Mer stad på samma yta

Luleå kommun ska stimulera arbetet för långsiktigt välfungerande och
attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. Arbetet med hållbar stadsutveckling bygger på integrerad
sektorsövergripande planering, höjda ambitionsnivåer och användandet
av ny teknik.
Luleå vill fortsätta att växa i befolkningsmängd och samtidigt bland annat
minska transportbehoven. Ett led i den riktningen är att bygga ett tätare
centrum. En positiv förtätning gynnar staden och dess invånare genom att
bidra till en blandning av boende och verksamheter. En förtätning innebär
fler boende, men också ett ökat antal verksamheter (caféer, butiker, kontor
etc.).
En sammanfattning av inriktningen för centrum finns i bilagan ”Så här
vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden”.
Se karta på nästa sida: Område för utveckling av Luleå centrum.

Arkitektur och kulturmiljö
Utformning av bebyggelse är viktig för stadens identitet och förståelse av
dess ursprung och sammanhang. Modern arkitektur ska spegla vår tid
och gestaltas med hänsyn till platsens karaktär. Vare sig det gäller planering av nya bebyggelseområden, uppförande av nya byggnader eller
om- och tillbyggnadsarbeten av befintlig bebyggelse ska arkitektoniska
aspekter tidigt och tydligt uppmärksammas och tas om hand i plan- och
byggprocessen.
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500

Meter

Område för utveckling av Luleå centrum
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Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Höga krav ska ställas på ny bebyggelse och platser avseende funktion,
hållbarhet, gestaltning, materialval och påverkan på omgivningen. Tillskott och förändringar ska ges en tydlig nutida identitet men samtidigt
samspela på ett positivt och nytänkande sätt med befintliga kvalitéer.
Tidig dialog och samverkan ska ske med fastighetsägare, exploatörer
och andra aktörer för att utveckla bebyggelsen i centrum utifrån stadens
karaktär och värden.

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft som stad för
boende och besökare.
Stärker mångfald och
identitet.

En bevarad äldre bebyggelse är viktig för stadens identitet och förståelse
av dess ursprung och sammanhang (se karta till höger). Bevarandet och
underhållandet av äldre bebyggelse innebär ofta lägre initialkostnader för
ombyggnad och förändring vilket möjliggör att verksamheter eller boende
utan stora ekonomiska resurser kan etablera sig. En naturlig blandning av
bostäder och verksamheter bidrar till en livfull stad. Konsekvenserna av
rivning av äldre bebyggelse ska tydligt belysas utifrån stadens identitet
och värden, innan beslut om rivning fattas.
För ny- om- eller tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska höga
krav på anpassning till befintlig miljö ställas gällande gestaltning, placering och höjder.

Bevarande av värdefulla
kulturvärden.
Läs mer i bilaga 2
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

Upprätta en arkitekturstrategi som innehåller förhållningssätt för den
bebyggda miljön i centrum.

•

Bevara värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum.

•

Göra en ny inventering av värdefulla kulturmiljöer.

500

Meter
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Kulturmiljöer: Byggnader med skydd i detaljplan redovisas i rött samt miljöer med skydd i detaljplan med gult. De blå områdena redovisar områden som är inkluderade i Länsstyrelsens Norrbottens kulturmiljöprogram.
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Utveckling och förtätning
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Ordlista

Förtätning ska i första hand ske på mark som redan används till exempel
markparkeringar och infill i centrum (se karta till höger). Mängden kvalitativa grönytor ska inte minska i centrum.

Infill innebär att hela eller delvis
oanvända delar av fastigheter tas i
anspråk för bebyggelse. Se bild till
höger.

Möjlighet till infill. Foto: Johan Eriksson

En metod av förtätning som har tillämpats i Luleå är påbyggnad av befintliga byggnader. Sådant som påverkan på den befintliga byggnadens
arkitektur och konstruktion, förändrad stadsbild, skuggstudier etc. måste
då noggrant granskas. Denna typ av förtätning ska prövas från projekt till
projekt när behovet och intentionerna uppkommer.

Foto: Johan Eriksson
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Det finns ett antal förtätnings- och utvecklingsmöjligheter på i centrum. Kartan redovisar områdena med den
tydligaste förtätnings- och utvecklingspotentialen i centrum.
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Viktiga utblickar mot vattenytor.
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Byggnader som skymmer sikten från gaturummen längs viktiga utblickar
(se karta på sida 48) mot vattenytorna ska undvikas.

Foto: Johan Eriksson

Vid utveckling av bebyggelse i centrum ska det tas särskild hänsyn till studentbostäder, förskolor, trygghetsboende och andra socialt viktiga verksamheter.
Det ska ställas höga krav på friytorna inom kvartersmark vid nyexploatering av bostäder för att skapa en god boendemiljö vid utvecklingen av
Luleå till en tätare stad. Detta kräver även att kvarteret/fastigheten studeras i ett större sammanhang gällande tillgången till friytor och grönytor i
bostadens närhet. Vid de situationer där otillräckliga möjligheter att skapa
friytor på den egna gården uppstår ska bristerna kompenseras. Speciellt
barns behov av lek och rekreation ska tas hänsyn till vid all planering och
exploatering i centrum.

På många äldre fastigheter har hela gårdar asfalterats för att inrymma fastighetens behov av parkeringsplatser. Friytor för lek och rekreation har decimerats och inom många
fastigheter helt och hållet ersatts av parkeringsplatser. Foto: Johan Eriksson

Ordlista
Friyta är en yta som är lämplig för
lek och utevistelse som både kan
vara privat (kvartersmark) eller offentlig (allmän platsmark).
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Huvudprincipen är att ny bebyggelse ska samspela med den omgivande
bebyggelsens skala och struktur. Högre bebyggelse (som utmärker sig
från omgivningen) kan lokaliseras:

Ordlista
Blandstad är ett begrepp som går
ut på att man lägger bostäder,
kontor och butiker inom samma
område, som en motsats till sjuttiotalets miljonområden med uppdelade områden för bostäder, butiker
och kontor.
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•

Till platser där bebyggelsen innebär en alltför negativ påverkan på
omgivningen i form av exempelvis skuggbildning.

•

Till områden där byggnaden kan framhäva stadsbilden och utgöra en
uttrycksfull händelse i stadsmiljön, till exempel vid infarten till staden,
vid en bro, vid en höjd eller som ett fondmotiv till en långsträckt gata.

Tre större exploateringsområden kan medge en omfattande expansion
inom den centrumnära delen av staden (se karta på sida 52). Områdena
kan utvecklas dels genom att omvandla industrimark, dels genom utfyllnad av vattenområden. Utgångspunkten är att bygga täta områden med
en blandning av byggelse och verksamheter, det vill säga blandstad och
inte förort. I de föreslagna exploateringsområdena kan högre bebyggelse,
än i rutnätsstaden, komma att tillåtas efter särskild prövning utifrån arkitektonisk gestaltning, bidrag till stadsbilden och sammanhang. Utvecklingen av föreslagna områden ska ske i samverkan med andra aktörer.
Ytkrävande och störande verksamheter som till exempel bensinstationer,
som inte är i behov av ett centrumnära läge, ska omlokaliseras. Centralt
belägna industri- och hamnområden ska etappvis omvandla till bostäder,
kontor och handel med mera. Småtshamnsverksamhet ska bevaras.

500

Meter

© Lantmäteriet

Rutnätsstaden
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Centrums tre större framtida exploateringsområden att expandera på (markerat med gröna linjer): Skutviken/Robertsvik,
Östra stranden samt Södra hamn. Alla tre exploateringsområden är viktiga länkar mellan centrum och dess omgivande
stadsdelar.
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

Stimulera och uppmuntra förtätning i centrum genom proaktivt
arbete och tidiga samtal.

•

Konkretisera föreslagna exploateringsområden i samverkan med
andra aktörer.

•

Arbeta för att studentbostäder byggs i centrum.

•

Uppmuntra fastighetsägare att ta hänsyn till tillgänglighet, minskad
energianvändning och hållbarhet i byggandet av staden.

•

Minska det upplevda avståndet mellan Luleå tekniska universitet och
Luleå centrum genom att till exempel bygga bostäder längs stråket,
förbättra gång- och cykelmöjligheterna samt omvandla industriområdena Skutviken och Ytterviken.

Påverkan
Ökar Luleås attraktionskraft
som stad för boende och
besökare.
Ökar befolkningsunderlaget för service och andra
verksamheter.
Ökat utbud av bostäder i
centrum.
Ger en ökad närvaro av
människor som gör att
staden kan upplevas mer
levande och urban.
Ökar möjligheten att använda resurser som energi
och infrastruktur effektivt.
Ökad konkurrens om det
fysiska rummet exempelvis
grönytor.
Ökad miljöpåverkan.
Kan på vissa platser öka
störningar som buller,
föroreningar och minskad
utsikt.
Höga hus kan ge skuggiga
områden och generera
turbulenta vindar.
Läs mer i bilaga 2
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Parkeringar
Frågor om behovet av parkering vid ny eller ändrad bebyggelse uppkommer ofta naturligt under handläggningen av plan- och bygglovsärenden.
De faktorer som framför allt påverkar bilplatsbehovet idag och i framtiden är personbilstätheten i det geografiska området, bilanvändningen
hos de som nyttjar lokalen/området samt typ av verksamhet och antalet
verksamma i lokalen eller området.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Vi ska ha en attraktiv stad som inte domineras av stora öppna parkeringsytor. På gatunätet inom Luleå centrum ska utrymme för gång-, cykel- och
kollektivtrafik prioriteras gentemot gatuparkeringar. I tät stadsbebyggelse
ska förstahandsvalet vara att förlägga parkeringsplatser under marknivå
där så är möjligt. I undantagsfall kan parkeringar förläggas i markplan,
i byggnader eller under gårdsbjälklag. Markparkeringar inom kvartersmark är ett ineffektivt marknyttjande som med fördel kan användas för
andra, viktigare och mer berikande ändamål.

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

•

En ny parkeringsstrategi med syfte att gynna handeln och kollektivtrafiken ska tas fram. Nya parkeringstal för bil och cykel ska
fastställas.
Effektivisera parkering i centrum exempelvis införa ett digitalt
parkeringsledningssystem.

Påverkan
Mindre biltrafik i centrum.
Ökad gång- och cykeltrafik i
centrum.
Säkrare trafikmiljö.
Kan minska störningar som
buller och föroreningar.
Läs mer i bilaga 2
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God livsmiljö
Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Kommunen ska arbeta för att få ner bullernivåerna från vägar, järnvägar,
flyg samt annan verksamhet under riktvärden och miljökvalitetsnormer.
Parker och stränder ska planeras för att kunna fungera som tysta oaser för
rekreation.
Kommunen ska fortsätta mäta och bevaka luftföroreningarna inklusive
partiklar samt arbeta för att hålla luftföroreningar på en låg nivå och
under miljökvalitetsnormer. Kollektivtrafiken ska prioriteras när staden
förtätas för att minska buller och luftföroreningar. Parkers och gatuträds
förmåga att binda luftföroreningar ska nyttjas i stadens utformning.
Boendemiljön ska utformas så att skuggbildningar och kastvindar undviks.
Markföroreningar kan förekomma inom centrum och ska tas om hand vid
anläggnings- och byggarbeten. Transport av farligt gods på väg ska inte
ske genom centrum.

Påverkan
Bättre livsmiljö för människor i staden.
Förbättrad folkhälsa till
följd av minskat buller,
minskade föroreningar och
partiklar.
Ökad fysisk aktivitet.

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

Vidta åtgärder för att få ner bullernivåer och luftföroreningar på en
låg nivå genom förändringar av trafikflöden, hastigheter och utformning av gatunätet.

•

Hänvisa störande och miljöfarliga verksamheter att etablera sig utanför centrum för att minska buller, luftföroreningar och transporter av
farligt gods.

•

Satsa på att skapa tysta områden i parker genom bullerdämpande
åtgärder.

•

Utforma grönytor och hårdgjorda ytor i parker, gator och torg så att
de kan fungera som dagvattenmagasin.

Läs mer i bilaga 2

56

Program C: Kuststaden Luleå

