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.

• • • PM – Lokalisering av bebyggelse

Utvecklingsplan Centrum
Samrådshandling

Upprättad: januari 2019
Omslagsfoto: Peter Rosén

FÖRSLAG PM – Lokalisering av bebyggelse

Sammanfattning
I riktningarna till Vision Luleå 2050 har kommunen antagit avsiktsförklaringar att vi ska
”planera för en blandad, tät och attraktiv stad” och ”satsa på Centrum som attraktiv plats
och fönstret mot världen”.
Att Luleå centrum utvecklas med fler arbetsplatser och attraktiva boenden och
boendemiljöer är viktigt för hela regionen. Den urbana miljön med goda kommunikationer,
kultur och stora, viktiga arbetsplatser som universitetet och sjukhuset lockar nya företag
och kvalificerad arbetskraft. Det blir en tillgång för såväl Luleås tätortsutveckling som för
hela länet.
För att stärka befintliga funktioner och skapa möjlighet för nya så behöver Centrum växa
och förtätas med målet att vara en levande stadskärna där handel och kultur kan spira och
där det finns mötesplatser av olika slag. En tät stadskärna med en mångfald av människor
och funktioner skapar attraktivitet.
Det är önskvärt att planera för ytterligare 6000 personer, hälften av befolkningsökningen, i
Centrum under de kommande 20 åren vilket motsvarar ungefär 4000 bostäder. Kommunen
ser positivt på förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur i hela stadsbygden och i
Centrum. Utifrån erfarenheter från tidigare förtätningsprojekt i Centrum bedöms att ca 1000
bostäder skulle kunna tillkomma genom förtätning under planperioden. För att uppnå 4000
nya bostäder inom 20 år behöver ny mark motsvarande 20 ha tas i anspråk inom området.
All nybyggnation på mark som inte redan är ianspråktagen ska ske på ett sätt som bidrar
till att Luleå utvecklas på ett hållbart sätt. Bostadsbyggande är ett allmänt intresse (2 kap 3§
p5 PBL). Att Östra stranden, kvarteret Fågeln, kvarteret Svanen, Södra utvecklingsområdet
och Norra utvecklingsområdet bebyggs med bostäder och arbetsplatser bedöms vara ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annan plats.
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Inledning
Bakgrund

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och Luleå kommun är inget undantag.
Boverket har i en analys av behovet av bostäder (Rapport 2018:24) bedömt att 93 000
bostäder per år behöver tillkomma i Sverige fram t.o.m. 2020, främst beroende på
befolkningsökningen och på att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning
för att svara mot behoven. I Luleå har det de senaste åren funnits ett underskott på bostäder,
vilket har synliggjorts bland annat genom den årliga Bostadsmarknadsenkäten. Idag finns
fortfarande ett underskott och en marknadsefterfrågan på bostäder i Luleå kommun, inte
minst i Centrum. I arbetet med Utvecklingsplan Centrum har det därför funnits ett behov
av att identifiera möjligheter till förtätning och utveckling av bostadsutbudet i Centrum.
Idag bor drygt 9000 personer i Centrum. Bostadsbeståndet domineras av hyresrätter och
bostadsrätter även om det finns småhus på både Östermalm och Gültzauudden. Totalt finns
ca 6500 bostäder i Centrum. De senaste åren har nya bostadsområden för både småhus
och flerbostadshus planerats och byggts bland annat på Hällbacken och på Kronan och
det pågår även fortsatt en kraftig bostadsutveckling inom stadsbygden. Det finns dock ett
behov och en vilja att även utöka antalet bostäder i Centrum. I riktningarna till Vision Luleå
2050 har kommunen antagit avsiktsförklaringar att vi ska ”planera för en blandad, tät och
attraktiv stad” och ”satsa på centrum som attraktiv plats och fönstret mot världen”.

Syfte

Den här promemorian ska tydliggöra kommunens motiv och ställningstagande
för förtätning av stadskärnan och för lokalisering av nya områden för bostäder och
arbetsplatser inom Centrum. Promemorian utgör en del av utvecklingsplan Centrum.

Tidigare ställningstaganden
Program till Vision Luleå 2050 som är Luleå kommuns översiktsplan (antagen av
kommunfullmäktige 2013) anger övergripande riktlinjer för samhällsutveckling, planering
och byggande i kommunen och har varit styrande för arbetet med utvecklingsplan
Centrum. Kommunstyrelsen beslutade 2017 om revidering av gällande översiktsplan.
Beslutet innebär att översiktsplanen omarbetas för att tydliggöra kommunens
ställningstaganden men innebär inte att inriktningar och förhållningssätt förändras
nämnvärt. Översiktsplanen anger bland annat att:
• Centrum ska prioriteras som den viktigaste platsen för handel, möten och kultur med
mera. Vi ska verka för fler bostäder och lokaler i Centrum.
• Det ska finnas en blandning av bostäder, olika upplåtelseformer och olika storlekar samt
bostäder för särskilda grupper i det ordinarie bostadsbeståndet.
• Planering och byggande ska skapa förutsättningar för bibehållen och utvecklad service.

Avgränsning Centrum
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Luleå i regionalt perspektiv
Luleå är residensstad i Norrbotten sedan 1856. I staden finns många funktioner som är
viktiga för hela regionen. Luleå Hamn är en s.k. TEN-Core-hamn, en hamn av särskild
vikt för det transeuropeiska transportnätet. Projekt Malmporten kommer att ytterligare
öka både betydelse och effektivitet för hamnen. Också järnvägen, en del av Bottniska
korridoren, är en viktig del i det europeiska stomnätet för transporter TEN-T core network.
Luleå-Kallax, Sveriges sjätte största flygplats sett till antalet passagerare, är dels hemmabas
för flygflottiljen F21, dels in- och utreseflygplats för tio av Norrbottens fjorton kommuner.
Luleå tekniska universitet engagerar 15 000 studenter och 1600 anställda i utbildning
och forskning i nära samarbete med näringslivet. Här finns också ett länssjukhus som
är kompetenscentrum för sjukvården i hela Norrbotten, ett diversifierat näringsliv,
Norrbottensteatern och mycket mer. Som residensstad och universitetsstad har Luleå en
viktig roll som motor i den regionala utvecklingen.
Även om Luleå växer så är urbaniseringstrenden i Sverige tydlig – många unga flyttar till
storstadsregionerna. De vill bo i urbana miljöer och ta del av dess mångfald och kultur.
Genom universitetet kommer varje år nya studenter hit för att utbilda sig, men en stor andel
studenter flyttar från kommunen efter avslutad utbildning. Om fler skulle stanna i Luleå
och i Norrbotten skulle tillgången till kvalificerad arbetskraft öka vilket är positivt för hela
regionen.
Att Centrum utvecklas med fler arbetsplatser och attraktiva boenden och boendemiljöer
är viktigt för hela regionen. Den urbana miljön med tillgång till goda kommunikationer
och kultur tillsammans med viktiga stora arbetsplatser så som universitetet och
sjukhuset lockar nya företag och kvalificerad arbetskraft som blir en tillgång för Luleås
tätortsutveckling och för hela länet.
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4000 nya bostäder i Centrum
Luleå kommun har haft en befolkningstillväxt med 600 till 700 personer per år de senaste
åren, med undantag av 2018 som preliminärt visar på lägre siffror. Den ökade folkmängden
beror främst på ett positivt flyttnetto men Luleå har också ett positivt födelsenetto.
Prognosen för framtida befolkningstillväxt ligger fortsatt på 600 personer om året. Det
innebär att till 2030 år är målet att Luleå har ökat med cirka 7200 personer och inom 20
år med ungefär 12 000 personer. Centrum har under åren ökat sin befolkning mer än
övriga stadsdelar och det är önskvärt att planera för ungefär 6000 personer, hälften av
befolkningsökningen, i Centrum under de kommande 20 åren. Det motsvarar ungefär 4000
bostäder, baserat på statistik från de senaste åtta åren där varje lägenhet i Centrum byggs
för i snitt 1,5 personer. Omräknat i yta, där naturligtvis fler funktioner än bostäder måste
ingå, motsvarar det ett behov av att ta ca 20 ha ny mark i anspråk.
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Avgränsning Centrum
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Luleå är en relativt gles och utbredd stad med många småhusområden som breder ut
sig i stadsdelarna och med en stadskärna som ligger på en halvö i Luleälven. Centrums
geografiska avgränsning i öster, väster, norr och söder utgörs av älvens vatten, havet och en
innerfjärd, Skurholmsfjärden. Det finns idag en fungerande stadskärna och centrumhandel,
i huvudsak koncentrerad till Storgatan. För att stärka befintliga funktioner och skapa
möjlighet för nya så behöver Centrum växa och förtätas med målet att vara en levande
stadskärna där handel och kultur kan spira och där det finns mötesplatser av olika slag. En
tät stadskärna med en mångfald av människor och funktioner skapar attraktivitet.
Centrums läge medför stora kvaliteter bland annat i form av vattenspeglar, utsikt och närhet
till vatten eller istäcke. Men läget innebär också svårigheter bland annat då man beaktar
tillkommande bebyggelse och förtätning, eftersom markarealen har en tydlig avgränsning.

Förtätning och nya
bebyggelseområden
Enligt det nationella miljömålet God bebyggd miljö ska byggnader lokaliseras så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Det innebär
bland annat att staden och samhället måste utvecklas så att de resurser vi redan har i
form av infrastruktur, bebyggelse och stadsvärden främjas. Kommunen ser positivt på
förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur i hela stadsbygden och i Centrum. Förtätning
kan ske exempelvis genom om- och tillbyggnader, att man bebygger lucktomter, att nya
byggnader uppförs på mark som använts för tex parkering eller genom att bebyggelse på
lågexploaterade tomter rivs för att ge plats för högre exploatering. Det är naturligtvis viktigt
att i dessa fall även väga in andra intressen som tex kulturmiljö, skuggning, behovet av
friytor och parkering mm. Även om förtätning med bostäder och arbetsplatser är ett allmänt
intresse så måste det ske med hänsyn till andra allmänna intressen och till människors
hälsa.
Flera förtätningsprojekt har skett i Centrum under de senaste åren, en granskning av dessa
visar att ett typiskt förtätningsprojekt ger mellan 20 och 100 bostäder. Utifrån statistik och
erfarenheter från tidigare förtätningsprojekt i Centrum bedöms att ca 50 bostäder per år,
alltså 1000 bostäder på 20 år, skulle kunna tillkomma genom förtätning. För att uppnå 4000
nya bostäder inom 20 år behöver ny mark motsvarande 20 ha tas i anspråk. De nya, lite
större områden som pekas ut i Utvecklingsplan för Centrum kallas Utvecklingsområden.
Här planeras utöver bostäder även arbetsplatser, parker, service och andra funktioner.
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Strandskydd och bebyggelse i
strandnära läge
Marken inom Centrum är i stort sett redan bebyggd och mark för nyproduktion av bostäder
och arbetsplatser finns i princip bara i strandnära lägen. Det innebär att för att få till stånd
ny bebyggelse som motsvarar behovet av nyproduktion under de kommande 20 åren i
Centrum krävs upphävande av strandskyddet i detaljplan.
För att bebyggelse ska kunna uppföras i strandnära läge kommer det (bland annat) att
krävas att något av de särskilda skäl som anges i strandskyddslagstiftningen uppfylls.
Bestämmelser om vilka krav som ska vara uppfyllda för att strandskyddet ska kunna
upphävas finns i miljöbalkens sjunde kapitel och i plan- och bygglagens fjärde kapitel.

Miljöbalk (1998:808) 7 kap, 18c §
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
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Bedömningsgrunder för lokalisering av bebyggelse
När ny mark tas i anspråk blir påverkan på bland annat stadsbild större jämfört med
förändringar i befintlig bebyggelsestruktur. All nybyggnation på ej ianspråktagen mark ska
ske på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling av samhället och som också tar hänsyn
till andra allmänna intressen.
Med hänsyn till strandskyddet kommer det också att vara viktigt att kunna motivera skälen
till lokalisering av de nya bebyggelseområdena
De nya bebyggelseområden som pekas ut i Utvecklingsplan Centrum har sin grund i att
respektive område uppfyller/möjliggör något eller några av följande bedömningsgrunder:
• ett väsentligt tillskott av bostäder och/eller arbetsplatser som går att kombinera med en
funktionell grönstruktur och en strandpromenad som är tillgänglig för allmänheten
• bostäder som bidrar till blandning av upplåtelseform eller bostadstyp samt ökar
mångfalden av människor i närområdet
• byggnader som bidrar till utökad samhällsservice, underlag för handel, möten eller
kultur i närområdet eller i Centrum som helhet
• bebyggelsen bidrar till att stärka stadens och/eller regionens konkurrenskraft.
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Karta med område för förtätning samt nya områden för bebyggelse

Nya bebyggelseområden
Av de 4000 nya bostäder som behövs i Centrum under planperioden bedöms ungefär en
fjärdedel kunna tillgodoses genom förtätning. Övrig tillkommande bebyggelse, ungefär
3000 bostäder, måste byggas genom att nya områden tas i anspråk.
De områden som föreslås bli nya områden för bebyggelse har initierats på olika sätt. Några
är resultatet av att man har sett möjlighet till utveckling från kommunens sida, några har
tillkommit som exploateringsförslag av olika byggherrar.
Kv Fågeln och Kv Svanen skulle också kunna ses som förtätningsprojekt, även om de tar ny
mark i anspråk.
Att de utpekade områdena bebyggs med bostäder och arbetsplatser bedöms vara ett
viktigt allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annan plats.
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Östra stranden

Utveckling av området ger ett väsentligt tillskott av bostäder och arbetsplatser i Centrum.
Östra stranden har förutsättningar för att bli en kommunikationsnod för hållbar
arbetspendling inom regionen. Området är relativt stort vilket ger möjlighet att planera för
en hållbar struktur som är väsentligt annorlunda och för olika typer av samhällsfunktioner
som krävs i en växande stad.

Kv Fågeln

Utvecklingen av kv. Fågeln ska ses i ett sammanhang där ett större område utvecklas för att
stärka stadskärnans handelsområde i den västra delen. Genom att utveckla kvarteret med
bostäder och lokaler skapas förutsättningar och underlag för handel, möten och kultur. Det
bidrar också till att Oscarsvarv knyts ihop med Innerstaden.

Kv Svanen

Utveckling av kvarteret bidrar till blandning av bostadstyper och upplåtelseformer i
området.

Norra utvecklingsområdet

Planering och byggnation av Norra utvecklingsområdet kan ske på mycket lång sikt.
Utveckling av området ger ett väsentligt tillskott av bostäder och arbetsplatser i Luleå
centrum. Området är relativt stort vilket ger möjlighet att planera för en hållbar struktur
som är väsentligt annorlunda och för olika typer av samhällsfunktioner som krävs i en
växande stad.

Södra utvecklingsområdet

Inom området byggs redan Kuststad, ett projekt med bland annat 300 nya bostäder.
Utvecklingen av resterande delar av utvecklingsområdet väntas ske på sikt, med en
omvandling av användning till centrumfunktioner, bostäder och arbetsplatser.
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