Bästa boendet

Att erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer är viktigt för att invånarna ska trivas och för att fler människor ska vilja komma hit, etablera
sig och stanna kvar. Luleå ska vara känt som en bra och uppskattad plats
att bo och leva på. Det betyder att det ska finnas möjlighet för alla att hitta
en bra bostad, oavsett förutsättningar och livsstil. En viktig del i detta är
att Luleå kan erbjuda allt från stadsliv till landsbygdsliv och bostäder av
olika typer, storlekar och upplåtelseformer.
Livet mellan husen är lika viktigt som bostäderna i sig. En trivsam och
trygg stad behöver blandning, liv och rörelse – en attraktiv och lönsam
stad likaså. Genom att blanda olika funktioner som bostäder, service,
verksamheter och mötesplatser uppstår aktivitet och närvaro. Kuststadsidentiteten ger ytterligare en viktig förutsättning för ett bra boende med
närheten och tillgängligheten till stränderna, vattnet och isarna.

Foto: Luleå kommun
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Blandning
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Luleås stadsdelar och samlande byar ska vara blandade. De ska innehålla
bostäder av olika typer och olika storlekar. Ett riktvärde bör vara att den
vanligaste bostadstypen har en andel på högst 45 % och endast i särskilda
fall upp till 60 %. Stadsdelarna och de samlande byarna Råneå, Antnäs
och Persön ska också ha utrymme för arbetsplatser och service som skola,
förskola, kollektivtrafik samt mötesplatser.

Blandning av bostäder i
Luleå kommun

villo
hyr
bos

Bostad
Kontor
Galleria
villor/radhus
hyresrätter
bostadsrätter

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

Utveckla stadsdelscentrum och Råneå centrum med utgångspunkt
från områdets egna kvaliteter och potentialer.
En ny parkeringsstrategi med syfte att gynna handeln och kollektivtrafiken ska tas fram.

•

Byggnader i stadsdelscentrum och Råneå centrum ska kunna ha lokaler för olika verksamheter i bottenvåningen och bostäder ovanpå.

•

Komplettera så att flera bostadstyper, servicefunktioner, verksamheter/arbetsplatser och mötesplatser finns i alla stadsdelar och Råneå.

•

Ta hänsyn till behovet av ytor för busshållplats samt parkering för
cykel och bil vid planering av bostäder.

•

Ta hänsyn till behovet av ytor för mötesplatser med möjlighet till liv
och rörelse, som torg och park, vid planering av bostäder.

•

Alla mötesplatser i stadsdelscentra och på andra allmänna platser ska
vara tillgängliga och öppna för alla.

Påverkan
Minskat behov av resor.
Ökad trygghet.
Fler möten mellan människor.
Konflikter mellan olika
intressen.
Läs mer i bilaga 2
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Stadsdelarna inom Luleås stadsbygd

Exempel
Björkskatan

Läs mer
Mer om stadsdelarnas och de samlande byarnas förutsättningar finns
i bilagan ”Så här vill vi utveckla våra
stadsdelar, byar och vattenområden”.
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Exempel
Bergnäset
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Bostäder för specifika grupper
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Kommunen ska se till att det finns bostäder med mycket höga krav på
tillgänglighet och trygghet för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det innebär att kommunen både ska påverka andra aktörer och
agera för ett bredare utbud av bostadstyper.
Boendeplaneringen ska underlätta integrering av människor, oavsett
ålder, funktionsförmåga, livssituation eller härkomst. Bostäder som vänder sig till specifika grupper av människor ska därför finnas bland andra
bostadstyper.
Ett kontinuerligt ökande antal äldre kräver dels att särskilda insatser ska
göras för att förbättra befintliga bostäder, dels för att säkra beredskapen
för nya bostäder riktat till denna grupp. Bostäder för äldre på landsbygden ska utformas med särskilt höga krav på säkerhet och utrymningsmöjlighet.
Rörligheten på bostadsmarknaden ska underlättas genom en blandning
av olika bostadstyper samt genom ett kontinuerligt tillskott av de bostäder det finns behov av. Byggande och omformande av underrepresenterade bostadstyper och boendeformer ska underlättas, t ex kollektivbostäder,
hyresvillor och billiga bostäder för främst unga.

Nya bostäder ska byggas med bra tillgänglighet. Foto: Per Pettersson
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

Påverkan

Blanda bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning
med andra bostadstyper. Dessa personer ska ha närhet till ett socialt
sammanhang och service som exempelvis livsmedelsbutik, vårdcentral och kollektivtrafik.

Tydligare prioritering.

•

Arbeta för att trygghetsboenden för äldre byggs i Centrum, Bergviken,
Örnäset, Mjölkudden, Bergnäset, Gammelstad och Råneå.

Ökad trygghet.

•

Se till att bostäder för personer med särskilt stort behov av vård och
omsorg finns inom stadsbygden och Råneå.

•

Se till att bostäder för flyktingar eller personer med behov av skyddat
boende finns i det ordinarie bostadsbeståndet.

Konflikter mellan olika
intressen.

•

Se till att bostäder för personer som står utanför bostadsmarknaden
så långt som möjligt får plats i det ordinarie bostadsbeståndet, och
endast i undantagsfall utgörs av särskilda bostäder.

Läs mer i bilaga 2

•

I första hand koncentrera nya studentbostäder längs stråket Porsön –
Centrum.

Ökad mångfald.

Svårare planering som tar
längre tid.
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Kvalitet
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Byggandet i Luleå ska ha hög kvalitet när det gäller arkitektur, teknik
och energi. Det byggande som sker i kommunens regi ska vara ledande i
norra Sverige.
Utformning av ny bebyggelse, stadsdelscentra och gemensamma platser
utomhus ska ske med särskild omsorg för att uppnå uttrycksfullhet, egenart, attraktivitet och tillgänglighet.
Utformningen ska vara energi- och resurseffektiv med höga krav vid
nybyggnad och nyanläggning.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Ökad samverkan och konsensus.

•

Ställa tydliga kvalitetskrav för arkitektur, energieffektivitet, materialval, byggteknik och tillgänglighet i stadsdelscentra, stadens infarter/
entréer, värdefulla bya- och kulturmiljöer samt nya större bostadsgrupper. Kvalitetskraven ska tas fram i samverkan med bostadsaktörer/exploatörer.

•

Driva krav på kvalitet vid planering och byggande genom olika
samarbetsformer och avtal, exempelvis samverkansavtal och exploateringsavtal.

•

Avsätta resurser för drift och skötsel av byggnader och gemensamma
platser som kommunen är ansvarig för.

Effektivare resursanvändning.
Svårare planering som tar
längre tid.
Svår omställning.
Läs mer i bilaga 2
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Levande landsbygd
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Det ska finnas goda möjligheter att bo och verka på landsbygden. Landsbygden ska ha förutsättningar för att kunna förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika
sätt.
Råneå är kommunens näst största tätort och samlar hela norra kommundelen. Råneå ska kunna fungera självständigt med samma mångfald och
utbud som stadsdelarna inom stadsbygden. Råneå ska också ha bra kollektivtrafik till stadsbygden och goda förbindelser till omgivande byar.
De samlande byarna Antnäs och Persön ska ha utrymme för service,
mötesplatser och blandade boendeformer. Samhällsservice som förskola,
skola och kollektivtrafik ska finnas. Omkringliggande byar ska ha goda
förbindelser för att kunna ta del av de samlande byarnas service.

Läs mer
Mer om förutsättningarna för de
utpekade byarna finns i bilagan ”Så
här vill vi utveckla våra stadsdelar,
byar och vattenområden”.
Mer om förutsättningar för näringslivet på landsbygden hittar du under kapitlet ”Rätt plats för arbete”
Se också ”Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.

De stadsnära byarna Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn, Kallax, Hertsölandet
och Rutvik bör ha mötesplatser. Nya bostäder ska anpassas till landskapsoch byakaraktären. Stadsbygden är den huvudsakliga serviceorten och
därför ska dessa byar ha goda förbindelser för kollektivtrafik och cyklister.
På övriga landsbygden bör nya bostäder för fritids- eller helårsboende
byggas i anslutning till befintliga strukturer som byakärna, verksamhet,
vägnät, vatten- och avloppsförsörjning. Det finns möjligheter till större frihet för utveckling på landsbygden som ska behållas.
Ett sätt att underlätta för att bo och verka på landsbygden är att peka ut
platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), vilket kan utgöra skäl för dispens från strandskyddet. Sådana områden ska identifieras
för besöksnäring och boende. Identifiering av LIS-platser för bostäder ska
ske restriktivt och utgöras av bostadsgrupper i anslutning till befintliga
byar nära stadsbygden, längs Råneälven och Luleälven, i kustområdet
samt i skärgården.

Foto: Luleå kommun

Samverkan ska ske för att byar utan naturlig koppling till en samlande by
ska kunna ta del av ett större serviceutbud i en annan kommun och tvärt
om.
Omvandling från fritidsboende till helårsboende ska på sikt ske i Järnviken (Bensbyn), Kallax och Hertsölandet.
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Stadsnära byar

Samlande byar

De stadsnära byarna har ett relativt högt
bebyggelsetryck och en tydlig koppling till
stadsbygden.

Råneå, Antnäs och Persön
är identifierade utifrån att de
redan idag är samlande och relativt
stora. De ligger också längs E4 vilket ger
goda förutsättningar för kollektivtrafik.
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:
•

•
•

Koncentrera större kommunala investeringar på landsbygden till Råneå, Antnäs, Persön, Bensbyn, Björsbyn, Sunderbyn, Kallax,
Hertsölandet och Rutvik.
Planera för nya bostäder på övriga landsbygden så att vatten- och
avloppsförsörjningen ska kunna ske med enskilda anläggningar.
Identifiera platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för
fritids- och permanentboende.

Påverkan
Tydligare prioritering.
Effektivare resursanvändning.
Ökad trygghet och framtidstro.

Konflikter mellan olika
intressen.
Läs mer i bilaga 2

Det ska finnas goda möjligheter att bo och verka på landsbygden. Foto: Luleå kommun
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Plats för fler luleåbor
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:

Läs mer
Områdesspecifika rekommendationer hittar du i bilagan ”Så här vill vi
utveckla våra stadsdelar, byar och
vattenområden”.

Kommunens ständiga beredskap i form av detaljplaner ska motsvara 5001000 bostäder.
Större projekt med nya bostäder inom stadsbygden ska byggas i en tydlig
ordningsföljd utifrån prioriterade förtätningszoner. Zon 1-4 är förtätningsområdena fram till år 2020, zon 5 är resterande områden vilka kommer att ses över efter år 2020.

RUTVIK

SUNDERBYN
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BENSBYN
KYRKÅKRA
BÄLINGE

BJÖRSBYN
TUVÅKRA
PORSÖLUND
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= Luleå stadsbygd

SKURHOLMEN
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= Stadsbygdens randzon

MALMUDDEN
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HERTSÖLANDET

BERGNÄSET

= Zon 1 för förtätning
= Zon 2 för förtätning

HERTSÖN

HERTSÖFÄLTET

KALLAX
FÖRETAGSSTAD
SVARTÖSTADEN
SVARTÖN

= Zon 3 för förtätning
= Zon 4 för förtätning
= Nytt område för bostäder och arbetsplatser
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan

•

Arbeta aktivt för att detaljplanelagda områden för bostäder ska byggas inom rimlig tid.

Ökad trygghet och framtidstro.

•

Ge förutsättningar för fler bostäder inom prioriterade förtätningszoner (se illustration på föregående sida).

Tydlig prioritering.

•

Prioritera bostadsprojekt som följer ordningen i utrednings-, detaljplane- och genomförandeprocesserna (se illustration på föregående sida).

Effektivare resursanvändning.

Konflikter mellan olika
intressen.
Läs mer i bilaga 2

Plats för fler Luleåbor! Foto:Per Pettersson

Program D: Plats för mer - Luleå stads- & landsbygd 33

