Förbättrade samband

För att uppnå en bra fysisk utveckling behöver olika geografiska samband
utvecklas, både i Luleå och mellan Luleå och omvärlden.
Inom stadsbygden kan samband motverka segregation och öka stadsdelars attraktion. Sambandet mellan stadsbygden och landsbygden ger ett
mer tillgängligt utbud av rika och varierade miljöer att bo och verka på.
Luleås geografiska position ställer särskilda krav. För att kunna ta del av
den globaliserade världen behövs funktioner som ger samband till omvärlden, digitalt och fysiskt.

Foto: Luleå kommun
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Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Alla stadsdelar ska vara länkade till varandra med få barriärer. Stadsdelarna ska också vara länkade till centrumhalvön så att upplevda och
faktiska avstånd kan minimeras.

Läs mer
Läs mer om vikten av smarta kommunikationer i program F.

Korta avstånd och god åtkomst är viktig även för infrastruktur som
grönstråk, fjärrvärme och vatten- och avloppssystem. Vatten- och avloppssystemet är en av de största samhällsekonomiska investeringarna
som behövs då stads- och landsbygden växer och förändras. Ett framtida
huvudstråk för vatten och avlopp ska så långt som möjligt byggas med
självfallsledningar. Anläggning ska göras med minimalt markingrepp och
med stor hänsyn till natur- och landskapsvärden.
Landsbygden ska ha goda kopplingar till stadsbygden, framförallt via
Råneå, Antnäs och Persön. Dessa ska också ha goda samband med sina
grannbyar. De expansiva stadsnära byarna behöver framförallt goda samband med stadsbygden.
Sambandet mellan Luleå och omvärlden ska ha förutsättningar att fungera långsiktigt. Markytor ska reserveras för framtida utveckling av kustjärnväg (Botniska korridoren), flygplats och hamn. Mark ska vid behov
avsättas även för annan infrastruktur som energiförsörjning och digitala
kommunikationer.

Foto: Luleå kommun
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Viktiga samband i och till Luleå
Järnväg, Norrbotniabanan
Järnväg, Luleå - Kalix
Järnväg, dubbelspår Luleå - Boden
Väg
Förbindelse
Mojärv

Resecentrum/tåghållplats
Trafikplats

Vitådalen
Gunnarsbyn

Farled
356

Område för flygplats/hamn

Sörbyn

Samlande byar

Niemisel

Luleå stadsbygd
Vitå

Orrbyn

Högsön
Prästholm

Böle

E4

Strömsund

Jämtön

Råneå

Siknäsfjärden

Rånefjärden

Mjöfjärden

Boden

Smedsbyn
383

Ängesbyn

Sundom

Börjelslandet

Bocköfjärden
Rånön

Sävast

Persön
Sigfridsön

Brändön

Örarna

Fjuksöfjärden
Fjuksön

Rutvik

97

Avan
Västmark

Sunderbyn
Björsbyn

Selet

Bensbyn

Harufjärden

Bälinge
Klöverträsk

Hertsölandet

Ale

Hindersöfjärden

Hindersön

Luleå
Alvik

94

Antnäs

Brändöfjärden

Måttsund
Ersnäs

Fällträsk

E4

Kallax

Sandön

Mörön
Junkön
Germandön

Junköfjärden

Rosvik
Norrfjärden

Storfjärden

Kallfjärden

Piteå

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

Ge utrymme för ett pärlband på räls; Med en östlig infart för kustjärnvägen knyts flera viktiga lokala och regionala målpunkter ihop
– södra byanoden Antnäs, flygplatsen, Centrum, universitetet samt
sjukhuset.

•

Långsiktigt ge utrymme för vatten- och avloppssystemet; Systemet
ska få utrymme så att bebyggelseutveckling i prioriterade zoner garanteras.

•

Läk ihop sociala stråk och naturstråk inom stadsbygden; Sammanhållna stråk behövs för människors möjlighet att vistas och röra sig
utomhus och för att ge utrymme för biologisk mångfald. Läs mer om
vilka stråk som behöver kompletteras i kapitlet ”Liv mellan husen”.

•

Påverkan
Behovet av resor minskar.
Effektivare resursanvändning.
Fler möten mellan människor.
Ökar behovet av kostsamma lösningar.
Svåra prioriteringar.
Läs mer i bilaga 2

Öka närheten mellan Kronan och Luleå centrum; Med en gen förbindelse över Skurholmsfjärden ökar Kronans attraktionskraft och ger
underlag för fler bostäder och mer varierad bebyggelse.

Foto: Luleå kommun
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RUTVIK

SUNDERBYN

SUNDERBYN

GAMMELSTAD

GAMMELSTAD

KYRKÅKRA
BENSBYN
BJÖRSBYN

TUVÅKRA
HÄLLBACKEN
HÄLLBACKEN

PORSÖN
PORSÖN

STORHEDEN
JERNSTAN
JERNSTAN

AURORUM

BJÖRKSKATAN
BJÖRKSKATAN

PORSÖDALEN
YTTERVIKEN

STORHEDEN

NOTVIKEN

NOTVIKSSTAN

YTTERVIKEN

LULSUNDET
MJÖLKUDDEN

KARLSVIK

SKUTVIKEN

KRONAN
BERGVIKEN

LERBÄCKEN

KRONAN
HERTSÖN

ÖSTERMALM

HERTSÖLANDET

CENTRUM
SKURHOLMEN

GÄDDVIK

HERTSÖN
MALMUDDEN
BERGNÄSET

ÖRNÄSET

LÖVSKATAN

BERGNÄSET

SVARTÖSTADEN

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

Knyta Hällbacken till stadsbygden; Hällbacken ligger i norra utkanten av stadsbygden. Med en förbindelse till Björkskatan ökar närheten
till ett befintligt stadsdelscentrum och därmed till service som butik
och skola. Detta kan i sin tur på sikt öka attraktionen för annan typ av
bebyggelse än villor på Hällbacken.

•

Minska det upplevda avståndet mellan Luleå Tekniska Universitet
& Luleå centrum; Detta kan ske genom att bygga bostäder i stråket
mellan dessa stadsdelar, förbättra gång- och cykelmöjligheterna samt
omvandla industriområdet Ytterviken.

•

Bind samman Hertsön med de norra stadsdelarna; Med en gen förbindelse via Kronan ökar närheten och därmed också möjligheten att
ta del av ett större utbud av service och arbetsplatser.

•

Ge förutsättningar för hållbara resor på landsbygden; Vilka länkar
som behöver kompletteras kan du läsa om i program F - ”Resor och
transporter”.

•

Arbeta för tillgång till digital kommunikation i hela kommunen;
Hela Luleå stads- och landsbygd ska ha tillgång till snabb och stabil
telefoni och bredband.

•

Säkra utrymmet för kustjärnväg (Botniska korridoren); Ett reservat
för kustjärnväg genom kommunen från gränsen med Piteå till gränsen
med Kalix ska säkras med både östlig (prioriterad) och västlig dragning genom stadsbygden.

Botniska korridoren är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem.
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