Levande stadsliv

Det är viktigt att Luleå centrum är attraktivt att besöka och vistas i för
Luleåbor, besökare och turister. Det ger förutsättningar för utveckling och
tillväxt. Stadens offentliga rum är ett uttryck för en demokrati där alla kan
göra sig hörda men också lyssna på andra. Det erbjuder möjligheter till
kontakt, möten och samtal mellan olika grupper av människor.
Det offentliga rummets attraktivitet ges av dess funktion, dimensioner,
utformning, utrustning och framförallt placering i staden. Drift och underhåll bidrar till upplevelsen av en ren och snygg stad. Det är viktigt att
det offentliga rummet är attraktivt och tillgängligt året om, dygnet runt
och i olika väder. Vi ska ta tillvara våra platsspecifika kvaliteter i form av
ljus och mörker, vatten och isar, natur, kultur och rofyllda eller spännande
platser.

Ordlista
Det offentliga rummet är den del
av den bebyggda miljön som är
tillgänglig för allmänheten dygnet
runt, till exempel gator, torg, parker, stränder och vatten.

Upplevelser i centrum
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Centrum ska vara en levande stadskärna och navet för differentierad handel och möten. Centrum ska vara mer upplevelserik och anpassad för att
människor enkelt ska kunna ta sig fram till fots eller på cykel. Det ska tas
särskild hänsyn till ungas närvaro i staden.
En mångfald av handel, restauranger, kulturyttringar samt annan kommersiell service och samhällsservice ska prägla stadskärnan. Inriktningen
ska vara att utveckla sammanhängande stråk för att bland annat utöka
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Foto: Per Petterson

handelns geografiska område och tillföra mer liv till staden (se karta till
höger). För ett levande stadsliv ska besöksnäring, kultur, mötesplatser,
marknadstorg och caféer/restauranger stimuleras. Inslag som visar på
ökad mångfald och internationalisering ska synas i centrum.
Det offentliga rummet ska stimulera till spontana möten och evenemang,
utevistelse för rekreation och lek men också hälsofrämjande resor och
transporter. Ju tätare staden byggs desto viktigare blir det offentliga rummets funktion och utformning. Vid förtätning och exploatering i centrum
ska påverkan på det offentliga rummet som resurs beaktas och åtgärdas.
Bebyggelse och det offentliga rummet ska samplaneras.
Luleås identitet och profil ska förstärkas av arbetet med det offentliga
rummet. Mångfald och flexibilitet är ledord för utformning av den fysiska miljön. Hänsyn ska tas till olika åldrars och intressens eller gruppers
behov. Barns och ungas behov av lek och aktiviteter ska särskilt beaktas.
Samtidigt är det viktigt att det finns platser där olika människor träffas
och möts. Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och tryggt.
Vid ny- eller ombyggnad ska krav ställas på flexibla lokaler i bottenplan
och besöksintensiva verksamheter ska prioriteras mot gatan i de centrala
delarna av staden. I exponerade lägen mot gatan ska butiker, caféer eller
restauranger prioriteras framför annan verksamhet.
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500

Meter

Stråk och platser som är särskilt viktiga att utveckla för bättre funktion och levande stadsliv.
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500

Meter

Handelns huvudsakliga utbredning i centrum med det kommersiella navet i korsningen Smedjegatan/Storgatan.
Det är viktigt att framtida projekt i centrum bidrar till att stärka och utveckla stadslivet i form av exempelvis butikslokaler i bottenplan samt entréer mot gatan.
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Ger förutsättningar för
näringslivsutveckling och
tillväxt.
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för
boende och besökare.
Stärker mångfald och
identitet.
Mer folkliv vid olika tidpunkter under dygnet.
Kan på vissa platser öka
störningar som buller och
föroreningar.
Läs mer i bilaga 2
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•

Aktivt arbeta tillsammans med fastighetsägarna i centrum så att
besöksintensiva verksamheter prioriteras i bottenplan och mot gatan
för att uppnå en blandad stad.

•

Samverka med olika aktörer för att stärka och utveckla handel,
restaurang- och caféliv samt annat näringsliv i prioriterade stråk i
centrum, det vill säga arbeta för att bredda Luleå centrum till fler
affärsstråk än Storgatan.

•

Stödja minst fem årligt återkommande större evenemang i centrum,
särskilt kopplade till Luleås platsspecifika kvaliteter.

•

Samverka med olika aktörer för att förstärka arrangemang och
evenemang genom till exempel ökade öppettider och teman.

•

Tydligare profilering mellan centrum och de yttre handelsområdena.

•

Utveckla och förstärk ett evenemangsstråk från centrum/Gültzauudden till Skutviken.

•

Stärka upplevelsevärdet i centrum genom exempelvis; olika karaktär
på parkerna, tillfälliga och permanenta konstverk och andra kreativa
uttryck.

•

Förstärka och utveckla mötesplatser och kreativa arenor i centrum,
exempelvis Kulturens hus och Luleå Energi Arena, genom bland
annat inbjudande miljöer, information och öppettider.

•

Konkretisera satsningar för utveckling av det offentliga rummet i
plan(er) för grön-, blå- och vitstrukturer.

•

Förenkla för aktiviteter och verksamheter i det offentliga rummet till
exempel genom upplåtelse av offentlig plats och tillstånd.

•

Samverka med andra aktörer för att stärka upplevelsen av trygghet
och säkerhet i centrum.

•

Utveckla Luleås vinterkvaliteter i centrum, till exempel isbana, snödjur, kontraster ljus/mörker och vinterpark.

•

Utveckla välkomnande entréer till Luleå längs E4:an samt till
centrum via Bergnäsbron och Bodenvägen.

Grönstruktur
Grönstrukturen är en viktig del av staden, den underlättar orienteringen
i staden och bidrar till stadens karaktär, precis som bebyggelsestruktur
och infrastruktur. Parker och naturområden bidrar genom en positiv
påverkan på vår hälsa, både den fysiska och psykiska, till livskvaliteten i
staden. Fokus är på grönstrukturens sociala aspekter, men även de ekologiska funktionerna är viktiga. I första hand avses de offentliga anläggningarna (se karta nästa sida).

Viktiga principer för kommunen på lång sikt

Ordlista
Begreppet grönstruktur omfattar
inom centrum parkerna, de trädplanterade gatorna, bostadsgårdarna, strandpromenaderna och även
vegetation längs vägar och gator
samt gång- och cykelvägar.

Det ska finnas en medveten, långsiktig och strategisk planering för befintlig och framtida grönstruktur. Grönstrukturens kvalitet ska ses över och
förstärkas för att kompensera för eventuella ytförluster. Befintliga parker
ska bevaras eller utvecklas. Nya parker behöver skapas vid de större
exploateringsområdena. Bedömningen av ekologiska värden ska göras
utifrån dess artinnehåll eller från dess potential att hysa många arter.
Generellt har grönstrukturen i centrum ett högt socialt värde, det vill
säga höga rekreativa värden och upplevelsevärden av olika slag. Parker
och strandpromenader är populära hos den breda allmänheten, lätta att
ta sig till och erbjuder mycket att göra och upptäcka. De måste hålla för
ett större slitage och ha ett högre besöksvärde än andra områden. Deras
värden ska säkras och utvecklas.
Kontraster som ljus och mörker, sommar och vinter, is och vatten är viktiga delar av parkupplevelsen i centrum sedan tidigare. En satsning på
dessa kvaliteter ska fortsätta vara en del av den profilskapande utformningen av centrums parker.
Stränder är ofta artrika övergångszoner mellan naturtyper och naturliga
spridningskorridorer för arter samt fungerar som förbindningslänkar
mellan grönområden. Strandpartier ska sparas eller nya skapas för dessa
viktiga ekologiska funktioner. Promenadstråk längs vattnet och på isar
används av många och fyller stor funktion för rekreation. På sikt ska ett
helt sammanhängande och kvalitativt grönt stråk utvecklas längs centrums stränder.
Stadsodling i form av kollektiv odling eller egen (privat) odling kan bli
ett nytt inslag i centrums grönstruktur. De ska finnas som permanenta
områden men också som tillfälliga inslag av odling på rivningstomter och
restytor av olika slag tills dessa får andra användningar.
I samband med infrastrukturprojekt som till exempel VA-kapacitetshöjning eller gator ska berörd grönstruktur återställas eller utvecklas.
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Nuvarande parker och grönområden
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

Konkretisera satsningar för utveckling av grönstrukturen och våra
platsspecifika kvaliteter i plan(er) för grön-, blå- och vitstrukturer.

•

Tillämpa grönytefaktor i planering för att säkra medborgarnas tillgång till grönstruktur i tillräcklig omfattning och kvalitet.

•

Revidera den långsiktiga trädvårdsplanen för successiva förändringar
av vegetationsstrukturen i centrum.

•

Tillföra odlingsmöjligheter i centrum.

•

Säkra och utveckla promenadstråk för att ge allmänheten tillgång till
stränder och isar.

•

Utveckla Stadsparken, Hermelinsparken, Gültzauudden och Varvet
för bättre funktion och levande stadsliv.

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Ökar möjligheter till fysisk
aktivitet, utevistelse och
rekreation.
Bevarande av värdefulla
natur- och kulturvärden.
Ökat folkliv och puls.
Ökad konkurrens om
grönytor vid förtätning
och utveckling.
Läs mer i bilaga 2

Foto: Luleå kommun

Program C: Kuststaden Luleå 63

Gator, torg och platser
Det är på gator, torg och platser mycket av stadslivet och stadens rörelser
sker. Människor möts, vistas och umgås - på väg till arbetet, skolan och affären. För att få en säkrare, trevligare och hälsosammare stad behöver mer
av rörelserna med bil ersättas av resor och transporter till fots, på cykel
och med kollektivtrafik.
Olika trafikanter och trafikslag ställer olika krav på funktion och utformning av gaturummen. Gaturummens karaktär ges av markbeläggningar,
vegetation, möblering samt de omgivande byggnadernas fasader.
Torg och platser är öppna ytor i kontrast mot stadens täta bebyggelse, ofta
intill en korsning mellan viktiga gator eller framför viktiga byggnader.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Gatunätet generellt ska tillgodose både oskyddade trafikanters, biltrafikens och kollektivtrafikens behov av säkerhet och framkomlighet. Olika
trafikanter ska få plats på lika villkor i centrum. Alla gator inom centrum
ska ha en stadsmässig karaktär, med körbanor avgränsade av kantstenar
och trottoarer. Biltrafikens behov ska stå tillbaka för övriga trafikanters behov, särskilt när det gynnar stadsliv och miljö.

Barriärer så som Södra hamnleden med sin överdimensionerade bredd med stundtals
sex körfält hämmar de oskyddade trafikanternas rörelser i det offentliga rummet.
Foto: Johan Eriksson

Huvudgatorna i centrum ska fungera för genomfartstrafik, trafik mellan
stadsdelar och vara kopplad till uppsamlingsgator och andra lokalgator i
lokalnätet. Inom centrum ska Bodenvägen, Namnlösa gatan, Skeppsbrogatan, Rådstugatan, västra delen av Sandviksgatan och Södra Hamnleden
vara huvudvägar. Se karta sida 66.

64

Program C: Kuststaden Luleå

Kungsgatan, Magasinsgatan, Prästgatan och Gammelstadsvägen ska
utformas som uppsamlingsgator. På lokalgator i övrigt ska oskyddade
trafikanters säkerhet och framkomlighet prioriteras, särskilt om det gynnar stadsliv och miljö.
Genomfartstrafiken gör vissa gator till barriärer (se karta på sida 66) för
andra trafikanter. Barriärverkan på de berörda gatorna ska minskas där så
är lämpligt med exempelvis fler passager och övergångsställen, smalare
gatusektioner och andra hastighetsdämpande åtgärder.
Enkelriktade gator ska omprövas för dubbelriktad trafik där det är lämpligt med avseende på parkeringsbehov, luftkvalitet och bullernivåer.
Längs Smedjegatan ska kollektivtrafik fortsatt prioriteras. Hela gatan ges
en gemensam karaktär, men olika avsnitt får olika utformning beroende
på vilka trafikslag som dominerar.
Torg och platser är viktiga för torghandel, som aktivitetsyta, som mötesplatser och för evenemang. Kvaliteten och standarden på gator och
torg ska höjas. Storgatans gågata ska kunna användas för torghandel och
marknader.
Nya torg eller platser ska planeras vid utveckling av exploateringsområdena i centrum. Där det finns utblickar över vatten ska dessa hållas fria
från byggnader. Fondmotiv som byggnader eller parker i gatans slut kan
ge en tydligare upplevelse av gatan.
Träd ska bevaras och planteras i gaturum, torg och platser för renare luft
och bättre lokalklimat genom skugga och vindskydd. Gatorna ska ges en
variation i karaktär och upplevelser av årstider genom bland annat val av
träd.

Foto: Per Pettersson
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Huvudgator redovisas i cerise och uppsamlingsgator i lokalnätet i turkos.
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Gator och järnväg som fungerar som barriärer.
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan

•

Göra en trafikutredning för centrum för bl a bättre funktion, god
livsmiljö och minskade barriäreffekter.

Ökade möjligheter till fysisk aktivitet, utevistelse
och rekreation.

•

Utveckla Köpmantorget, Nytorget och Södra Hamnplan för bättre
funktion och levande stadsliv.

Mindre biltrafik i centrum.

•

Utveckla Trekanten/Norra hamn-området exempelvis med ett torg
eller en kombination av park och torg samt som en evenemangsplats
kopplad till evenemangsstråket.

Säkrare trafikmiljö.

Utveckla mötesplatsen i det centrala läget intill korsningen mellan
Storgatan och Smedjegatan.

Bättre livsmiljö i centrum.

•
•

•

Utforma minst två gator i rutnätsstrukturen konsekvent så att stadsbild och trafik samverkar för att skapa ett rikt och attraktivt stadsliv.
Gator trädplanteras och gamla trädalléer förnyas.

Ökat folkliv och puls.

Handeln kan påverkas
negativt av minskad
biltrafik.
Läs mer i bilaga 2

Göra enkelriktade gator till dubbelriktade efter lämplighet.
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Gång- och cykeltrafik
Centrum är med sina korta avstånd väl lämpat för resor till fots, på cykel
eller med buss. En resurs för att aktivt arbeta för att fler ska välja miljövänliga transportsätt är en fråga för hela Luleå, se även Program F - Smarta resor och transporter.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Det ska finnas olika typer av gång- och cykelstråk; gena och snabba stråk
respektive stråk för lugnare tempo med fokus på upplevelser. Gående och
cyklister ska separeras från biltrafik, men på gator med lite trafik och låga
hastigheter kan cyklister använda körbanan. En satsning ska göras på ett
sammanhängande nät av gång- och cykelvägar och på gator där gångoch cykeltrafik prioriteras (se karta till höger).
Gång- och cykelnätet ska binda samman centrums olika delar. Det ska
finnas trottoar på båda sidor på en gata. Oskyddade trafikanters behov
av tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet (kvalitet) samt trygghet ska
prioriteras. Gång- och cykelnätet ska kompletteras med saknade länkar
och nya stråk för olika tempo och upplevelser. Längs med stränderna ska
det finnas ett sammanhängande stråk för rekreation och motion som är till
för alla (allmän plats).
I östvästlig riktning i stadskärnan ska tydligare stråk för gång- och cykeltrafiken genomföras. Kopplingen mellan ett framtida resecentrum och
Smedjegatans kollektivtrafik är viktig.
I nordsydlig riktning ska ett nytt gång- och cykelstråk, från centrum
genom Robertsvik till utvecklingsområdet i ”Röda havet”, binda ihop
stadskärnan med Skutviken. Det blir ett trivsammare alternativ till snabbstråket längs Bodenvägen/vägbanken. Stadslivet får förutsättningar att
utvecklas genom att evenemangsplatser och framtida bostäder samt verksamheter redan ligger eller lokaliseras längs stråket. Stråket kombineras
med kollektivtrafik.
Brister i tillgängligheten ska åtgärdas konsekvent för att centrum ska vara
en mötesplats för alla. Ny- och ombyggnadsprojekt på allmänna platser
och kvartersmark ska utformas tillgängliga för funktionsnedsatta.
Vid busshållplatser inom centrum ska det finnas cykelparkering, särskilt
på uppräknade strategiska hållplatser (se karta på sidan 72).
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Kartan visar fungerande stråk gällande gång- och cykeltrafik med blå färg. De rödmarkerade redovisar exempel på gångoch cykelstråk med starkast utvecklingspotential samt även exempel på framtida stråk som idag inte finns. Huvudstråk för
cykel redovisas i program F - Resor och transporter.
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Ökade möjligheter till
fysisk aktivitet, utevistelse
och rekreation.

•

Förbättra gång- och cykelstråket mellan centrum och Porsön. Stråket
ska binda ihop evenemangsplatser och lokaler samt framtida bostäder
och verksamheter.

Mindre biltrafik i centrum.

•

Ett väl utbyggt cykelnät inte bara till centrum utan också i centrum.

Ökad gång- och cykeltrafik
i centrum.

•

Prioritera vilka gång- och cykelstråk samt cykelparkeringar som ska
åtgärdas under perioden.

Säkrare trafikmiljö.
Bättre luftkvalitet och
minskat buller.
Minskad klimatpåverkan.
Bättre hälsa
Läs mer i bilaga 2

Foto: Susanne Lindholm
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Kollektivtrafik och resecentrum
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Centrum ska vara ett nav för järnväg, regional busstrafik, den lokala busstrafiken och turbåtar till skärgården (se strategiområdet Livet vid vattnet).
Hållplatser och omstigningsplatser mellan regional och lokal trafik samt
ett framtida resecentrum behövs för att göra den Hela resan möjlig. Beträffande regional busstrafik (länstrafiken), tåg, flyg och sjöfart, se program F.
Kollektivtrafiken ska tillgängliggöra Luleå centrum som plats för boende,
arbete och aktiviteter. Det ska vara gångavstånd mellan tåg-, buss- och
båttrafik. Stråken som binder samman ska vara lätta att hitta, vara gena
och ha god kvalitet.
Det ska finnas strategiskt viktiga lägen för kollektivtrafik i stadskärnan
(se karta på nästa sida); omstigning vid Smedjegatan och Skeppsbrogatan
bakom Shopping, ett resecentrum i östra änden av Storgatan samt hållplatser vid gymnasiebyn och Hälsans hus. Kopplingen mellan regional
och lokal kollektivtrafik ska stärkas och utvecklas.

Faktaruta Hela resan
Begreppet ”hela resan” betyder
att du ska kunna ta dig från dörr till
dörr utan några som helst problem.
Alla delar av din resa måste fungera. Du kanske måste cykla till en
busshållsplats, vänta, åka buss till
ett resecentrum, vänta, åka tåg och
slutligen promenera till slutdestinationen. Det innebär att det är flera
ansvariga parter som påverkar om
resan fungerar eller inte; kommun,
länstrafik, trafikverk med flera. I
samverkan med varandra jobbar
de för att hela din resa ska fungera.
Hjälpmedel för hela resan kan till
exempel vara digitala reseplanerare.

I nordsydlig riktning ska ett nytt kollektivtrafikstråk, från centrum genom
Robertsvik till utvecklingsområdet i ”Röda havet”, binda ihop stadskärnan med Skutviken. Stadslivet får förutsättningar att utvecklas genom
att evenemangsplatser och framtida bostäder samt verksamheter redan
ligger eller lokaliseras längs stråket. Stråket kombineras med gång- och
cykeltrafik. Mer om evenemangsstråk finns i program B, Vilja uppleva.
Smedjegatan ska vara omstigningsplats för lokalbussar. En förlängning
av hållplatsområdet på Smedjegatan söderut bidrar till att möjliggöra en
fördubbling av antalet resande med kollektivtrafik. Det är möjligt att en
del av skolbussarna som går till Gymnasiebyn kan få plats på Smedjegatan. Kollektivtrafikens behov längs Smedjegatan ska prioriteras framför
biltrafikens behov.
I Luleå centrums västra del runt Gymnasiebyn finns många arbetsplatser
och Hälsans hus, som drar folk till området även kvällstid. Det ska finnas
goda förbindelser med buss mellan resecentrum, Smedjegatan och Kulturens Hus samt Gymnasiebyn under dag- och kvällstid.
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Kartan visar de strategiskt viktiga framtida lägena för kollektivtrafik i centrum.
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Kartan redovisar Norrbottniabanans korridor förbi centrum samt ett schematiskt reservat för en ny Bergnäsbro.
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Ett nytt resecentrum ska placeras i området för den nuvarande järnvägsstationen och i Storgatans östra ände. Resecentret ska vara ett mångfunktionellt centrum som tillgodoser resenärens krav på service och inrymmer
lokaler för handel, kontor och andra servicefunktioner. Det ska finnas
goda förutsättningar för samverkan mellan olika transportslag. Mellan
Boden och Luleå ska det satsas på dubbelspår för att förbättra kapaciteten
för ökade person- och godstransporter. Lokala och regionala bussar ska
angöra i nära anslutning till tågen. Vid entréer ska det finnas cykelparkeringar och cykeluthyrning. Parkering för bilar och framförallt långtidsparkering ska förläggas längre bort. Tillgänglighet, trygghet och jämställdhet
ska tas hänsyn till och prägla miljön.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

Utveckla kollektivtrafiken i centrum innefattande förbättrade
resmöjligheter till, från och inom centrum.

•

Bygg ett resecentrum i centrum.

•

Bygga om Smedjegatan från Kulturens Hus-rondellen till Hamnleden
för att bli en viktig nordsydlig förbindelse. Smedjegatans omstigning
för kollektivtrafiken förlängs och kompletteras med omstigning mellan länstrafik, skärgårdstrafik och lokaltrafik.

•

Komplettera med busshållplatser i anslutning till Södra hamnplan för
att möjliggöra byten mellan båt och buss.

Foto:Anders Alm

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende
och besökare.
Mindre biltrafik i centrum.
Säkrare trafikmiljö och
ökad tillgänglighet.
Bättre luftkvalitet och
minskat buller.
Minskad klimatpåverkan.
Bättre folkhälsa.
Läs mer i bilaga 2
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