Mer stad på samma yta

Läs mer
En ökad konkurrens om marken
ställer krav på att säkra och utveckla gemensamma platser mellan
det som byggs. Läs mer om hur
detta ska gå till i kapitlet ”Liv mellan
husen” .

En tätare stadsbygd ökar närheten mellan olika målpunkter och ökar närvaron av människor i stadsdelarna. Det i sin tur ger ett bättre underlag för
andra verksamheter, närservice och kollektivtrafik. En ökad närvaro av
människor gör också stadsdelen tryggare att bo, vistas och röra sig i.
En stad är ett system. För att klara de stora klimatutmaningarna krävs
därför att städerna genom att planeras och byggas smartare kan minska
sin användning av ändliga resurser och använda de resurser som behövs
mer effektivt, exempelvis mark, vatten, energi och infrastruktur. Att bygga
staden tätare är ett sätt som framförallt är viktigt för de städer som idag är
glesa.
Det finns en konflikt mellan att förtäta stadsbygden och möjligheten att utveckla platser för exempelvis natur och möten mellan människor. Denna
konflikt behöver hanteras med stor varsamhet. I Luleå finns förutsättningarna.
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Viktiga principer för kommunen på lång sikt:

Visste du att

Luleå stadsbygd ska vara så tät att viktiga funktioner som en blandad
bebyggelse och fungerande samband mellan stadsdelar kan uppnås. Nya
större bostadsområden ska byggas inom stadsbygden.

De som bor på Bergviken och i
Centrum bor idag tätare än andra
Lulebor.

Stadsbygden ska vara utformad så att det ska vara lätt att gå, cykla eller åka kollektivt. Det innebär att det ska vara lätt att ta sig fram och att
avstånden ska vara korta mellan viktiga målpunkter.
Det ska finnas utrymme i stadsbygden för gemensamma försörjningssystem för exempelvis energi, vatten, avlopp, avfall, gator och grönstruktur.
Dessa resurser ska också användas så samhällsekonomiskt effektivt som
möjligt.
Verka för att nya bostäder, även för fritids- eller delårsboende, inom
stadsbygden och de stadsnära byarna byggs med en standard som klarar
permanent boende.
SUNDERBYN

GAMMELSTAD

BENSBYN

KYRKÅKRA
BJÖRSBYN

TUVÅKRA
HÄLLBACKEN

PORSÖN

STORHEDEN

JERNSTAN

AURORUM
BJÖRKSKATAN

PORSÖDALEN

= Stadsbygd.
Stadsbygden ska
byggas inåt istället
för att glesas ut
ytterligare

NOTVIKEN

NOTVIKSSTAN

YTTERVIKEN

LULSUNDET
MJÖLKUDDEN
SKUTVIKEN
KARLSVIK

KRONAN

BERGVIKEN

LERBÄCKEN

ÖSTERMALM

HERTSÖN

SKURHOLMEN

= Randzon
Randzonen
innehåller grönstruktur och andra
funktioner som är
viktiga för stadsbygdens invånare.

CENTRUM
HERTSÖLANDET

MALMUDDEN
ÖRNÄSET

GÄDDVIK

BERGNÄSET

LÖVSKATAN

SVARTÖSTADEN

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

Påverkan
Effektivare resursanvändning.
Högre kvalitet.

Svårare planering som tar
längre tid.
Konflikter mellan olika
intressen.

•

Planera nya bostäder på gångavstånd (högst 400 m) till kvaliteter som
grönstruktur, vatten och mötesplatser.

•

Planera bebyggelse så att förutsättningarna för kollektivtrafik, gångoch cykelförbindelser samt möjlighet till fjärrvärmeförsörjning är
mycket goda.

•

Planera ny bebyggelse så att en god samhällsekonomi kan uppnås för
kommunala investeringar.

•

Bedöma samt anpassa eller kompensera samhällsekonomiska, sociala
och ekologiska konsekvenser vid planering av ny bebyggelse.

•

Ge utrymme till platser för återvinning, avfallshantering, snöupplag
och infrastruktur för värme vid förtätning i stadsdelarna eller planering av ny bostadsbebyggelse inom stadsbygden.

•

Att undvika bygga bostäder där buller är ett hälsoproblem. Om byggande ändå sker i bullerutsatta miljöer ska kompensationsåtgärder
utföras.

Kostsam omställning.
Läs mer i bilaga 2
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Malmudden. Foto: Luleå kommun
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