Rätt plats för arbete

Branschbredd är en förutsättning för en stabil och hållbar ekonomiskt tillväxt. Den fysiska planeringen syftar till att ge utrymme för och en mångfald av olika platser som passar alla typer av näringar och verksamheter.
Ambitionen om en blandad stadsbygd och blandade byar gäller naturligtvis även arbetsplatser och är den övergripande inriktningen. Vissa typer
av arbetsplatser och näringsverksamheter är dock av olika anledningar
inte lämpliga eller möjliga att blanda med bostäder. Det finns verksamheter som kan vara störande eller farliga att bo i närheten av, exempelvis
vissa industrier. Andra är beroende av värden som finns på en specifik
plats, som turismen och besöksnäringen. Handel är en verksamhet som
har och behöver ett stort inflöde av kunder och genererar därför en hel del
trafik. En olämplig lokalisering kan bidra till en konkurrens mellan
handelsområden och en ökning av biltrafiken.

Foto: Luleå kommun
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Gruppering och blandning
Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Det ska finnas utrymme och ständig beredskap för nya arbetsplatsytor,
främst inom stadsbygden. Dessa ska följa prioriteringszonerna för förtätning.
Arbetsplatser ska grupperas för att underlätta kluster och synergier för
olika verksamheter. Utrymme för arbetsplatser ska planeras så att de så
långt som det är möjligt kan blandas med bostäder, service och mötesplatser.
Störande och riskfyllda verksamheter ska flyttas ut från stadsbygden (se
nästa sida). Områden som i dag domineras av arbetsplatser inom stadsbygden ska så långt som möjligt omstruktureras för att bli mer blandade
och stadsmässiga med minimerade barriäreffekter.
RUTVIK

SUNDERBYN

GAMMELSTAD
BENSBYN
KYRKÅKRA
BÄLINGE

BJÖRSBYN
TUVÅKRA
PORSÖLUND
HÄLLBACKEN
PORSÖN

JERNSTAN

STORHEDEN

AURORUM

NOTVIKEN

BJÖRKSKATAN

PORSÖDALEN
YTTERVIKEN
NOTVIKSSTAN

= Luleå stadsbygd

MJÖLKUDDEN

KARLSVIK

= Stadsbygdens randzon

LULSUNDET
SKUTVIKEN
BERGVIKEN

KRONAN

ÖSTERMALM

= Zon 1 för förtätning

SKURHOLMEN
CENTRUM

= Zon 2 för förtätning

HERTSÖN

MALMUDDEN
LÖVSKATAN

= Zon 3 för förtätning
= Zon 4 för förtätning
= Nytt område för bostäder och arbetsplatser
= Förtätningsområde för
arbetsplatser
= Omvandling till blandad
bebyggelse

HERTSÖLANDET

BERGNÄSET

HERTSÖFÄLTET

KALLAX
FÖRETAGSSTAD
SVARTÖSTADEN
SVARTÖN

Program D: Plats för mer - Luleå
stads- & landsbygd 45
© Lantmäteriet
0

2km

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Behovet av resor minskar.

•

Effektivare resursanvändning.

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

•

Ge utrymme för verksamheter där bostäder, service och mötesplatser
finns, främst i nya bebyggelseområden, i anslutning till stadsdelscentrum samt i Råneå, Antnäs och Persön.

•

Agera för att omvandla befintliga områden med störande och riskfylld
verksamhet i Skutviken, Ytterviken och Svartöberget till mer blandade
och integrerade delar av stadsbygden.

•

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

Ökad trygghet.

Konflikter mellan intressen.
Svårare planering som tar
längre tid.
Läs mer i bilaga 2

Verksamheter som inte bör blandas
med bostäder
Läs mer
Områdesspecifika rekommendationer hittar du i bilagan ”Så här vill vi
utveckla våra stadsdelar, byar och
vattenområden”.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Verksamheter som är störande eller riskfyllda för sin omgivning, på
grund av exempelvis buller, utsläpp eller transporter, bör lokaliseras i
utkanten av stadsbygden. Lokalisering kan med fördel ske i anslutning
till regionala/nationella vägar som E4, Rv 97 (Bodenvägen) och väg 969
(Haparandavägen) samt i anslutning till Luleå Hamn, Luleå Airport och
kommande kustjärnväg. Lokalisering av störande verksamheter kan
också ske på landsbygden i anslutning till viktiga stråk och noder för
kommunikation.
Det ska finnas utrymme för störande verksamheter vid Porsön, Rutvik,
Svartön (stålverkstomten), Hertsön (brandövningsfältet), Sunderbyn (mellan rv 97 och Mariebergsvägen, vid sjukhuset samt vid avfallsanläggningen) samt i Gammelstad (förlängning mot Sunderbyn).
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Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan

•

Ge förutsättningar för fler störande verksamheter inom prioriterade
förtätningszoner (se illustration).

•

Ställa krav på gestaltning och utformning av byggnader och verksamhetsområden som syns från vägar och järnvägar som fungerar som infarter eller entréer till Luleå. Läs mer i bilagan ”Så här ska vi utveckla
våra stadsdelar, byar och vattenområden”.

•

Minskad risk för störningar
och konflikter.
Konflikter mellan olika
intressen.
Läs mer i bilaga 2

Ta fram ett underlag för att beräkna och visa säkerhetsavstånd från
riskfyllda verksamheter.
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Näringar som använder landskapet
Läs mer
För besöksnäringen och mötesindustrin är Luleå centrum och skärgård
speciellt viktiga. Läs mer i program B,
C och E.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
Besöksnäringen och andra verksamheter som utgår från natur- och
landskapsvärden ska lokaliseras så att befintlig infrastruktur så långt som
möjligt kan användas. Det är också önskvärt att anläggningar för besöksnäringen lokaliseras så att samverkan underlättas.
Viktiga natur- och kulturidentiteter ska utvecklas så att de finns kvar
även i framtiden. Vissa av dessa platser ska också vara tillgängliga för
besökare.
Platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), vilket kan
utgöra skäl för dispens från strandskyddet, ska främst identifieras för
utveckling av det rörliga friluftslivet och besöksnäringen. Dessa platser
ska vara få och finnas i skärgården, i kustområdet, nära stadsbygden samt
längs Råneälven och Luleälven.
Verksamheter som utgår från naturresurser, t ex jord- och skogsbruk,
energiframställning, fiske och djurhållning, ska lokaliseras där förutsättningarna är goda. Läs mer om detta i kapitel ”Klara av förändring”.

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

Påverkan
Tydligare prioritering.
Effektivare resursanvändning.

•

Identifiera platser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för
anläggningar för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen.

•

Ta tillvara och ge möjlighet till vidareutveckling av platser som redan
används för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen, t ex Rörbäck,
Brändön och Klubbviken.

•

Underlätta för hästhållning nära stadsbygden, i Björsbyn, Bensbyn,
Gäddvik och Sunderbyn.

Tydligare förutsättningar
för verksamheter.

Konflikter mellan olika
intressen.
Läs mer i bilaga 2
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Utredningsområde för LIS-utpekanden

Mojärv
Vitådalen
Gunnarsbyn
356

Sörbyn
Niemisel

Vitå

Orrbyn

Högsön
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Råneå
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Rånefjärden
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Brändön

Fjuksöfjärden
Fjuksön

Rutvik
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Västmark
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Björsbyn
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Klöverträsk

Ale

Luleå

Hertsölandet

Hindersöfjärden

Hindersön
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Antnäs

Brändöfjärden

Måttsund
Ersnäs

Fällträsk

E4

Kallax

Sandön
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Germandön

Junköfjärden

Rosvik
Norrfjärden

Kallfjärden

Storfjärden

Piteå

© Lantmäteriet

Program D: Plats för mer - Luleå stads- & landsbygd 49

Handel
Läs mer
Hur Luleå centrum ska utvecklas för
att stärka sin position kan du läsa
om i program C.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt:
En bra utveckling för handeln förutsätter en medveten lokalisering, därför
ska en god samverkan ske mellan kommunen, näringslivsbolaget, fastighetsägare och handlare.
Dagligvaruhandeln är en viktig närservice för bostäder. Kommunen ska
därför agera för att det ska finnas matvarubutiker i stadsdelar, Råneå och i
samlande byar.
Sällanköpsvaruhandeln ska i huvudsak koncentreras till stråket Luleå
centrum, Notviksstan, Jernstan och Storheden (se karta). På så sätt behålls
ett sammanhållet handelsstråk vilket ger ett gemensamt och starkt kundunderlag samt mer koncentrerade resandeströmmar.
Profileringen mellan centrum och det yttre handelsstråket ska göras
tydlig. Det yttre handelsstråket (Notviksstan, Jernstan och Storheden) ska
planeras mer storskaligt för större och mer skrymmande varor. Luleå centrum ska å andra sidan vara mer småskalig, upplevelserik och anpassad
för att människor ska kunna ta med sig sina varor till fots. Luleå centrum
är och ska förbli kommunens huvudsakliga målpunkt med en blandning
av handel, kultur, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

Handel

Par handel
Grossister

Detaljhandel

-försäljning ll privatpersoner

Dagligvaror

Sällanköpsvaror

Huvudsakligen livsmedel,
inkl tobak, godis, alkoholdrycker
I begränsad omfaning även annat
som normalt säljs i livsmedelsbu ker:
Husgeråd, Rengöring, Tvä, Hygien,
Blommor
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Skrymmande varor
”tyngre”

Skrymmande varor
”läare”

Övriga varor
Ej skrymmande

Bilar, Maskiner,
Motorer,
Båtar, Husvagnar,
Byggvaror

Tv, Radio,
Data, El,
Dammsugare,
Möbler,
Inredning,
Järn & färg,

Kläder, Skor,
Sport & fri d,
Böcker, Papper,
Leksaker, Foto, Konst,
Hemtex l,
Musik, Blommor

Det här kommer Luleå kommun att arbeta för till 2020:

SUNDERBYN

•

Ge utrymme för dagligvarubutik, främst i stadsdelscentra, Råneå,
Antnäs och Persön.

•

I huvudsak koncentrera sällanköpshandel till Luleå centrum och
det yttre handelsstråket Notviksstan och Storheden (delen norr om
Karlsviksvägen och söder om Besiktningsvägen). Även Jernstan ingår
i handelsstråket men behöver invänta beslut om Norrbotniabanans
dragning.

•

I viss utsträckning erbjuda verksamheter som idag finns etablerade på
Storheden, delen norr om Karlsviksvägen, annan plats för att möjliggöra handelns utveckling. Denna utveckling bör ske etappvis utåt från
Storhedsvägen.

•

Planera för att butiker i det yttre handelsstråket ska ha en egen och väl
definierad entré för kunderna samt ytor för parkering av cykel och bil.
Närhet till kollektivtrafik ska prioriteras.

Påverkan
Tydligare förutsättningar
för verksamheter.
Sämre tillgänglighet till
sällanköpsvaror.
Läs mer i bilaga 2
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KRONAN

ÖSTERMALM

HERTSÖN
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SKURHOLMEN

CENTRUM

Stadsdelshandel,
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HERTSÖLANDET
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