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Porsön har stor potential.
I området bor människor med olika
ursprung, erfarenheter och livssituationer.
Det finns ett universitet och många företag.
Porsön ligger vackert nära vatten och natur.
Men vad behövs för att Porsön
ska bli ännu bättre?
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Vad är en
utvecklingsplan?
En utvecklingsplan beskriver
visioner, långsiktiga mål och vilka
utvecklingsinsatser som är särskilt
viktiga i en stad eller stadsdel. Innan
utvecklingsplanen kan bli verklighet
måste den först beslutas av politikerna
i kommunfullmäktige.

Utvecklingsplanen hjälper
kommunen att bestämma hur
byggnader, bostäder, naturmiljöer,
parker och vattenområden ska
användas och utvecklas.
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Porsön 2040
När vi genomfört utvecklingsplanen vill
vi att det ska vara större jämlikhet mellan
olika människor och att Porsöbor trivs i
och känner stolthet över sin stadsdel. Fler
människor deltar i samhället på olika sätt
och fler företag vill etablera sig på Porsön.
Porsön är en stark och livskraftig
stadsdel med unik mångfald och ett rikt
samhällsliv. Nya bostäder gör att fler kan
flytta till Porsön. När fler bor på Porsön
kan fler affärer och caféer öppna på
Porsön.
Mötesplatserna i Porsö centrum
är stadsdelens hjärta och de
omkringliggande grönområdena dess
lungor. Bibliotek och andra mötesplatser
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Utvecklingsinriktning

gör att människor kan träffas och lära av
varandra. Att kunna vara i skogen eller
parken gör att vi mår bättre.
Porsön är Luleås centrum för kunskap,
utveckling och innovation. Universitetet
lockar studenter och besökare från
hela Sverige och världen. Universitetet
är viktigt för Luleås och Norrbottens
utveckling och för att man ska kunna
uppfinna saker som är bra för miljön.
Porsön har en egen identitet som stadsdel.
Identiteten skapas av människorna som
bor, arbetar och studerar här, liksom
de som besöker stadsdelen. Då trivs
människor bättre och känner gemenskap
med varandra.

Mötesplatserna
i Porsö centrum är
stadsdelens hjärta
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Vill du påverka?

?

! ...
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Utvecklingen av Porsön ska bygga på dialog.
Vi har redan pratat med många boende i området.
Men vi vill föra dialog med fler.
Vi vill veta vad du tycker!
Hur vill du att Porsön ska utvecklas?
Vad är bra i dag och vad behöver bli bättre?
Skicka in dina synpunkter på lulea.se/utvecklaporson
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1.

Flera av åtgärderna i
utvecklingsplanen
för Porsön bygger på
FN:s barnkonvention.

Start och
uppväxt för alla
En trygg uppväxt är viktig för barn och ungas hälsa
och för folkhälsan på lång sikt. Flera av åtgärderna i
utvecklingsplanen för Porsön bygger på FN:s barnkonvention.
Barnkonventionen innebär att man ska se till barnets bästa
vid alla beslut som rör barn och den är numera svensk lag.
Barn och ungdomar har fått berätta om
platser på Porsön som de tycker är särskilt
viktiga, bra, kul eller trevliga att vistas på och
ge förslag på hur dessa platser kan utvecklas.
Samtalen med barn på Porsön är viktiga för
att barn ska känna stolthet och ägarskap över
sin stadsdel.
I dag väljer många barn andra skolor
än Porsöskolan. När många barn går på
andra skolor blir Porsöskolan inte den
gemensamma plats där alla barn
i området möts.

Det här vill vi göra
Det ska finnas en
skola i Porsö centrum
även i fortsättningen. Skolans
inomhusmiljö ska vara väl
anpassad för skolverksamhet och
ha hög pedagogisk och estetisk
kvalitet. I närheten av skolan ska
det göras plats för en förskola.
Skolgårdar och
förskolegårdar ska ha
tillräckligt stor yta för att leka
och vara utomhus. Ytans storlek,
utformning, tillgänglighet och
säkerhet är särskilt viktiga. Det är
också viktigt att ytorna fungerar
väl för pedagogisk verksamhet.

Kommunen ska arbeta
aktivt för att uppmuntra
föräldrar och vårdnadshavare att
skriva in barnen i förskolan.
När Porsön utvecklas
och förändras ska barn
få möjlighet att komma till tals
och använda sin rätt att påverka.
Dialogen med barn ska anpassas
för att möta barn i olika åldrar.
Kommunen ska
regelbundet undersöka
om det finns behov av att
stötta föräldrar på Porsön. Om
det behövs ska föräldrastöd
finnas på plats i stadsdelen.

Fotograf: Frank Rizo
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2.

På Porsön finns många goda idéer,
organisationer och eldsjälar.

Alla tillsammans
Tillit mellan människor och tillit till politiker,
myndigheter och offentlig sektor är en förutsättning
för ett väl fungerande demokratiskt samhälle.

På Porsön finns många
goda idéer, organisationer
och eldsjälar som vill
påverka och bidra till ökad
delaktighet, trivsel och
stolthet över sin stadsdel
Medborgarna har i dialog
framfört att kyrkan har
en viktig roll men att det i
övrigt saknas en mötesplats
i området. De anser att
utveckling av mötesplatser
är viktigt för att öka trivsel
och trygghet i området.
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Det här vill vi göra
Nära biblioteket i Porsö
centrum ska det finnas
en mötesplats där kommunen,
näringslivet och föreningar kan
samverka. Mötesplatsen ska ge
ökad tillit, trygghet och framtidstro
och fokusera på barn och ungas
behov. Den ska bli en plats där
människor kan träffas, sprida
information och prata. Här kan det
finnas både stödjande aktiviteter så

som föräldrastöd, hjälp med att hitta
samhällsinformation och läxläsning,
och inspirerande aktiviteter.
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3.

Barns rätt till lek, vila,
fritid och kulturella
upplevelser är särskilt viktig
för utvecklingen på Porsön.

Uppleva och utöva
Människor mår bra av att känna social gemenskap
och ha tillgång till kulturella upplevelser och
till rekreationsområden, som naturen.

Det här vill vi göra
Porsöns bibliotek ska
ha verksamhet för alla
åldrar och målgrupper och bli
en mötesplats för Porsöborna.
Vid Teknikens hus ska man
se över möjligheterna att
skapa platser utomhus som kan
användas av alla alltid, särskilt barn.
Att besöka dem ska vara gratis.

En meningsfull fritid och miljöer som möjliggör och uppmuntrar
till fysisk aktivitet gör att vi mår bättre, sätter guldkant på tillvaron
och kan ge en gemensam identitet så att fler känner sig stolta över
sin stadsdel. Barns rätt till lek, vila, fritid och kulturella upplevelser
är särskilt viktig för utvecklingen på Porsön.
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Strandområdet mot
Björsbyfjärden ska rustas
upp och bli en välkomnande, trygg
och trivsam plats där det är lätt att ta
sig fram för de som går och cyklar.
Strandområdet ska ansluta till andra
gång- och cykelvägar och områden
för friluftsliv och rekreation.

Det ska bli lättare att ta
sig fram i Porsöbergets
skogsområde. Det ska finnas
stigar, spänger och grillplats så
att det blir lättare att använda
skogsområdet till friluftsliv.
Bergets skogsområde,
Porsöns strandstråk
och Gammelstadsvikens
naturreservat ska kopplas
samman på ett bättre sätt.
Porsöns idrottsplats ska bli
en plats där man kan utöva
flera olika aktiviteter. Idrottsplatsen
ska locka olika åldersgrupper och
uppmuntra både flickor och pojkar
till fysisk aktivitet. Att besöka
idrottsplatsen ska vara gratis.
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4.
Liv mellan husen
Hur stadsdelen är byggd och ser ut har betydelse
för hur människor vistas på de allmänna platserna.
Människor som är utomhus bidrar till trivsel och
trygghet. Det gör att fler människor kan röra sig och
vara på samma platser och skapar liv mellan husen.

Medborgare har i dialoger
med kommunen berättat att
de upplever Porsö centrum
som en otrygg, mörk och
sliten plats. Otydliga entréer,
nivåskillnader och placeringen
av bilparkeringar och
vägar gör det svårt att
hitta i området.
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Det här vill vi göra
De gångvägar och
mötesplatser som redan
finns ska bli tydligare och bättre.

När nya bostäder byggs
ska det skapas platser
där barn kan vistas och leka.

Gångvägen från Porsö centrum
till Luleå Science Park ska
utformas så att Porsö centrum,
universitetet och Luleå Science Park
binds samman. Längs stråket ska flera
platser för vistelse och möten skapas.

Nya byggnader ska
byggas i en nutida
stil som passar ihop med
de byggnader som redan
finns genom exempelvis
liknande fasadmaterial,
färger, fönster, proportioner
och storlek. Nya byggnader
ska skapa ett eget område
i det befintliga området.

Luleå kommun ska ge möjlighet
för fastighetsägare och
verksamhetsutövare i Porsö centrum
att samverka för ökad trivsel, trygghet
och attraktivitet i Porsö centrum.
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5.

Dagvattnet ska tas om hand på
ett naturligt sätt som möjligt.

Rent vatten
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattenresurser
ha god kvalitet. Utvecklingsplanen ska bidra till
att kvalitetskraven för vatten ska kunna följas.

Det här vill vi göra
Det finns två typer av vatten som
behöver renas och tas omhand:
spillvatten och dagvatten. Spillvatten
är det vi brukar kalla avloppsvatten.
Det kommer från exempelvis
diskhoar, toaletter, biltvättar och
olika processer i industrin.
Dagvatten är regn och smält snö som
rinner från hårdgjorda ytor som tak,
gator och parkeringar. Dagvattnet
ska tas om hand på ett så naturligt
sätt som möjligt, helst i närheten
– i exempelvis grönytor, diken
eller öppna reningsanläggningar.
Därför är det viktigt att behålla
de grönytor som finns.
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Dagvatten ska hanteras
inom närområdet, antingen
enskilt eller gemensamt, innan det
släpps vidare ut i ledningsnätet.
Anläggningar som håller kvar
dagvatten och naturligt renar
vattnet innan det släpps ut ska
bidra till bättre miljö. Det gäller
både när nya hus byggs och
när gamla hus byggs om.

Kommunen ska utreda var
en öppen reningsanläggning
för dagvatten kan placeras och hur
den ska utformas. Anläggningen
ska rena dagvatten men också
bidra till bättre ekologisk status
och renare miljö i området.

Kommunen ska bygga
pumpstationer som
minskar risken för att vattnet i
Björkskatafjärden blir förorenat.
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6.
Spara
viktiga värden
Naturmark och grönområden är viktiga för
människors hälsa och livskvalitet. Kulturmiljöer,
det vill säga byggnader och andra miljöer som är
byggda av oss människor, har ett konstnärligt värde
och bidrar till stadsdelens identitet och historia.

De första husen på Porsön
byggdes i början av 1970-talet
i den tidens arkitekturstil med
låga hus och grönområden
mellan husen. På Porsön
finns många hårdgjorda ytor,
som vägar och gångstråk.
Men det finns också
många grönområden, som
Universitetsheden söder om
campusområdet som är en plats
där människor kan träffas och
utöva olika aktiviteter.
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Naturmark och grönområden
är viktiga för människors
hälsa och livskvalitet.

Det här vill vi göra
Grönområden som
är värdefulla för
biologisk mångfald och
rekreation ska finnas kvar.
Gröna stråk längs med vägar
ska utvecklas genom att fler
buskar och träd planteras. Gröna
stråk är viktiga för att djur och växter
ska kunna röra sig och sprida sig.

Strandområden som är
trevliga att vistas i och
som har hög biologisk mångfald
ska bevaras och utvecklas.
Utvecklingen ska ske försiktigt
genom att ta ner vissa träd för
att skapa utsikt mot vattnet,
samtidigt som naturen bevaras.
Porsöns tidstypiska
arkitektur och gårdsmiljöer
ska bevaras. Nya byggnader ska
placeras med hänsyn till de hus
som redan finns.
Höga byggnader bör inte
placeras där de skymmer
historiska siktlinjer eller speciella
byggnader, som exempelvis
kyrkan i Porsö centrum.
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7.

I dialoger har många
berättat att det behövs
fler studentbostäder.

Bästa boendet
Kommunen har huvudansvar för att se till att det finns
bostäder och bra bostadsmiljöer. Genom livet ändras kraven
på bostäder. Till exempel behöver en barnfamilj och en student
som bor ensam olika slags bostäder. Kraven på bostäder
ändras också när samhället utvecklas och förändras.

Det här vill vi göra
Det ska byggas bostäder
för 1000 personer på
Porsön. Det ska också byggas
hotell och longstay-bostäder,
där man kan bo lite längre tid.

Nya bostäder ska i första
hand vara bostadsrätter.
Bostäderna ska byggas i
attraktiva lägen nära centrum,
vatten eller grönområden.

man äger och en hyresrätt är en lägenhet
som man hyr. En blandning av olika slags
bostäder gör att en mångfald av människor
kan bo på Porsön. Genom att bygga fler
bostadsrätter blir andra typer av bostäder
lediga, vilket gör att fler kan hitta ett
boende som passar dem.
På Porsön är 87 procent av alla bostäder
hyresrätter eller studentbostäder. Andra
slags bostäder är bostadsrätter, villor och
radhus. En bostadsrätt är en lägenhet som
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I dialoger har många berättat att det
behövs fler studentbostäder och att
det finns behov av hotell och så kallat
longstay-boende för personer som arbetar
på universitet tillfälligt.
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8.
Smarta resor
Om vi ska nå de nationella målen för klimatet måste
fler resor och transporter ske på ett hållbart sätt.
Därför är det viktigt att göra det enkelt att gå, cykla
och resa med kollektivtrafik och särskilt viktigt att
skapa trygga och trafiksäkra vägar för barn.

Resvaneundersökningen från 2020
visar att boende på Porsön och
Bergviken cyklar mer än boende
i andra områden.
Gång- och cykelvägarna på
Porsön är till stor del separerade
från biltrafiken, vilket ger barn
säkrare skolvägar. Men eftersom
barn ofta behöver ta sig till andra
delar av staden behövs det trygga
och säkra resvägar mellan Porsön
och andra stadsdelar.
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Boende på Porsön och
Bergviken cyklar mer än
boende i andra områden.

Det här vill vi göra
Trafikmiljön ska planeras
utifrån barns behov. Då blir
det bra för alla. Det ska vara tryggt,
säkert och lätt att ta sig fram.
Bostadsområden och
centrum ska mestadels vara
fria från biltrafik även i framtiden.
Gångvägarna till och från
skolan ska vara trygga, säkra
och särskilt anpassade för barn.
Cykelvägarna ska vara väl
skyltade och underhållna.
De ska vara planerade så att de
hänger ihop med andra cykelvägar
och ger en kort resväg.

Gångvägen mellan
Porsö centrum och
Luleå Science Park ska framför
allt vara till för de som går.
Cykeltrafiken ska ske på
de gåendes villkor.
Parkeringsplatser för
bilar ska främst finnas
i parkeringshus eller andra
lösningar som gör att det blir
mer plats över för bostäder och
parker. I parkeringshusen ska
det finnas bilpool och
cykelpool, så att det blir
enklare att resa miljövänligt.
Det ska vara smidigt att
byta mellan buss och tåg.

Nya eller ombyggda
gång- och cykelvägar ska
vara säkra. När man bygger om
cykelbanorna ska de göras bättre
och bredare där det behövs.
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9.

Universitetet lockar många unga
att flytta till Luleå och Porsön.

Näring för näringar
Innovation och tekniska framsteg är
nyckeln till att hitta hållbara lösningar för
både ekonomi och miljö. Det bidrar också
till att skapa nya slags företag och jobb.

Det här vill vi göra
Företag, universitetet,
kommunen och andra
offentliga aktörer ska tillsammans
utveckla kunskapsintensiva
verksamheter och företag.

På Porsön finns över 400 företag och
arbetsplatser, till exempel myndigheter,
industrier, teknikföretag, konsultföretag
och små företag inom byggbranschen.
Luleå tekniska universitet är den
största arbetsplatsen på Porsön och
länets kunskapsmotor för näringsliv
och offentlig sektor. Universitetet
lockar många unga att flytta till Luleå
och Porsön. Det finns också många
arbetsplatser i Luleå Science Park
(tidigare Aurorum), Porsö centrum
och Yttervikens industriområde.

Nya och befintliga företag
ska ha möjlighet att
utvecklas. Då stärks Porsöns
roll som innovativt centrum för
forskning och utveckling.
Planering och nya
byggnader ska skapa
förutsättningar för fler företag
på Porsön och för att de företag
som finns här kan växa
och utvecklas.

Foto: Susanne Lindholm
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Läs mer om Porsön och tyck till på
lulea.se/utvecklaporson

