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

Rekommendationer

På lång sikt ska Skutviken vara en del av Luleå centrum. Blandning av
arbetsplatser och på sikt även bostäder ska prioriteras. Nya kontorsarbetsplatser och bostäder för unga och studenter är särskilt prioriterade.
Särskilda kvalitetskrav ska ställas på bebyggelsens utformning och bebyggelsemiljön i anslutning till infarter, större vägar och järnvägar. Tillgången
till grönstruktur och friytor ska beaktas vid planläggning.

Fakta
Området domineras av handel, byggverksamhet samt
idrottsanläggning. Det finns
inga bostäder i området.

Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. Förutsättningarna för arrangemang och
evenemang ska stärkas.
Höga flöden och vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering av bebyggelse och infrastruktur, och ytor för att ta hand om dagvatten ska prioriteras.
Mark för nytt huvudstråk för vatten och avlopp ska reserveras.
Mjölkuddstjärnen ska med hänsyn till natur- och rekreationsvärden bevaras och utvecklas. Området ska utredas som naturreservat kopplat till
Mjölkuddsberget.
Kopplingarna till kringliggande stadsdelar och genom Skutviken ska
utvecklas.
Möjligheterna för gående och cyklister att färdas i öst-västlig riktning och
längs Midgårdsvägen ska beaktas i framtida planläggning. Vägområdet
längs Bodenvägen ska inrymma gång- och cykelväg och vara en framtida
del av huvudvägnätet för cykel. Cykelvägarna längs Haparandavägen,
Krabbstigen, Gammelstadsvägen och Svartövägen är en del av huvudvägnätet för cykel och framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister ska
prioriteras.
Bodenvägen, Svartövägen och Haparandavägen är delar i huvudvägnätet
för motordriven trafik och framkomlighet för motordriven trafik ska prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse eller anläggning som
kan försvåra kommunikationer längs vägarna. I korsningen Haparandavägen-Midgårdsvägen ska utrymme för ny cirkulationsplats prioriteras.
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Genomförande

Skutviken ligger i prioriteringszon 3 för förtätning med hänvisning till det
kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt.
Verksamheter som kan vara störande för bostäder ska successivt erbjudas
lokaliseringar utanför stadsbygden.

Karaktär

Skutvikenområdet ligger mellan Mjölkuddstjärnen i norr och Skutviken
i söder och omgärdas av tydliga barriärer i form av väg 97, Svartövägen
och Haparandavägen och av järnvägen norr om området.
Vattenkontakten i området är begränsad, men Mjölkuddstjärnen är en
liten pärla med mycket rikt fågelliv mitt i stadsbygden.
På Skutviken pågår en successiv omvandling från småindustri till mer
handel och kontor. Det finns endast mindre stråk med träd och grönska,
till exempel längs Midgårdsvägen och väg 97.
Gatorna på Skutviken är industrigator. Midgårdsvägen är uppsamlingsgata för intilliggande gator.
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Förutsättningar

Området är en del av evenemangsstråket som sträcker sig från Gültzauudden till Skutviken.
Dagverksamhet för fysisk och psykiskt funktionsnedsatta finns på Skutviken.
I området har det funnits soptippar som kan begränsa användningen av
mark eller innebära saneringsbehov vid ändrad markanvändning.
Området trafikeras av lokaltrafikens stomlinjer och regional busstrafik.
Längs Midgårdsvägen finns en separat gång- och cykelväg.
Vid rikliga regn, höga flöden och högt vattenstånd blir det översvämningar i områdets lägre delar.
Hela området är påverkat av buller från väg, järnväg och verksamheter.

Intressen

Väg 97 och Svartövägen är riksintresse för kommunikation och rekommenderad väg för farligt gods. Även järnvägen omfattas av riksintresse
för kommunikation.
Det krävs tillstånd från länsstyrelsens för att uppföra byggnader och
anläggningar inom 30 meter från vägområdet om inte detaljplan medger
annat.
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