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Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden
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Rekommendationer

Nya bostäder på Porsöudden och studentbostäder i stråket mellan Porsön
och Luleå centrum prioriteras liksom övrig förtätning i befintliga områden. Komplettering av bostadsrätter och äganderätter prioriteras.
På Storporsön ska verksamheter prioriteras. Bebyggelse ska lokaliseras
öster om vattendelaren med grund av den hydrologiska påverkan på
Gammelstadsviken. Övriga delar av Storporsön och Sellingssundet ska
utredas som naturreservat. En utbyggnad av Porsön får inte påverka
Gammelstadsviken.
De värdefulla strandområdena i anslutning till Björkskatafjärden ska
särskilt beaktas.
Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. Kopplingarna till närliggande stadsdelar
och till upplevelse- och rekreationskvaliteter i Världsarvet Gammelstads
Kyrkstad, på Ormberget och på Mjölkuddsberget ska särskilt beaktas
under alla årstider. Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska
prioriteras.

Stadsdel

Fakta 2011
Invånare: 5328
Barn/unga 0-20 år 21 %
Utrikesfödda 17 %
Arbetslösa 18-24 år 4 %
Arbetslösa 18-64 år 6 %
Eftergymnasial
utbildning 67 %
Medelålder 30 år
Blandning:
Hyresrätter 90 %
Äganderätter 10 %
Bostadsrätter 0 %
2 boende per arbetstillfälle
Boendetäthet:
27 boende per hektar

Mark för nytt huvudstråk för vatten och avlopp ska reserveras. Vid anläggandet av VA ska påverkan på strandområdet minimeras och påverkan
på ekologiska värden ska kompenseras genom att förstärka tillgängligheten till vattnet.
Porsö centrum ska utvecklas och upprustas.
Inom campusområdet ska byggnader och anläggningar för universitetets
verksamhet prioriteras. Planering och byggande ska bidra till att minska
det upplevda avståndet mellan centrum och universitetet. Sambandet
mellan universitetet och Björkskatan ska förbättras.
Yttervikens industriområde ska omvandlas främst för universitetsrelaterade verksamheter och på sikt även bostäder.
Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering. Inga åtgärder eller verksamheter som riskerar Björsbyfjärdens eller Björkskatafjärdens ekologiska och kemiska status ska tillåtas.
Porsödalen ska så långt som möjligt förtätas med ytterligare arbetsplatser
och på sikt en större blandning av verksamheter.
Reservat för framtida anslutning av Björsbyvägen till Haparandavägen
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och en ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix längs med Haparandavägen ska beaktas i fortsatt planering.
Cykelvägen i öst-västlig riktning från Notvikens tåghållplats till Björkskatan, liksom cykelvägen längs Porsöberget och delar av Björkskataleden
ska ingå i huvudvägnätet för cykel. Framkomlighet och trafiksäkerhet för
cyklister ska prioriteras.
Haparandavägen och Porsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven
trafik och framkomlighet ska prioriteras. Haparandavägens vägområde
ska inrymma gång- och cykelväg mot Rutvik. Stor restriktivitet ska gälla
ny bebyggelse eller anläggning som kan försvåra kommunikationer längs
Haparandavägen.
Utrymme för snötipp ska säkras.
Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.
Former för dialog med medborgarna i stadsdelen ska utvecklas.
På Porsön ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för medborgarna
under tider då den inte används för ordinarie verksamhet. Trygghet och
tillit ska skapas genom att många ges möjlighet att delta och kunna påverka.

Genomförande

Porsön ligger i prioriteringszon 4 för förtätning med hänvisning till det
kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt.
Befintliga verksamheter som kan vara störande för bostäder ska successivt
erbjudas alternativa lokaliseringar.
Huvudmannaskapet för Porsö centrum ska övergå till att vara kommunalt.
Utvecklingsplan som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram
för stadsdelen i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer för området. Planen ska innehålla såväl sociala som fysiska faktorer
utifrån områdets specifika karaktär och behov.

Karaktär

Porsön är en vattennära stadsdel som innehåller bland annat universitet,
studentbostäder, arbetsplatser och värdefulla natur- och rekreationsområden. Området präglas av en mångfald av nationaliteter samt en ung
befolkning. Många unga bor ofta tillfälligt under studietiden vilket medför en hög genomströmning.
Porsön började byggas ut under 1970-talet och 1971 invigdes Luleå tekniska högskola. Högskolan har sedan dess blivit universitet och har hela
tiden satt sin prägel på Porsön som stadsdel. Området karaktäriseras även
av stora områden med skog och Gammelstadsviken i väster. Det finns
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vandringsleder som förbinder området med Kyrkbyn i Gammelstad.
Stadsdelen präglas av trafikseparering med bostadsområden fria från
biltrafik, uppsamlings- och lokalgator samt många gång- och cykelvägar.
Haparandavägen och Porsövägen är barriärer som delar Porsön.

Förutsättningar

På Porsön finns för- och grundskolor samt en fristående förskola. Dessutom finns kyrka, vårdcentral, äldreboende och boende för fysisk och
psykiskt funktionsnedsatta. Området har en låg andel arbetslösa.
En områdesgrupp som omfattar Porsön och Björkskatan finns i området.
I Porsödalen finns ett snöupplag som används som deponi av snö från
stora delar av stadsbygden.
Porsön ligger i anslutning till Björsbyfjärden och Björkskatafjärden, som
är grunda fjärdar med hög biologisk produktion och stor biologisk mångfald. Hela strandremsan längs Björsby- och Björkskatafjärden är ett betydelsefullt ekologiskt och socialt stråk. Särskilt Björsbyfjärden har höga
naturvärden för fågellivet.
Fjärdarna har god kemisk status medan den ekologiska statusen är måttlig för Björsbyfjärden och dålig för Björkskatafjärden. De är också en del
av innerfjärdarnas system av vattenvägar ända ut till havet.
Stråket längs Holmsundet och Sellingsundet mot Gammelstadsviken har
betydelse för biologisk mångfald och för rekreation och friluftsliv. Gammelstadsviken är ett värdefullt naturreservat och Natura 2000-område.
Även parken i anslutning till universitetet har ett ekologiskt och socialt
värde.
Porsön trafikeras av lokaltrafik och regional busstrafik. Det finns goda
möjligheter att färdas till och från Porsön med cykel eller till fots. Notvikens tåghållplats ligger i direkt anslutning till området.
Gång- och cykelvägarna till Luleå centrum och till Björkskatan kan upplevas otrygga eftersom man måste passera över broar eller genom tunnlar
och det saknas bebyggelse på vissa sträckor.
Längs med Björsbyfjärdens strand finns ett gång- och cykelstråk som
används främst sommartid eftersom det saknar belysning och inte plogas
vintertid.

Intressen

Gammelstadsviken är ett naturreservat, Natura 2000-område och utpekat
som riksintresse för naturvärden.
Befintlig järnväg är av riksintresse för kommunikationer.
Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra byggnader och
anläggningar inom 30 meter från Haparandavägens vägområde där inte
detaljplanen säger annat.
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