Klara av förändring

Läs mer
Fossila bränslen kan i framtiden
användas endast om vi kan binda
koldioxiden i hundratals år.

Visste du att
Kriser kan vara stormar, bränder
och föroreningar för en skog samt
upplopp, oljebrist och dammhaveri
för ett samhälle.
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Strategiområdet sammanfattar flera förutsättningar för samhällets utveckling. Vi kan vara säkra på att det i framtiden kommer att inträffa både
väntade och oförutsedda samt positiva och negativa händelser som kommer att påverka oss.
För att motverka den pågående klimatförändringen som är en väntad och
negativ utveckling ska Sverige minska sina växthusgasutsläpp med 40
% till år 2020, detta gäller för bland annat transporter, jordbruk, bostäder
och lokaler. År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och vara klimatneutrala. Det kommer att förändra alla sektorer, inte
minst framtidens energianvändning och -produktion. En minskad energianvändning och förnyelsebara bränslen är centralt för att åstadkomma en
minskning av utsläppen. Vi måste både kraftigt minska vår användning
av fossila bränslen och använda dem utan att göra utsläpp. Ett minskat
beroende och en minskad import av fossila bränslen kan vara avgörande
för vår framtida försörjningstrygghet.
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att stå emot kriser samt att
anpassa sig, återuppbygga och kunna vidareutvecklas. Att arbeta utifrån
begreppet resiliens innebär ett nytt sätt att analysera och hantera de utmaningar vi står inför. Utmärkande är att det finns ett fokus på samverkan
mellan de ekologiska och sociala systemen samt att vi inte kan förutsätta
en linjär utveckling. Strategier baserade på resiliens innebär därför att
vi måste förvänta oss överraskningar och stärka systemens förmåga att
anpassa sig till framtida förändringar. Samhällets förmåga till anpassning
handlar om många olika saker som kunskap, samverkan, identitet, försörjning med mera.
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Klimatneutral
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Kommunen ska aktivt arbeta för en hållbar ekonomisk tillväxt, som i
detta sammanhang betyder en tillväxt som leder till en minskad användning av energi och resurser. Detta innebär bl a en ekonomisk tillväxt med
en mindre mängd energi per producerad vara/tjänst.

Visste du att
Idag producerar vi värme och el av
SSABs överskottsenergi och snart
kommer vi att producera bränsle
vid avloppsreningsverket.

Den totala energianvändningen ska minskas dels genom bättre hushållning (ett förändrat beteende) och dels genom effektiviseringar (tekniska
lösningar).
Utsläppen av koldioxid ska minskas kraftigt dels genom att byta bränslen
till förnyelsebara och dels genom att effektivisera användningen av fossila
bränslen. Den totala användningen av fossila bränslen ska halveras med
fokus på transporter, bostäder och lokaler.

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

Identifiera och reservera ytor för framtida energistrukturer som vindkraft, solkraft, biogas, vätgas mm. Ytor som i framtiden kommer att
behövas för produktion, lagring, tankning och distribution av energi.

•

Fortsätta att bygga ut fjärrvärmenätet och samtidigt effektivisera användningen av värme.

•

I egen verksamhet kraftigt effektivisera användningen av energi i
lokaler och till transporter.

•

En energisnål samhällsplanering genom högre täthet, gemensamma
lösningar och kortare avstånd.

Påverkan
En effektivare resursanvändning.
Utveckling av ny teknik.
Ökad användning av ny
teknik.
En kostsam och svår omställning.
Ökning av trafik inom bostadsområdet.
Läs mer i bilaga 2

Program D: Plats för mer - Luleå stads- & landsbygd 17

Anpassning till förändring
Visste du att
Tekniska kretslopp finns för att hantera dagvatten, avfall, avlopp och få
ett rent dricksvatten.

Läs mer
Läs mer om hur Luleå kommun ska
hantera betydande risker i ”Plan för
extraordinära händelser” respektive ”Plan för olycksförebyggande
verksamhet”.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Det ska finnas metoder och system som ger effektiva kretsloppslösningar
för samhället användning av energi och resurser. Det gäller att först effektivt använda råvarorna, sedan utveckla former för återanvändning och till
sist återvinna materialet till nya råvaror. Våra tekniska kretslopp ska bli
mycket långsiktiga och hållbara.
Den lokala produktionen av energi, bränslen, livsmedel och material
ska öka för att klara av framtida förändringar på en global marknad. Det
handlar om att se till att ytor för produktion, tekniska hjälpmedel och
kunskap finns kvar och inte har gjorts obrukbara.
Risker ska hanteras med hjälp av en aktiv omvärldsbevakning och utvecklade riskanalyser. Samhället ska kunna hantera risker som höga
vattennivåer, ras och skred, farligt avfall, förorenad mark, extrema oväder, avbruten energileverans och avbrott i leverans av dricksvatten. Även
planering för att hantera mer osannolika men extrema händelser som
krig, dammhaveri, stora olyckor, katastrofer ska finnas.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
•

Ge utrymme för snöupplag och öppna lokala system för att ta hand
om dag- och regnvatten i stadsbygden.

•

Ge utrymme för insamling, sortering, behandling och deponering av
avfall.

•

Utveckla och öka den lokala produktionen av energi.

•

Ge utrymme för egen odling inom stadsbygden.

•

Planera så bebyggelse och infrastruktur förläggs ovanför 100-årsflödet längs älvar och andra vattendrag samt 100-års vattenstånd längs
kusten och på öar.

Visste du att

•

Ett 100-års flöde eller vattenstånd
inträffar med 40 % sannolikhet under en 50-årsperiod. Detta kommer
att inträffa oftare i framtiden.

Lokalisera viktig infrastruktur och betydelsefulla samhällsfunktioner
ovanför högsta dimensionerade flöde för älvar och andra vattendrag.

•

Ta fram ett underlag för att hantera klimatförändring, olika risker,
skyddsavstånd mm.

Ökad trygghet.
Bättre anpassning till förändring.

Konflikter om ytor i stadsbygden.
Läs mer i bilaga 2
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Bevara viktiga funktioner
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Användningen av naturresurser ska inriktas på att funktioner hos viktiga
ekologiska processer och system ska behållas och biologisk mångfald
bevaras. Detta handlar om olika ekosystemtjänster som är stödjande,
försörjande, reglerande samt kulturella och som är avgörande för samhällets utveckling. För att upprätthålla dessa tjänster måste ”naturen vara
ren”, föroreningar som på olika sätt påverkar ekosystemens hälsa måste
upphöra.
Kommunen ska bidra till positiv global utveckling och minimera vår
negativa påverkan etiskt, socialt och ekologiskt genom medvetna val av
varor och tjänster.
En stark lokal identitet ska finnas och för det behövs både kulturmiljöer
och naturtyper. Vår identitet bygger på att vår historia ges plats och företräde i samhällsbygget.

Ekosystemtjänster
är...
Ekosystemtjänster är:
Försörjande

Reglerande

Kulturella

Mat
Bränsle
Vaen
Läkemedel

Rening
Pollinering
Nedbrytning

Estek
Kunskap
Andliga

Stödjande

Visste du att
En viktig ekosystemtjänst är vattenreningen genom naturlig sand som
finns på Gäddviks vattenverk. Den
tjänsten är värd nästan en halv
miljard kr.

Visste du att
Med klimatförändringarna följer
en större sannolikhet för extrema
väderhändelser. Klimatförändringarna ger också mildare vintrar och
blötare höstar i framtiden.

Näringscirkulaon, fotosyntes
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Tydligare fokus på höga
värden.
Ökad trygghet.

Konflikter mellan bevara
och använda.
Läs mer i bilaga 2

Odling

Snö

Bostad
Avfall
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Vatten

•

Göra en ny inventering av värdefulla kulturmiljöer.

•

Prioritera naturvärden som bedöms som mycket höga och ge dem
utrymme att utvecklas.

•

Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med höga naturvärden måste användas.

•

Prioritera odlingsbar jord så att den fortfarande kan användas för
odling.

•

Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med värdefull odlingsmark måste användas.

•

Prioritera kulturmiljövärden som bedöms som mycket höga och ge
dem utrymme att utvecklas.

•

Ge utrymme för och prioritera utveckling av världsarvet Gammelstads kyrkstad samt dess entréer.

•

Vidta åtgärder så att konsekvenserna först minimeras och sedan kompenseras om områden med höga kulturmiljövärden måste användas.

•

Garantera tillgången till dricksvatten långsiktigt genom att skydda
nuvarande och framtida vattentäkter.
I egen verksamhet föregå som gott exempel i etiska, ekologiska och
sociala frågor kring varor och tjänster.
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Viktiga värden för framtiden

Naturvärden
Kulturvärden
Odlingsbar jord

Hovlössjön

Naturvärden - naturreservat, Natura
2000 och områden som bedömts
värdefulla i olika utredningar och
inventeringar

Kan vara områden som är naturreservat, Natura 2000, men också områden som bedömts värdefulla i olika
utredningar och inventeringar.

Naturvärden
Kulturvärden
Odlingsbar jord
Naturvärden
Kulturvärden
Odlingsbar jord

Vitådalen

Kan vara områden med skydd som
byggnadsminnen, fornlämningar,
men också områden som är utpekade
i detaljplaner och olika inventeringar.

Kulturmiljövärden - områden med
skydd som byggnadsminnen, fornlämningar men också områden som
Odlingsmark är områden med en
jordart som är
för odling. i detaljplaner och olika
ärlämplig
utpekade
Det kan vara områden som används
inventeringar
och har använts
för odling.
Odlingsbar jord - områden med en
jordart som är lämplig för odling
och som används eller har använts
för odling

Niemisel

Orrbyn

Vitåfjärden
Vitå

Högsön
Prästholm
Böle

Rå

ne

äl

Strömsund

ve

n

Jämtön

Råneå
Rånefjärden

Mjöfjärden
Smedsbyn

Sundom

Börjelslandet
Ängesbyn

Persöfj.

Bocköfjärden

Persön

Sigfridsön

Örarna
Brändön

Fjuksöfjärden
Fjuksön

Rutvik
Avan
S.Sunderbyn
Västmark

Bensbyn

Lule

Selet

älv

Björsbyn

en

Harufjärden

Bälinge

Klöverträsk

Hindersön

Luleå

Ale

Hertsölandet

Hindersöfjärden

Alvik
Antnäs
Brändöfjärden
Måttsund

Kallax

Sandön

Ersnäs
Fällträsk

Mörön

Junkön

Junköfjärden

Germandön

Rödkallen

Kallfjärden
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