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Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden
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Örnäset, Skurholmen,
Bredviken och Malmudden
Rekommendationer

Förtätning med bostäder och arbetsplatser ska ske på Örnäset, Bredviken,
Malmudden och Skurholmen.
Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska
lokaliseras till strandområdet öster om Bredviken-Örnäset och ske med
hänsyn till befintliga naturvärden. Möjlighet till förtätning mellan Kvarnbäcksvägen och Krokvägen ska utredas.
På Örnäset ska förtätning i första hand ske med bostadsrätter för att bidra
till en blandning av upplåtelseformer. Det ska finnas utrymme för ett
trygghetsboende på Örnäset.
Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering. Hänsyn ska
tas till Skurholmsfjärdens vattenkvalitet.
Hänsyn ska tas till närheten (inom 1500 m) till tung industri.
Mark för nytt huvudstråk för vatten och avlopp ska reserveras och samordnas med de vägar som kommer att behövas för att försörja ny bebyggelse.

Fakta
Invånare: 9242
Barn och unga 0-20 år 20 %		
Utrikesfödda 10 %
Arbetslösa 18-24 år 16 %
Arbetslösa 18-64 år 10 %
Eftergymnasial
utbildning 34 %
Medelålder 43 år
Blandning:
Hyresrätter 56 %
Äganderätt: 28 %
Bostadsrätter 20 %
5 boende per arbetstillfälle
Boendetäthet:
25 personer per ha

Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. Kopplingen mellan stadsdelarna och Ormberget-Hertsölandets naturreservat ska bevaras och förstärkas för rörelse
och rekreation under alla årstider. Tillgängligheten till vattnet ska förbättras och koppling mellan Kalvholmen och Örnäset ska utredas. Skurholmsberget ska bevaras för rekreation och friluftsliv.
Cykelstråket på villagatorna parallellt med Hertsövägen och cykelvägarna längs Svartövägen, Västra Brogatan, Nya Brogatan och Hertsövägen är
en del av huvudvägnätet för cykel där framkomlighet och trafiksäkerhet
för cyklister ska prioriteras.
Svartövägens vägområde ska parallellt med Skurholmsgatan inrymma
gång- och cykelväg. Cykelvägen är en framtida del i huvudvägnätet för
cykel där framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras.
Även Örnäsvägens vägområde ska inrymma gång- och cykelväg i hela
dess sträckning.
Åtgärder ska göras för att dämpa bullernivåer över 60 dBA vid fasad.
Hertsövägen och Svartövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven
trafik där framkomlighet prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse eller anläggning som kan försvåra kommunikationer längs dessa
vägar.
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Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.
Former för dialog med medborgarna i stadsdelen ska utvecklas.
På Örnäset, Skurholmen, Bredviken, Malmudden 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.
Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012.

Genomförande

Malmudden ligger i prioriteringszon 1 för förtätning med hänvisning till
det kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt. Delar av Skurholmen ligger i prioriteringszon 2, medan övriga delar
av området ligger i prioriteringszon 5.
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. Utvecklingsplanen för
detta område ska även omfatta Svartöstaden och Svartöberget.

Karaktär

Området omfattas av stadsdelarna Örnäset, Skurholmen, Bredviken och
Malmudden.
Västra Skurholmen och Malmudden ligger intill vatten. Örnäset och delar
av Bredviken ligger nära vatten men stränderna är inte lika lätta att nå
eller använda. De ingående områdena har olika karaktär och det visar sig
även socioekonomiskt.
Örnäset byggdes för industriarbetare med familjer under 1950-talet och
har kompletterats främst under 1960-talet. På Örnäset finns i huvudsak
flerfamiljshus. Bredviken domineras av villor. Skurholmen delas i två
delar av Svartövägen och har en blandad bebyggelse med villor och små
flerfamiljshus. Östra Skurholmen präglas av stora höjdskillnader.
Malmudden är centralt belägen i Luleå, endast en bro över malmbanan
och en smal kanal skiljer Malmudden från centrumhalvön. På 1940-talet
började udden bebyggas med flerbostadsbebyggelse.
På Örnäset, Skurholmen och Bredviken finns dels äldre delar med rutnätskaraktär och trottoarer längs gatorna och nyare delar där villagatorna
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är formade som slingor. Västra Skurholmen, Burströmska gärdan och till
stor del Malmudden är trafikseparerade.
Hertsövägen och Svartövägen är barriärer mellan de olika stadsdelarna.

Förutsättningar

På Örnäset finns ett väl fungerande centrum på med utbyggd service i
form av affärer, restauranger, vårdcentral, bibliotek, kyrkor, utomhusbad
med mera. På Malmudden finns restaurang, café, frisör samt ett par mindre butiker. I området finns möjlighet för alla unga att besöka och ta del
av verksamheten vid fritidsgården som ligger i den nybyggda sporthallen. Det finns även en nybyggd park för Skate och Boule som möjliggör
möten över generationsgränserna. I området finns förskolor och grundskolor samt en fristående förskola. Dessutom äldreboende, trygghetsboende samt boende och dagverksamhet för fysisk och psykiskt funktionsnedsatta. En områdesgrupp finns i området.
Centralt genom området trafikerar två av lokaltrafikens stomlinjer. Genom området passerar även fyra lokallinjer.
Området gränsar till Svartön med dess industrier.
Längs Svartövägen förekommer tung trafik till hamnen och Svartöns
industrier.
Cykelvägarna inom området är svåra att hitta och de som finns upplevs
inte som gena. Huvudsakligen sker cykeltrafik längs villagatorna i blandtrafik.
Promenadstråket runt Skurholmsfjärden är en mycket viktig social kvalitet.
Längs Svartövägen överstiger bullernivån på vissa ställen 60 dBA och
längs Kronbacksvägen, Ringgatan och Hertsövägen 55 dBA.
Skurholmsfjärden är en del av innerfjärdarnas system av vattenvägar
ända ut till havet.

Intressen

Örnäset har flera kvarter med arbetarbostäder med kulturhistoriska värden och finns omnämnt i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Även Malmudden har bostadskvarter som är kulturhistoriskt värdefulla.
Svartövägen, väg 595, är av riksintresse som anslutning till Luleå hamn.
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