen ligger
inom strandskyddat område.
Stadsparken och Floras kulle är områdets parker.
Innerstaden har behov av fler platser för lek och spel.
I området finns huvudhållplatserna för kollektivtrafik, Loet och Smedjegatan.
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handelslägen och förstärka kopplingen mellan
Södra och Norra hamn. (SBN)

Rekommendationer
•

Den visuella kontakt med vattnet ska bevaras,
användas och utvecklas. (SBN)

•

När kvarteret Staren bebyggs ska hänsyn tas till
de omkringliggande kulturmiljöerna. (SBN)

•

I området mellan Smedjegatan och Rådstugatan
ska särskild stor hänsyn tas till utformning,
hushöjder och stadsbild. (SBN)

•

Delar av kvarteret Bävern omvandlas till
bostäder och verksamheter. (SBN)

•

I kvarteret Bävern är lämplig byggnadshöjd
mellan tre till sex våningar med enstaka hus upp
till femton våningar. (SBN)

•

Kvarteret Loet ska omvandlas till blandad
bebyggelse med ett torg. (SBN)

•

Ett nytt stadskvarter med bostäder, kontor och
handel möjliggörs på kvarteren Korpen, Vråken
och Fågeln. Lämplig hushöjd är mellan fyra till
sex våningar med enstaka hus upp till femton
våningar. (SBN)

•

Allmänhetens tillgång till stranden ska säkerställas vid exploatering. (SBN)

•

Utformningen av kvarteret Fågeln ska knyta
ihop Oscarsvarv med Innerstaden. (SBN)

•

Tillgänglighet för fotgängare och cyklister
mellan Innerstaden och Oscarsvarv ska förbättras. (SBN)

•

Trekanten ska utvecklas till en offentlig plats
för evenemang. Platsen kan kompletteras med
bebyggelse som stärker torgfunktionen. (SBN)

•

Ett nytt parkeringshus ska byggas på kvarteret
Bävern. (SBN)

•

Skeppsbrogatan längs med Norra hamn byggs
om för att ge utrymme för ökat folkliv. (SBN)

•

Norra hamn ska ha en gästbrygga för fritidsbåtar. (FN)

•

De båtar som ligger fast förtöjda längs kajen i
Norra hamn ska rymma publik verksamhet som
bidrar till ett ökat folkliv. (SBN)

•

Leveranser till båtarna längs kajen i Norra hamn
ska ske från lastfickor på Skeppsbrogatan eller
från parkeringen på Norra Strandgatan. (SBN)

•

Skeppsbrogatan ska ha cykelbana i hela sin
längd. (SBN)

•

Väderskyddade cykelparkeringar ska finnas på
Trekanten och i Karpens parkeringshus. (SBN)

•

På Smedjegatan ska busstrafik och gående
prioriteras. (SBN)

•

Hållplatser för Länstrafiken anordnas på
Smedjegatan vid Kulturens Hus. (SBN)

•

Ombyggnaden av Smedjegatan ska ge nya

•

Möjligheten att minska antalet körfält på Rådstugatan ska utredas för en bättre gatumiljö samt
förbättra för gång- och cykeltrafikanter. (SBN)
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Området präglas av järnvägen med bangård, järnvägsstation och
järnvägspark. Närheten till järnvägen och busstationen gör området till
ett centrum för kommunikationer.
Den kommande ombyggnaden av bangården
möjliggör utveckling öster om järnvägen, Östra
stranden. Ett nytt resecentrum ska byggas i området.
Ny bebyggelse kommer att ge ett väsentligt tillskott
av bostäder och arbetsplatser i ett unikt läge nära
kommunikationer och service som ytterligare stärks
av Norrbotniabanan. Detta bidrar till att stärka
regional utveckling och regionförstoring. Utveckling
av området kräver samverkan med Trafikverket.
En utveckling av området innebär att bebyggelse
uppförs inom nuvarande korridor för Norrbotniabanan. Området berörs av strandskydd. Viss utfyllnad
av Skurholmsfjärden kommer att krävas. Längs
Prästgatan finns äldre träd och en parkkaraktär kvar.
Stationsområdets gröna område binds samman med
Floras kulle. Ett av de mest populära rekreationsstråken i centrala Luleå är promenadstråket runt
Skurholmsfjärden, Hälsans stig.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Rekommendationer
•

Östra stranden ska vara en fortsättning på
Innerstadens karaktär med byggnader i fyra till
sex våningar. Högre bebyggelse kan tillåtas i
Storgatans förlängning mot Skurholmsfjärden.
(SBN)

•

Planering och genomförande av utvecklingen
ska ske i samverkan med Trafikverket. (SBN)

•

Stationsbyggnaden ska skyddas i detaljplanen
och ligga fritt och synligt i järnvägsparken.
(SBN)

•

Järnvägsparken som binds ihop med Floras kulle
ska bevaras och utvecklas så att dess kulturhistoriska värden bibehålls. (SBN)

•

I kvarteren närmast järnvägen ska kontorsbyggnader eller liknande verksamheter lokaliseras för
att skydda bostäder från störningar. (SBN)

•

Exploateringen av Östra stranden får inte
medföra ökad miljöbelastning i Skurholmsfjärden. (SBN)

•

Särskild hänsyn ska tas till omhändertagande av
dagvatten. (SBN)

•

Längs stranden mot Skurholmsfjärden ska ett
grönstråk anläggas som binder ihop grönstrukturen runt fjärden. Allmänhetens tillgång till
stranden ska säkerställas. (SBN)

•

En ny park ska anläggs i området. (SBN)

•

Områdeslekplats för alla åldrar ska finnas. (SBN)

•

Ett nytt resecentrum placeras mellan Prästgatan
och järnvägen. (SBN)

•

Ett parkeringshus byggs i anslutning till
resecentrum. (SBN)

•

Gång- och cykeltrafiken från Östra stranden
kopplas ihop med Centrum via en passage
under järnvägen i Storgatans förlängning och
till Södra utvecklingsområdet och Malmudden.
(SBN)

•

Den befintliga gång- och cykelbron över bangården rivs och ersätts med ny. (SBN)

•

Angöring med biltrafik till området öster om
järnvägen ska göras från Lulsundsgatan. (SBN)
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Norra utvecklingsområdet

Norra utvecklingsområdet har blandade funktioner med bostäder,
offentlig och privat verksamhet. I området fanns tidigare lättare industri
med såg och ångfärgeri. Vattenområdet Skutviken skapades på 60-talet
då Bodenbanken byggdes. Vägbanken är huvudinfart till centrala Luleå.
Vattenområdet är under uppgrundning men tjänar som viktig recipient
för dagvatten från Skutvikens verksamhetsområde. På lång sikt kan
området fyllas ut och ge plats för ny bebyggelse.
Norra utvecklingsområdet är förutom Östra stranden
det enda område där Centrum kan utvidgas i större
skala med bostäder och verksamheter. Det framtida
området kommer att sammanbinda Skutvikens
handels- och arbetsplatsområde med stadens centrala
funktioner och ge Centrum en naturlig rörelseriktning norrut.

Rekommendationer
•

Robertsvik omvandlas till en blandning av verksamheter och bostäder. Lämplig byggnadshöjd
är mellan fyra till sex våningar med enstaka hus
upp till femton våningar. (SBN)

•

Då Skutvikens vattenområde fylls ut ska det bebyggas för boende, handel och kontor. Lämplig
byggnadshöjd är mellan fyra till sex våningar
med enstaka hus upp till femton våningar. (SBN)

•

Vid planering av bebyggelse ska hänsyn tas till
riksintresset för kommunikation. (SBN)

•

En ny park ska etableras inom området och även
ha en viktig funktion för dagvattenhanteringen
från områdena norr om Svartövägen. (SBN)

•

Mjölkuddsbanken omgestaltas med mer grönska
och trädplanteringar. Möjlighet att nå vattnet ska
finnas och tillgängligheten ska förbättras. (SBN)

•

Framkomlighet för samtliga trafikslag längs
Bodenvägen ska säkerställas. (SBN)

Svartövägen som tangerar utvecklingsområdet är
riksintresset för kommunikation.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Centrum. Foto: Peter Rosén.
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Södra utvecklingsområdet är ett blandat område med bostäder, företag,
handel, aktivitetsyta och småbåtshamn. Historiskt sett har området
nyttjats för småindustri- och hamnverksamhet. Här finns Luleås största
småbåtshamn. Kranen på Södra hamnplan är ett byggnadminne från
tidigare hamnverksamhet.
Ett detaljplaneprogram för utvecklingsområdets östra del antogs i september 2013 och har börjat genomföras. Nya byggnader för bostäder
och verksamheter byggs och ytterligare planeras. Kvar att omvandla
är det ianspråktagna och bebyggda området norr om Småbåtsgatan.
Markområdet ligger inom strandskydd men avskiljs mot stranden av
gatan.
Södra hamnplan har blivit en väl använd aktivitetsyta
både under sommar och vinter. Hamnplanen är
utgångspunkt för vinterevenemang och sommarens
skärgårdstrafik. Södra hamnplan är porten till
skärgården. Turbåtstrafiken har sin utgångspunkt
i Södra hamn. För platsen finns planer på ett
skärgårdscenter med Naturum för Bottenvikens
skärgård. Platsen har stora möjligheter att utvecklas
ytterligare som mötes- och aktivitetsplats samt
för besöksnäring. Tillgänglighet för gående och
cyklister till och från området behöver förbättras.

Teckenförklaring finns att vika ut sist i detta
dokument. Riksintressen redovisas på
hänsynskarta sidan 44.
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Södra hamnleden utformades för de transportbehov
som dåvarande hamnverksamhet genererade. Idag
är den en barriär mellan Innerstaden och Södra
utvecklingsområdet. Nuvarande transportbehov
kan tillgodoses med färre körfält vilket möjliggör
utrymme för promenadstråk och grönska.
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Rekommendationer
•

Området omvandlas med ett större inslag av
bostäder, träd och grönytor. (SBN)

•

Lämplig hushöjd är mellan fyra till sex våningar
med enstaka hus upp till femton våningar. (SBN)

•

Södra hamnplan ska vara en plats för evenemang och besöksnäring samt vara ett centrum
för Bottenvikens skärgård och skärgårdsturismen. (SBN)

•

Strandpromenaden ska förbättras genom att
Södra Hamnleden utformas med planteringar,
promenadstråk och cykelbana. (SBN)

•

Nåbarheten till Södra hamnplan från Innerstaden ska stärkas genom att Södra Hamnleden får
färre körfält och säkra gångpassager.

•

Kollektivtrafikens framkomlighet på Södra
Hamnleden ska prioriteras. (SBN)

•

Gångstråket längs vattnet ska förlängas och
knytas ihop med Hälsans stig runt Skurholmsfjärden. (SBN

•

Gående och cyklisters möjlighet att ta sig till
Östra stranden ska förbättras. (SBN)

•

Område mot kvarteret Fågeln utreds för framtida gästhamn för fritidsbåtar. (SBN)

•

Tillkommande bebyggelse inom järnvägsreservatet ska anpassas till riksintresset för
kommunikation. (SBN)
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Konsekvenser
Luleå kommun har ett framtaget verktyg för hållbarhetsbedömning. Verktyget har använts i början av arbetet där ett urval av
indikatorer som särskilt behöver beaktas i planen tydliggjordes.
Detta urval har skickats till Länsstyrelsen. Under arbetets gång
har hållbarhetsverktyget beaktats och sedan har hela utvecklingsplanen bedömts. I själva planen ses resultat i form av ett
antal plus och minus som finns i särskilda rutor i texten. Dessa
visar positiv eller negativ påverkan på hållbarheten.
Utvecklingsplanen är ett underlag för kommunens planering inom
alla samhällssektorer. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs
de effekter som planens genomförande kan antas medföra på
den fysiska miljön med ett tidsperspektiv på 20 år.
Utvecklingsplanen bedöms kunna medföra positiva konsekvenser
för miljön när det gäller parker och grönytor, strandskydd, förorenad mark, kulturmiljö, kollektivtrafik och klimatpåverkan.
För riksintressen, vatten, luftkvalitet, risker/klimatanpassning och
boendemiljö bedöms konsekvenserna bli små eller inga.
Den ökade befolkningen i centrum ger ett ökat transportbehov
som kan orsaka måttligt negativa konsekvenser för buller samt
för bil-, gång- och cykeltrafik.
Läs mer i bilaga Miljökonsekvensbeskrivning.
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Luleå Centrum. Foto: Peter Rosén.
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Hänsyn

ronandal

Avgränsning för utvecklingsplan

BERGVIKEN

Riksintressen
Riksintresse järnväg (MB 3 kap 8§)
Riksintresse järnväg, bangård (MB 3 kap 8§)
Riksintresse befintlig järnväg (MB 3 kap 8§)
Riksintresse järnvägsstation (MB 3 kap 8§)
Skutviken

Riksintresse friluftsliv (MB 3 kap 6§)
Riksintresse hamn (MB 3 kap 8§)
Riksintresse totalförsvar (MB 3 kap 9§)
omfattar hela planområdet
Riksintresse flyg (MB 3 kap 8§)
omfattar hela planområdet

Norra fjärden
Luleälven

Riksintresse Norrbottens Skärgård (MB 4 kap 2§)
omfattar hela planområdet

ÖSTERMALM

Natur- och kulturmiljövärden

ka

Områden med mycket höga kulturmiljövärden
Byggnader eller miljöer med mycket höga
kulturmiljövärden
Byggnader eller miljöer med höga kulturmiljövärden

Gültzauudden

CENTRUM

Ekologi

Skurholmsfjärden

Stadsviken

Miljö, hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk, vattennivå 3m över
normalt vattenstånd

Norra hamnen
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Mark- och vattenanvändning

ronandal

Tät struktur

B E R G V IK E N

Oförändrad
Ny/ändrad
Område med stads- eller tätortsmässig karaktär, oftast
indelad i kvarter. I tät struktur ingår bostäder, kontor,
handel, annan verksamhet, gator, parker och fritidsanläggningar.

Grönområde

Skutviken

Oförändrad

IV-VI (XV)

Ny/ändrad
Område som ingår i den gröna huvudstrukturen. I grönområde
parker, naturmark i tätortsmiljö eller närrekreationsområden
med stor betydelse för sitt omland. Grönområden innefattar även
anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus.

I-III (VII)

Norra
utvecklingsområdet

Norra fjärden

Luleälven

Östermalm

M

IV-VI (XV)

Vatten
Oförändrad

I-III (VI)

Ny/ändrad

C harlottendal

Vattenområden som hav, älvar, stora vattendrag och större sjöar
där användningen av vattenytan är överordnad annan användning.
Detta innefattar områden för yrkesfiske, fiskodling, sandtäkt, isväg,
isbana, tävlingsbana etc.

C E NT R UM

Kollektivtrafik
Oförändrad, biltrafik
Oförändrad, järnvägstrafik

III-VI
(XV) T4

Gültzauudden

I-VI

IV-VI IV-VI
(XV)

I-V

Stadsviken

R1

Oförändrad, gång- och cykeltrafik

I-III

Ny/ändrad, gång- och cykeltrafik

S

Östra
stranden

IV-VI (VII)

Norra hamnen

III-V

Skurholmsfjärden

I-VIII

Oförändrad, grönstråk
Ny/ändrad, grönstråk
Oförändrad, vattenstråk
Avgränsning för utvecklingsplan
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Våningshöjd
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K
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Våningshöjder

ronandal

I-VIII
(XV) Våningshöjd, enstaka byggnader inom ( )

B E R G V IK E N

Våningshöjd - högsta generella våningshöjd
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Teckenförklaring
Mark- och vattenanvändning
Tät struktur
Område med stads- eller tätortsmässig karaktär, oftast
indelad i kvarter. I tät struktur ingår bostäder, kontor,
handel, annan verksamhet, gator, parker och fritidsanläggningar.

Grönområde

Precisering
I-VIII Våningshöjd, enstaka byggnader inom ()
(XV)
M Begravning
R

Besöksanläggning

R1

Besöksanläggning, Idrotts- och fritidsanläggning
Skola

Område som ingår i den gröna huvudstrukturen. I grönområde

S

parker, naturmark i tätortsmiljö eller närrekrationsområden

K

med stor betydelse för sitt omland. Grönområden innefattar även
anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus.

Vatten
Vattenområden som hav, älvar, stora vattendrag och större sjöar där
användningen av vattenytan är överordnad annan användning. Detta
innefattar områden för yrkesfiske, fiskodling, sandtäkt, isväg, isbana,
tävlingsbana etc.

Kollektivtrafik
Oförändrad, biltrafik
Oförändrad, järnvägstrafik
Oförändrad, gång- och cykeltrafik
Ny/ändrad, gång- och cykeltrafik
Oförändrad, grönstråk
Ny/ändrad, grönstråk
Oförändrad, vattenstråk
Avgränsning för utvecklingsplan

Hänsyn
Avgränsning för utvecklingsplan

Riksintressen
Riksintresse järnväg (MB 3 kap 8§)
Riksintresse friluftsliv (MB 3 kap 6§)
Riksintresse väg (MB 3 kap 8§)
Riksintresse totalförsvar (MB 3 kap 9§)
omfattar hela planområdet
Riksintresse flyg (MB 3 kap 8§)
omfattar hela planområdet
Riksintresse Norrbottens Skärgård (MB 4 kap 2§)
omfattar hela planområdet

Kulturmiljövärden
Områden med mycket höga kulturmiljövärden
Byggnader eller miljöer med mycket höga
kulturmiljövärden
Byggnader eller miljöer med höga kulturmiljövärden

Miljö, hälsa och säkerhet
Översvämningsrisk, vattennivå 2,5m över
normalt vattenstånd
Översvämningsrisk, vattennivå 3m över
normalt vattenstånd
Bergnäsbron
Stadsbild
Strandpromenad
Torg

T4

Kontor
Parkering

