Liv mellan husen

Visste du att
Rubriken för det här målområdet är
inspirerad av en bok av författaren
Jan Gehl. Boken beskriver betydelsen av rummen utomhus för människorna i staden. Läs den!

Fördelning landyta

Luleå präglas av kontraster - kall vinter och varm sommar, is och vatten,
mörker och ljus. Stora delar av våra bebyggelseområden ligger också nära
vatten eller längs skogklädda höjder. Särskilt tydligt är detta på landsbygden, men även Luleås stadsbygd har tydliga gröna kilar, stråk och platser
i en stjärnform. Det gör att många luleåbor - i staden och på landsbygden
– kan ta på sig skidorna på förstubron, kanske cykla till caféet, promenera
till badstranden eller bara hänga bärkorgen över armen och gå ut i skogen.
Luleå som helhet domineras av skog, våtmarker, odlingslandskap, sjöar,
hav och skärgård. Det ger en varierad och värdefull miljö för människor,
växter och djur. Förutsättningarna för den biologiska mångfalden påverkas av människans användning av naturen. Därför behöver vi aktivt
arbeta för att kvaliteterna långsiktigt kan finnas kvar - och stärkas.
Närheten till älvarna, havet, fjärdarna och skogarna är styrkor vi ska
ännu mer. Detsamma gäller tillgången till goda platser för lek,
rörelse,
Våtmark (15 %) mötesplatser, torg och parker, liksom de unika kvaliteterna längs
stråk
skog, längs stränder, på isar och i vatten.
Odlad
mark (4i %)
Skogstärka
(72 %)

Övrigt, främst bebyggd (9 %)

Skog (72 %)
Våtmark (15 %)
Odlad mark (4 %)
Övrigt, främst bebyggd (9 %)
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Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Befintliga kvaliteter som kontraster mellan årstider och närhet till vatten
och natur ska stärkas. Tillgångar i form av vatten, isar, skog och rekreation ska enkelt kunna nås och användas. Den gröna strukturen med sina
kilar, stråk och platser ska vara en tillgång i den fysiska planeringen,
såväl ur socialt som ekologiskt perspektiv, på samma sätt som annan
infrastruktur.
Den gröna strukturen ska locka till lek, rörelse och utevistelse där tillgänglighet är ett centralt begrepp. Grönskans egenskaper ska också
användas för att mildra vindar, skapa skugga, fånga upp luftföroreningar
och ta upp vatten.

Det ska finnas sammanhängande grönstruktur i alla delar av stadsbygden. Den ska vara av god kvalitet för människor, växter och djur, och
ska knyta ihop stadsbygden med kringliggande natur. God nåbarhet till
grönstruktur ska prioriteras som en kvalitet för boende och besökare. Det
ska också vara lätt att avläsa vad som är privata områden och vilka som är
våra gemensamma allmänna ytor och stråk.
I Luleå som helhet ska tillräckliga arealer avsättas för att uppnå nationella
och lokala mål om biologisk mångfald.
Inom stadsbygden ska frågor kring och upphävande av strandskydd hanteras med hjälp av bestämmelser vid detaljplaneläggning.

Läs mer
Mötesplatser kan vara så mycket!
Läs mer om mötesplatser och hur
de ska utvecklas i program B.

Läs mer
En fantastisk ekosystemtjänst! Läs
om fler sådana i kapitlet ”Klara av
förändring”

Visste du att
Vad är grönstruktur?
Grönstrukturen är en del av stadens
skelett. Den består av all mark där
något kan växa, som t ex parker,
vägrenar, trädgårdar, skogsmark
och stränder. Begreppet omfattar
alltså den mark som inte är bebyggd eller belagd med asfalt, grus
eller liknande.

Läs mer
Läs mer om Luleås naturvärden i
Naturvårdsplanen.

Foto: Luleå kommun
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Läs mer
Läs mer om odling i kapitlet ”Klara av
förändring”

Påverkan
Fler möten mellan människor.
Tydligare prioritering.
Läs mer i bilaga 2

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

Utveckla, bevara och förstärka gröna kilar liksom viktiga ekologiska
och sociala stråk och platser (se karta på nästa sida).

•

Agera för att långsiktigt skydda värdefulla naturområden i hela kommunen.

•

Spara och ge formellt skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära naturoch rekreationsområden (se karta på nästa sida).

•

Prioritera och utveckla platser, sammanhängande stråk, slingor för
promenad, vandringar och motion i stadsbygden och i samlande och
stadsnära byar.

•

Ta hänsyn till behovet av ytor för för idrotts- och kulturanläggningar
vid planering av områden för bostäder.

•

Göra grönstruktur som har kvaliteter för människor nåbar genom att
undvika eller kompensera barriärer.

•

Utgå från variation vid anläggning och skötsel av grönområden för
att gynna växt- och djurlivet och skapa omväxlande och trivsamma
miljöer för människor.

•

Se till att innerfjärdarnas karaktär som öppna vattenspeglar inom
stadsbygden bevaras med hänsyn till natur- och upplevelsevärden.

Liv mellan husen. Foto: Lena Hedberg/Fredrik Broman
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SUNDERBYN

GAMMELSTAD

KYRKÅKRA

BJÖRSBYN
TUVÅKRA

PORSÖLUND
HÄLLBACKEN

PORSÖN
JERNSTAN

AURORUM
STORHEDEN

PORSÖDALEN
NOTVIKEN

BJÖRKSKATAN

YTTERVIKEN

NOTVIKSSTAN

MJÖLKUDDEN

KARLSVIK

LULSUNDET
SKUTVIKEN
BERGVIKEN

KRONAN

ÖSTERMALM

HERTSÖN

CENTRUM

MALMUDDEN

SKURHOLMEN

HERTSÖLANDET
LÖVSKATAN
BERGNÄSET

KALLAX
FÖRETAGSSTAD

HERTSÖFÄLTET

SVARTÖSTADEN

SVARTÖN
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© Lantmäteriet

Grundläggande grönstruktur
Ekologiskt värdefulla stråk
Utredningsområde för naturreservat (rekreation)
Naturreservat
Socialt värdefulla vattenområden
Socialt värdefulla stråk
Sociala stråk som bör förbättras
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