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Förord 
 

Detta examensarbete skrivs som en avslutande del på Samhällsbyggnadsprogrammet vid 

Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet omfattar 7,5 hp även om betydligt mer tid har 

lagts ner på arbetet på grund av ett brinnande intresse och en engagerad handledare.  

 

Jag vill tacka Tyréns AB i Luleå och speciellt min handledare Rune Karlberg för obevekligt 

stöd, enorm kunskap och ett svårslaget engagemang. Jag vill även tacka Lena Segerlund på 

Kronan Exploatering för att alltid ha varit behjälplig då jag haft frågor och funderingar. Till 

sist vill jag även tacka de personer från Luleå Kommun som deltog vid mötet då 

examensarbetet presenterades och för den diskussion som då fördes. 

 

Luleå, Juni 2015 

Emanuel Lindbäck 
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Sammanfattning 
 

Det är idag uppenbart att vårt nuvarande levnadssätt och samhällsbyggande är långsiktigt 

ohållbart. För att komma tillrätta med de problem vi upplever idag och står inför i framtiden 

måste hållbar utveckling prioriteras i högre utsträckning än vad som sker idag. Det finns olika 

principer för hur man bygger upp hållbara och attraktiva städer och centrumområden men för 

centrumnära stadsdelar finns inte lika bra exempel. Syftet med detta arbete är därför att 

försöka ta fram sådana strategier, och utifrån dessa granska Kronanområdet i Luleå för att 

utreda hur den blivande stadsdelen förhåller sig till en hållbar utveckling. Detta har resulterat i 

ett antal förslag på förbättringsmöjligheter för Kronan. 

 

Hållbarhet brukar delas in i tre delar: social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  

 

 Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle som tillgodoser människors 

mänskliga rättigheter, skapar en social trygghet och begränsar fattigdom.  

 Ekonomisk hållbarhet erhålls genom att använda sig av och generera ett värde från 

befintliga resurser på ett ansvarsfullt sätt.  

 Ekologisk hållbarhet handlar om att minska samhällets påverkan på miljön.  

 

I den litteraturstudie som genomförts i samband med detta arbete har ett antal strategier 

identifierats som förutsättningar för att åstadkomma det hållbara samhället. Bebyggelsen bör 

ha hög exploateringsgrad, vilket ger underlag till handel och service, vilket i sin tur kan bidra 

till minskat transportbehov. En hög exploateringsgrad skapar goda förutsättningar för en 

effektiv och attraktiv kollektivtrafik. En varierad bebyggelse som med olika typer av bostäder, 

storlekar och upplåtelseformer är en viktig del i strävan mot ett socialt hållbart samhälle 

eftersom det skapar en mer levande stadsdel. Närheten till naturen och andra rekreationsinslag 

är en viktig del för att skapa en plats där människor vill bosätta sig på, det är av den 

anledningen essentiellt att sådana inslag påträffas i en stadsdel för att den skall anses som 

hållbar.  

 

Luleå Kommun har som mål att växa med 10 000 invånare och i den utvecklingen spelar 

utbyggnaden av stadsdelen Kronan en viktig roll. För att tillgodose att befolkningsökningen 

inte sker på bekostad av människor, kommunens eller miljöns välbefinnande är det viktigt att 

en hållbar utveckling prioriteras. Kronan är Luleås mest centralt belägna mark- och 

naturresurs. Marken tillhörde tidigare Luftvärnsregemente 7 (LV7) och användes för militära 

övningar och utbildningar i nästan 50 år. 1992 flyttade verksamheten till Boden. Idag är stora 

delar av Kronanområdet utbyggt med ett antal villakvarter och lägenhetskomplex och planer 

för ett nytt stadsdelscentrum är påbörjade. Målet är att exploatera stadsdelen med ca 100 nya 

bostäder per år under två decennier. Det skulle generera ca 1200-1800 nya bostäder vid full 

utbyggnad utöver de 712 som finns i området idag. 

 

Luleå Kommun har tagit fram ett antal mål som syftar till att göra Kronan till en attraktiv och 

blandad stadsdel. Dessa mål har tillsammans med de identifierade strategierna legat till grund 

för den analys som genomförts i arbetet och som har undersökt hur de detaljplaner som tagits 

fram för området förhåller sig till målen och strategierna, samt hur det har blivit i 

verkligheten. 

 

Resultatet av analysen visar på vissa brister i hur utfallet av det som byggts i verkligheten har 

blivit. Detta handlar bland annat om att den nuvarande bebyggelsen bildar mindre 
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bostadskluster som är relativt utspridda och isolerad ifrån varandra och att gatunätet på många 

håll prioriterar bilens framkomlighet före framkomligheten för buss, fotgängare och cyklister.  

Det finns några förändringar som skulle behöva genomföras för att ge buss- och cykeltrafiken 

bättre förutsättningar att kunna bidra till Kronans mål. Det handlar exempelvis om att öka 

tydligheten i trafiken och skapa snabbare och mer lättillgängliga vägar för bussresenärer, 

cyklister och fotgängare. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och Syfte 
 

Vårt nuvarande levnadssätt och samhällsbyggande är långsiktigt ohållbart. Utsläpp av 

miljöfarliga ämnen, klyftor mellan olika samhällsklasser och oroligheter runt om i världen är 

en del av vår vardag. För att komma tillrätta med de problem vi upplever idag och står inför i 

framtiden måste hållbar utveckling prioriteras i en högre utsträckning.  

Det finns olika principer för hur man bygger upp hållbara och attraktiva städer och 

centrumområden men för centrumnära stadsdelar finns inte lika bra exempel. Denna idéskrift 

syftar till att försöka identifiera och synliggöra ett antal strategier eller principer för 

utvecklingen av hållbara och attraktiva stadsdelar. Utifrån dessa strategier eller 

stadsbyggnadsprinciper har Kronanområdet i Luleå granskas ur perspektiven då, nu och 

imorgon. Det har visat på vissa brister i det som är byggt men framförallt på vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. Det som främst kommer att granskas är huruvida framtida 

Kronan gynnar hållbar utveckling genom att främja transport med kollektivtrafik samt gång 

och cykel. Resultatet ska sedan analyseras och förslag på eventuella lösningar ska presenteras.  

 

1.2 Metod 
 

1.2.1 Litteraturstudie 
 

Arbetet inleds med en litteraturstudie av olika perspektiv på begreppet hållbarhet samt vilka 

kvaliteter som är viktiga för en attraktiv och hållbar stad. Litteraturstudien omfattar även en 

rad olika strategiprogram som utvecklats som stöd för en hållbar stadsutveckling.  

 

1.2.2 Utvecklande av strategier 
 

Utifrån den litteraturstudie som genomförts utvecklas ett antal strategier som skall ses som ett 

verktyg för att uppnå en hållbar och attraktiv stadsdel. Strategierna inriktar sig inte på en 

specifik stadsdel utan ser behovet hos stadsdelar i allmänhet. 

 

1.2.3 Datainsamling 
 

Detaljplaner med tillhörande dokument och bestämmelser som finns tillgängligt för Kronan 

sammanställs och studeras i syfte att skapa en uppfattning om områdets historik, geografiska 

och topografiska förutsättningar samt vilka visioner som finns för stadsdelen. Platsbesök 

genomförs för att skapa en bild av hur väl verkligheten stämmer med vad som planlagts. 

 

1.2.4 Analys  
 

De strategier som tagits fram i arbetet ligger till grund för en analys av Kronanområdet. 

Analysen sker med hjälp av en värderos, där visioner för Kronanområdet ställs mot 

stadsdelens nuvarande läge. 
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1.2.5 Förslag för Kronan 
 

Utifrån resultatet av analysen har ett antal förslag tagits fram på hur man kan förbättra 

stadsdelens hållbarhet och attraktivitet. Det handlar om att förbättra kollektiv- och 

cykeltrafikens infrastruktur.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet fokuserar främst på vilka stadsmässiga kvaliteter som bidrar till en hållbar och 

attraktiv stadsdel och mindre på aspekter som hur påverkan, marknadsföring och utbildning 

kan uppnå samma mål. Denna avvägning har gjorts för att lägga fokus på hållbarhet i den 

fysiska planeringen samt med tanke på den begränsade tid som fanns att tillgå till arbetet. 

 

Utredningsområdets geografiska avgränsningar utgörs av de fysiska gränserna för stadsdelen 

samt den infrastruktur som förbinder och kopplar Kronan mot omgivningen och den övriga 

staden.  
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2 Hållbarhet 
 

I den FN publicerade rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987, beskrivs hållbar 

utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (World Commission on Environment 

and Development, 1987). Begreppet har sedan FN:s Riokonferens 1992 och 

handlingsprogrammet ”Agenda 21” kommit att bli en överordnad princip för FN:s arbete 

(Global utmaning, 2011). Även regeringens vision om ett hållbart samhälle understryker att 

utgångspunkten för att nå ett hållbart samhälle är att människor idag inte får leva på ett sådant 

sätt som förstör möjligheterna för kommande generationer att leva ett gott liv (Regeringens 

skrivelse, 2005/06:126). 

Begreppet hållbarhet brukar delas in i tre delar; social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. 

I ett visionsprogram framtaget av Luleå Kommun kallat Vision 2050 beskrivs den sociala 

hållbarheten som målet med det goda livet och en god livsmiljö. Där människor ska känna 

sammanhang, delaktighet, trygghet och vara vid god hälsa. Den ekonomiska aspekten på 

hållbarhet innebär en god ekonomi som ett medel för att nå det goda livet. Ekonomisk tillväxt 

är en förutsättning för välfärd, arbete och trygghet. Ekologisk hållbarhet bygger på att den 

ekonomiska tillväxten inte får ske på bekostnad av miljön (Luleå Kommun, 2008a). 

 

Social hållbarhet 

För att uppnå social hållbarhet krävs långsiktiga åtgärder för att säkerställa ett stabilt och 

dynamiskt samhälle som uppfyller människors mänskliga rättigheter, trygghet samt begränsar 

fattigdom. Det socialt hållbara samhället utmärks av frihet och demokrati, hälsa, utbildning 

och god arbetsmiljö samt frihet från fattigdom och diskriminering (Dahlin, 2014). En socialt 

hållbar utveckling ska ta hänsyn till olika gruppers särskilda behov, förbättra förutsättningarna 

för jämställdhet och möten mellan människor (Boverket, 2010)  

 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet handlar enligt Dahlin (2014) i mångt och mycket om att på ett 

ansvarsfullt sätt använda sig av och generera ett värde från befintliga resurser, utan att 

tillgången äventyras på sikt. En förutsättning för ekonomisk hållbarhet är att ett samhälle inte 

förbrukar mer varor och tjänster än det skapar. Denna form av hållbarhet kräver ett 

helhetsperspektiv då kortsiktiga ekonomiska vinster kan komma i konflikt med långsiktiga 

ekonomiskt hållbara lösningar. 

 

Ekologisk hållbarhet 

Den grundläggande principen för ekologisk hållbarhet är att inte exploatera naturen i högre 

utsträckning än naturen hinner reproducera sig. Centralt inom den ekologiska hållbarheten är 

därför att minska samhällets miljöpåverkan och komma till rätta med de miljöproblem som vi 

idag brottas med (Dahlin, 2014).  

Hållbar utveckling handlar till stor del om att ta hänsyn och förstå innebörden av samtliga av 

dessa tre hållbarhetsdimensioner och att förstå dess relation till varandra. 

 

2.1 Hållbarhet i stadsutvecklingen 
 

Idag bor över hälften av jordens befolkning i städer och framåt mitten av detta sekel beräknas 

ca 70 procent av alla människor på jorden att bo i urbana områden. Samtidigt är det städerna 

som står för ca 70 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen och för omkring 75 

procent av världens energiförbrukning. Många miljöproblem och sociala problem som vi står 

inför idag kan direkt förknippas med storstäder, trots detta erbjuder städerna också stora 
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möjligheter sett ur ett hållbarhetsperspektiv (Dahlin, 2014). För att uppnå strävan mot en 

hållbar stad krävs att planeringen, gestaltningen och förvaltningen av mark, vatten, 

infrastruktur och bebyggelse genomförs på ett sådant sätt att resursanvändningen och 

miljöbelastningen minimeras, kretsloppsanpassningen ökar och den biologiska mångfalden 

upprätthålls. På samma gång måste även åtgärder och förändringsprocesser genomföras som 

ökar möjligheterna att utveckla verksamheter, vardagsliv, livsformer och livsstilar inom 

staden för att tillgodose mål om demokrati och inflytande (Falkheden & Malbert, 2000). 

 

Stadens fysiska form och rumsliga organisering – trafikstruktur, grönstruktur, 

bebyggelsestruktur och tekniska försörjningssystem är förutsättningsskapande strukturer. 

Dessa strukturer kan antingen hindra eller möjliggöra olika grad av miljöanpassning, försvåra 

eller underlätta för insikten om vilka livsuppehållande systemvillkor som existerar för 

mänskligt liv, kultur och samhällsbygge (Malbert et al., 2004). 

  

Dagens bebyggelseutveckling sker både genom förtätning av den befintliga bebyggelsen och 

genom utbyggnad av nya bostadsområden och handelsområden i utkanten av tätort och 

kommun (Boverket, 2010). Många av dessa tendenser försvårar snarare än underlättar 

möjligheten till miljöanpassade vardagshandlingar, exempelvis utglesningen av 

stadslandskapet och etablering av externa köpcentrum utanför stadskärnorna eftersom detta 

leder till ökat bilberoendet (Malbert et al., 2004). Att effektivisera användningen av den 

befintliga bebyggelsen och på så vis minska tranportsträckorna och hushålla med resurser som 

mark och infrastruktur är en viktig strategi för hållbar bebyggelseutveckling. Förtätning sker 

delvis genom omvandling av före detta industrimark inne i städerna, dels genom att 

grönområden och ”mellanrum” tas i anspråk och bebyggs. Detta leder dock till minskade 

naturmiljöer och rekreationsområden, varpå det är essentiellt att det även sker en förtätning av 

kvaliteter inom bebyggelseområdena i form av lek, motion och annan utomhusvistelse 

(Boverket, 2010). 

 

En hållbar stadsutveckling kräver en långsiktig planering som gör genomtänkta avvägningar 

mellan stundens krav och morgondagens behov (Ullstad, 2008).  

 

2.1.1 Hållbara transportsystem 
 

En hållbar utveckling i våra städer inkluderar en hållbar utveckling av trafiken. Dagens 

trafiksystem orsakar många av stadens miljöproblem, tar stora ytor i anspråk och påverkar 

invånarnas möjligheter till ett kvalitativt liv. Hållbara transportsätt i form av gång-, cykel- och 

kollektivtrafik är viktiga att premiera för att åstadkomma en hållbar utveckling. Fordon och 

infrastruktur måste även göras mer miljöanpassade (Global utmaning, 2011). Trots detta 

faktum har samhället sedan 1950-talet byggts kring bilen och dess behov. Bilens dominerande 

ställning som transportmedel har resulterat i tydliga fysiska strukturer i samhället, och trots 

påtryckningar om en mer miljömässigt hållbar planering ligger fokus fortfarande i stor 

utsträckning på bilens framkomlighet och behov av parkeringsytor (Boverket, 2010). 

 

Möjligheterna att påverka våra städers tranportsystem styrs i stor utsträckning av en persons 

livsstil, vilken fördelning det är mellan resornas ändamål, valet av målpunkter och tidpunkten 

för resorna. I det moderna samhället kan man tala om nödvändiga transporter. Dessa kan bestå 

av resor till och från arbete, skola, handel och vård och omsorg. Detta är resor som de flesta 

människor förmodligen önskar var kortare då man gärna vill ha närhet mellan bostad, skolan, 

arbetsplatsen och affären (Boverket, 2002). 

 



 

5 
 

Bebyggelsetäthet d.v.s. invånare per ytenhet är enligt Naess (2006) en viktig del för att 

åstadkomma ett hållbart transportsystem. Det dominerande teoretiska argumentet för att 

graden av täthet har betydelse för transportarbetet är att de genomsnittliga avstånden i en tät 

struktur är kortare än i en gles struktur. En hög befolkningstäthet möjliggör för fler människor 

att förflytta sig utan tillgång till bil, samtidigt som ett lokalt utbud av service får större 

möjligheter att upprätthållas (Naess, 2006). 

 

I en ingående studie av Köpenhamnsregionen har Naess (2006) undersökt stadstrukturens 

betydelse för transportmönster, studien tyder på att bebyggelsetäthetens roll i sammanhanget 

endast kan anses vara instrumentell då individers resmönster styrs av beslut som sällan kan 

förklaras av bebyggelsens täthet i sig, men att andra viktiga aspekter som tids- och 

resursbesparingar i hög grad påverkas av områdets täthet. Vidare menar Naess (2011) att 

bebyggelsetäthet på lokal nivå (kvarters- och stadsdelsnivå) kan ha en viss betydelse för det 

specifika områdets transportmönster men har ingen direkt relevans i ett regionalt 

sammanhang. Däremot bidrar en hög bebyggelsetäthet på lokal nivå indirekt till stadens totala 

transportarbete eftersom ett tätt område medverkar till den sammanlagda täthetsgraden i 

staden som helhet, varpå det är en viktig faktor för ett hållbart transportsystem. 

 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är viktig för att uppnå samhälls- och transportpolitiska mål, skapa ett 

långsiktigt hållbart transportsystem och utveckla städer och regioner. Resandet med 

kollektivtrafik har dock från att under mitten av 1950-talet stått för cirka hälften av alla resor 

sjunkit till en marknadsandel som i början av 1970-talet låg på omkring 20 procent 

(Trafikverket, 2012). Samma marknadsandel låg år 2012 på 23 procent (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Huvudsakliga färdmedelsval per år (Svenskkollektivtrafik, 2014) 

 

Denna utveckling har skett till följd av en allt högre tillgång till bil och en infrastruktur som 

planerats efter bilens behov. Detta har skapat förväntningar och krav på tillgänglighet som 

kollektivtrafiken har svårt att konkurrera med (Svallhammar, 2008). Som följd av den 

bilanpassade samhällsstruktur som våra städer idag består utav har kollektivtrafiken fått 

onödigt långa körvägar och som resultat av detta har de boende fått långa gångavstånd.  

 

Denna form planeringstrategi har lett till att kollektivtrafiken upplevs som långsam och 

irreguljär, eftersom den ofta kör i blandtrafik och utan prioritering i trafiksignaler. Principen 
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för en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som ett reellt alternativ till bilen är att 

den måste bli snabbare, gå oftare och bli mer pålitlig. Detta erhålls bl.a. genom insatser av 

prioriterande karaktär (signalprioritering, busskörfält, busslussar m.m.) (Andersson, Gibrand, 

Kottenhoff, 2009). Exploateringsgraden av kringliggande bebyggelse är en annan viktig 

faktor för ett ökat användande av kollektiva transportmedel. En gles bebyggelsestruktur 

innebär i praktiken ofta att bilen blir det enda realistiska transportsättet för människor, 

samtidigt försämrar en gles struktur förutsättningarna för kommersiell service. Som i sin tur 

indirekt leder till ökat transport behov (Johansson, Hammarqvist, Berg, 2010).  

 

Fysiska förändringar, tekniska framsteg och ändrade attityder och värderingar är tre 

huvudtyper av åtgärder för ett hållbart transportsystem (Boverket, 2002). 

 

Cykeltrafik 

Cykeln är det mest miljöeffektiva transportmedel som en människa kan förflytta sig med. Om 

en procent av de bilresor som idag sker i Sverige istället skulle ske med hjälp av cykel hade 

bensinförbrukningen minskat med 55 miljoner liter per år. Detta motsvarar minskade 

koldioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. Cykelresandet bidrar inte heller till växthuseffekten 

eller till ökat antal cancerogena ämnen i luften (Svensk cykling, 2011).  

 

Cyklister är en heterogen grupp bestående av barn och ungdomar, snabba pendlingscyklister 

och långsammare vardagscyklister. Gemensamt för alla cyklister är dock att de använder 

muskelkraft för framdrivning, detta gör dem känsliga för omvägar, nivåskillnader och 

omotiverade stopp. Cyklister är liksom fotgängare oskyddade för väder, vind och kollision, 

vilket både kan innebära för- och nackdelar. Fördelarna med att vistas utomhus kan förstärkas 

genom en attraktiv omgivning och gröna stråk. Nackdelarna kan förmildras genom att stråk 

planeras i vindskyddade lägen eller genom att anlägga vindskydd. För att uppnå en hög 

trafiksäkerhet bör cyklister skiljas från tung och snabb motortrafik, och vara skyddade mot 

exempelvis parkerade bilar (Trafikverket (2010). 

 

Separerade cykelbanor kan vara rumsligt avskilda från annan trafik och/eller från bebyggelse. 

En cykelbana som skilts från annan trafik påverkar i många avseenden komforten, 

bekvämligheten och attraktiviteten på ett positivt sätt medan en cykelbana separerad från 

bebyggelse ofta leder till minskad social trygghet. Cykelbanor som åtskilts från motoriserad 

trafik kan endast tillåtas i de fall cykelnätet blir mer gent än i de fall det hade följt den 

motoriserade vägens struktur. Detta betyder att ifall en cykelväg blir längre till följd utav att 

den separerats från den motoriserade trafiken måste det finnas ett alternativ av rimlig kvalitet 

som är minst lika gent eller genare än den motoriserade trafiken och inte längre än 1,5 gånger 

fågelvägen (Jägerhök, Kihlborg, Nordström, 2011). 

 

Det finns ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid planering av framtidens 

infrastruktur och det är den tekniska utvecklingen. Elcykeln blir ett allt vanligare färdmedel 

på våra gator, vilken möjliggör för en helt annan utveckling av cyklandet än vad som setts 

tidigare. Elcyklar är cyklar som har försetts med en elektrisk hjälpmotor och som understödjer 

cyklisten. Den drivs alltså av två kraftkällor, dels förarens egen muskelkraft dels en elmotor. 

Motorn assisterar dock endast föraren då trycket på tramporna ökar, det vill säga den stängs 

av då cyklisten slutar trampa och hjälper endast föraren till en hastighet av 25 km/h innan den 

stängs av (Koucky och Ljungblad, 2012). Utvecklingen av försäljningen av elcyklar har gått 

från 750 000 sålda exemplar i Europa år 2009, till 1 miljon sålda 2010 och 2 miljoner sålda 

2012. I Nederländerna som är ett av länderna med högst försäljningssiffror är redan var femte 

cykel som säljs en elcykel (Koucky och Ljungblad, 2012). 
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För att klara en liknande utveckling i Sverige ställs höga krav på att infrastrukturen anpassas 

med hänsyn till cyklisten som ett eget trafikslag. Några punkter som planeringen bör ta 

hänsyn till med tanke på elcykelns utveckling (Koucky och Ljungblad, 2012). 

 

 Cykelvägnätet behöver göras bredare och mer kapacitetsstarkt än idag för att klara den 

utveckling som beskrivits ovan utan att kompromissa med trafiksäkerheten. 

 

 Cyklister måste tydligt skiljas från fotgängare och andra som uppehåller sig på 

cykelvägen. 
 

 Högre krav ställs på väderskyddade och stöldsäkra parkeringsanordningar för cyklar 

eftersom elcykeln både kan anses vara mer stöldbegärlig och har komponenter som är 

känsliga för väta.  

 

 Stadens cykelstruktur kan sträcka sig längre från målpunkter på grund av att det går 

lättare att transportera sig längre sträckor med hjälp av elmotorn.  
 

 Genare cykelstråk kan anläggas eftersom backar inte blir ett lika stort problem. 
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3 Attraktiva stadskvaliteter 
 

Vad som gör en stad eller stadsdel attraktiv kan tolkas och uppfattas på olika sätt beroende på 

sammanhang och behov. I flera regionala tillväxt- och utvecklingsprogram används 

formuleringar om att skapa eller bevara den attraktiva orten, regionen, boendet och 

företagsmiljön. Till stor del har attraktiviteten att göra med individuella preferenser, 

värderingar och tidigare livserfarenheter. Det betyder att ordets mening till stor del har att 

göra med subjektiva värderingar (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, 2011). 

 

Ur ett kommunalt perspektiv kan attraktivitet handla om att hävda sig i konkurrens med andra 

kommuner genom att locka till sig företag, investeringar, nya invånare och turism (Olsson och 

Nilsson, 2005). För det enskilda hushållet kan valet av bostadsort istället ha att göra med 

huruvida orten har en fungerande arbets- och bostadsmarknad eller vilka 

utbildningsmöjligheter som finns.  Faktorer som kultur, natur och fritidsaktiviteter är också 

värdefulla för den enskilda individen, samt vilka känslomässiga band denne har till platsen 

(Glesbygdsverket, 2007). 

 

Lars Westin, professor i regionalekonomi på Umeå Universitet menar att faktorer som 

påverkar attraktiviteten i ett område förutom platsens geografiska och historiska aspekter är 

dess mångfald. Mångfald främjar och stärker en bredd av näringsverksamheter, ett större 

utbud av specialiserade tjänster, kulturutbud och branschkluster. Ensidighet blir mer sårbart 

(Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet, 2008). 

 

En kvalitet som är svår att sätta fingret på men som ändå är en av de viktigaste kvaliteterna i 

ett område, är dess ”själ”. Själen har att göra med vilka sinnesförnimmelser som kan kopplas 

till platsen genom exempelvis ljud, lukter och synintryck. Dessa förnimmelser bildar 

tillsammans ett intryck av hur platsen upplevs, exempelvis kan skillnader mellan vad man hör 

och ser skapa en känsla av otrygghet hos många människor. Ett områdes själ har mycket att 

göra med dess identitet eller ”image”. Dessa begrepp bör dock inte förväxlas med varandra 

även om det är ett vedertaget sätt att se på saken. Alla platser har inte en egen image som 

sticker ut från övriga platser men alla platser har en själ som gör dem unika. Med detta i 

åtanke är det viktigt att redan i ett tidigt planeringsskede förena platsens själ med den fysiska 

utformningen i kontrast till att endast fundera över hur platsen ska förändras (Tyréns AB, 

2015 18 februari).  

 

I en studie genomförd av Evidens, Spacescape & White, (2011) tillsammans med 

Regionplanekontoret och Stockholms stadsledningskontor har man undersökt vilka 

stadskvaliteter som bidrar till ett attraktivt boende. Studien har genomförts genom att 

undersöka betalningsviljan för olika bostadstyper gentemot dess geografiska placering i 

relation till olika stadskvaliteter. Studien framhåller att tillgången på urbana verksamheter 

(restauranger m.m.) inom ett område är en starkt bidragande orsak till ett områdes 

attraktivitet. Vidare visar studien att ett stort utbud av urbana verksamheter finns på platser 

där det bor och arbetar många människor. Det är alltså inte endast bostäder i sig som ger 

underlag till urbana verksamheter utan en blandning av olika funktioner. Kvartersstrukturen i 

ett bostadsområde har även visat sig utgöra ett betydande motiv till betalningsviljan i ett 

område, då slutna kvarter med utåtvända entréer ger underlag för högre betalningsvilja än 

övriga strukturer. Andra kvaliteter som studien påvisat som viktiga är bl.a. närhet till 

parkområden, tillgänglighet till gång- och gatunät samt närhet till kommunikationspunkter 

(Evidens, Spacescape & White, 2011). 
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I rapporten ”Stadstrender – framtidens städer” undersökte Tyréns AB (2010) 

framgångsfaktorer för tio av världens största städer. Studien visar på att fyra koncept: 

Mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ är gemensamt viktiga för dessa städer. Av 

dessa koncept har mångfald identifierats som särskilt betydelsefullt för en stads attraktivitet. 

Begreppet innefattar de flesta av stadens aspekter: näringslivet, människorna, arkitekturen, 

tillgång till kultur, tjänster och produkter, transporter, utbildningsmöjligheter o.s.v. Rapporten 

utreder även huruvida de identifierade koncepten har någon relevans i svenska städer samt 

vilka behov som är drivande för dess invånare. Detta genomfördes genom tre kvantitativa 

enkätundersökningar: en nationell för medborgare samt två mindre för turister och 

kontorsarbetare. Utifrån resultatet av enkätundersökningarna kunde man konstatera att de 

tidigare nämnda koncepten är minst lika viktiga i våra svenska städer som i de tio världsstäder 

som medverkade i den globala studien (Tyréns AB, 2010).  

 

De behov som starkast påverkade hur pass nöjda svenskar var med sin stad var: att de kände 

en stolthet över staden, att den var vacker, att det finns bra platser/ytor att mötas på, erbjuder 

en variation av upplevelser, är trygg och säker, har bra vård och omsorg, är trevlig och bra att 

promenera i, är lyhörd för invånarnas önskemål och synpunkter, har mysiga grönområden 

samt att staden är en 24 timmars stad. Begreppet ”24 timmars stad” refererar här till att staden 

skall vara levande och trygg under dygnets alla timmar. (Tyréns AB, 2010). 

 

Grind och Kallin (2011) har i sitt examensarbete undersökt vilka beståndsdelar som är typiska 

för en kreativ miljö. Undersökningen resulterade i åtta olika faktorer som de menar är typiska 

i kreativa miljöer. 

 

 Varierad bebyggelse (ålder och skick). 

 

 Naturliga mötesplatser (spontana och planerade möten). 

 

 Småskalighet (Mänskligt perspektiv i byggandet, överblickbar kvartersstruktur, 

byggnader och omgivning). 

 

 Varierade funktioner (Boende, kommersiella lokaler, service). 

 

 Möjligheter att sätta en personlig prägel på den byggda miljön. 

 

 Genomströmning, tillgänglighet och goda kommunikationer. 

 

 Identitet och unika karaktärsdrag. 

 

 Befolkningstäthet. 

 

Genom att uppfylla dessa faktorer menar Grind och Kallin (2011) att staden blir en attraktiv 

och kreativ miljö. Den varierade bebyggelsen med naturliga mötesplatser utgör en bas för 

mångfald i stadslivet, en koncentrerad, småskalig och funktionsblandad bebyggelse ger 

människor möjligheten att påverka sin omgivning samtidigt som det är en förutsättning för en 

levande stadsmiljö och ger ökat underlag till service och förbättrade kommunikationer. 
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4 Kronan igår, idag, imorgon 
 

4.1 Kronan igår 
 

Kronanområdet är Luleås mest centralt belägna mark- och naturresurs och tillhörde tidigare 

luftvärnsregemente 7 (LV7). Luleå luftvärnsregemente blev ett självständigt förband 1942 och 

flyttade 1945 in i ett nybyggt kasernområde ovanför Skurholmsfjärden i Luleå. Inom 

anläggningen bedrevs militär utbildning och övningar i nästan 50 år. Området inhyste lokaler 

för boende, utbildning, stora anläggningar för förbandets användning av motorfordon, 

skjutbanor och övningsfält. Från år 2000 förvaltas området av Luleå Kommun sedan 

verksamheten flyttat till Boden 1992. Eftersom området tidigare var en militäranläggning är 

det gamla gatunätet i området anpassat efter de behov som verksamheten krävde. Den 

ursprungliga förbindelsen mellan luftvärnsregementet och övriga staden skedde via en enda 

entré eftersom detta var idealiskt sett ur försvarets perspektiv då alla som passerade in och ut 

ur området kunde kontrolleras. Inom området fanns inget specifikt gång- och cykelnät utan 

transport med bil var det prioriterade trafikslaget (Luleå Kommun, 2012). 

 

4.2 Kronan idag 
 

Idag har delar av det område som är planerat för exploatering redan planlagts och byggts ut 

(se figur 2). Utöver de bostadsområden som finns planlagda i figur 1 är även ett 

bostadsområde kallat ”Östra Kronan” planlagt och utbyggt med totalt 90 st. friliggande 

småhus. Kronan har idag tre infarter (dessa har markerats som ringar i figur 2) och trafikeras 

från Kronbacksvägen via Kompanivägen och Regementsvägen. Gatunätet är utformat för den 

militärverksamhet som tidigare bedrevs i området och är därmed i behov av upprustning för 

att tillgodose standarden för allmänna gator (Luleå Kommun, 2012). 

 

 
Figur 2. Planlagda och utbyggda områden på Kronan (Luleå Kommun 2012) 

 

 Kronanbacken 

 Östra Kronan 

 Lulsundsberget 

 Kulturbyn bostäder 
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4.2.1 Östra Kronan 
 

Området ligger i anslutning till Ormbergets sydsluttning och avståndet till Luleå centrum är ca 

3 km (fågelvägen). Området byggdes ut i två etapper som totalt omfattar cirka 22,7 ha varav 

cirka 4,5 ha upptas av huvudgator. Östra kronan är bebyggt med 90 st. friliggande småhus 

med en exploateringsbegräsning på 25 procent av tomtarean, vilket betyder att byggnadsytan 

varierar med tomtstorleken. Byggnaderna får som högst vara 6,5 meter höga och inte ha fler 

än två våningar. Byggnader får inte placeras närmare än sex meter från tomtgräns mot 

lokalgata. Huvudbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter och uthusbyggnader inte 

närmare än 1 meter från annan fastighetsgräns. För att vägområdet skall kännas enhetligt 

uppförs huvudbyggnader sex meter från lokalgata. Inom området finns en större lekplats i ett 

centralt läge och i anslutning till respektive lokalgata finns en gemensamhetsyta som får 

förfogas fritt av varje bostadsgrupp (Luleå Kommun, 2004a; Luleå Kommun, 2004b).  

 

4.2.2 Kronanbacken 
 

Kronanbacken är beläget på ormbergets sydvästsluttning, ovanför arbetsområdet Kulturbyn. 

Den sydvästra delen gränsar till Kronans återvinningscentral, åt söder gränsar området mot 

Kulturbyn och Regementsvägen. Mot öster gränsar området mot friluftsområdet Ormberget. 

De nordvästra delarna av bostadsområdet gränsar mot Bensbyvägen och Stadion Kronan. 

Bebyggelsen består av 79 friliggande småhus, 33 radhus, åtta kedjehus, 30 lägenheter i form 

av mindre flerbostadshus samt två gruppboenden. Exploateringsgraden för de friliggande 

småhusen är 25 procent av tomtens area, för radhus, kedjehus och flerfamiljshus är 

exploateringsgraden 40 procent och för gruppboenden är det 45 procent. Byggnader som 

uppförs för bostadsändamål får högst vara sex meter höga och högst utgöras av två våningar. 

Byggnader får inte placeras närmare än sex meter från tomtgräns mot lokalgata och fyra meter 

från övriga tomtgränser. En av byggnadens fasader placeras sex meter från lokalgata för att ge 

ett enhetligt intryck av gaturummet (Luleå Kommun, 2008b). 

 

4.2.3 Kulturbyn bostäder 
 

Området ligger söder om de verksamheter som finns inom Kulturbyn Kronan och öster om 

Kronbacksvägen. Bebyggelsen består av fem lägenhetshus som inhyser totalt cirka 130 

lägenheter och är fyra respektive åtta våningar höga. Förutom lägenhetshusen finns där inom 

planområdet garage och uthus som tillhör boende. Bostadsområdet ansluts till stadens gatunät 

genom den vägförbindelse som löper mot Östra Kronan och återvinningsstationen. Inom 

kvarteren finns ett sammanbindande gång- och cykelstråk som förbinder bostadskvarteret mot 

Kronbacksvägen. Platsen bestod tidigare till stora delar av en sällan använd parkeringsplats 

och till viss del av natur- och skogsmark (Luleå Kommun, 2004c). 

 

4.2.4 Lulsundsberget 
 

Lulsundsberget är beläget inom det område som tidigare disponerades av LV7 och har i och 

med sitt höga läge god utsikt över Luleå stad och innerfjärdarna. Berget har naturmark som 

till viss del har stort rekreations- och vistelsevärde (Fjeldstad et al., 2005). Bebyggelsen 

kommer vid färdig utbyggnad att bestå av 350 lägenheter i olika upplåtelseformer som 

fördelas mellan åtta höghus som varierar i höjd mellan tio till 14 våningar. Utöver bostäder 

finns även ett antal parkeringsanläggningar för de boende. I dagsläget är sex av husen 

färdigställda. Berget ansluts till övrigt vägnät genom en ny vägförbindelse till Kronan 

Kulturby (Luleå Kommun, 2007).  
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4.2.5 Kollektivtrafiksförsörjning 
 

Det är i dagsläget tre busslinjer som boende på Kronan kan använda: linje 6, linje 8 och linje 2 

(Se figur 3.). Linje 6 som är markerad med gul färg i figur 3. är den viktigaste linjen för 

Kronan och trafikeras var 20:e minut i högtrafik (morgon och eftermiddag), var 30:e minut 

mitt på dagen på vardagar och lördagar samt var 60:e minut övriga tider. Bussarna som 

trafikerar linje 6 kör upp på Lulsundsberget och vänder längst upp för att sedan fortsätta till 

ändhållplatsen vid Östra Kronan. Därefter vänder de och kör tillbaka samma sträcka. 

Omvägen upp på Lulsundberget tar ca 3 minuter, men påverkar i dagsläget inte särskilt många 

då det är få som åker från Östra Kronan. De flesta åker från hållplatsen ”Kronan” och därifrån 

är restiden till centrum endast ca åtta minuter (Häggström, 2015).  

 

Linje 8 (blå färg) erbjuder inte lika hög turtäthet (60 min i högtrafik) och har inte lika effektiv 

linjesträckning då den även går via stadsdelen Skurholmen. Linje 2 (grön färg) går mot 

Björkskatan via Bensbyvägen och skulle kunna utnyttjas av boende i de norra delarna av 

Kronanbacken. Linjen går med 20 minuters turtäthet i högtrafik (Häggström, 2015).  

 

 

 
Figur 3. Busslinjer som berör Kronan (Häggström, 2015). 

 

4.3 Kronan imorgon 
 

I det detaljplaneprogram som Luleå kommun tagit fram som underlag för fortsatt planering 

har ett antal mål fastslagits för den blivande stadsdelen, vilka består av: 

 

 En stadsdel som är levande dygnet runt. 

 En blandad stad. 

 En stadsdel med god markhushållning och tät bebyggelse. 
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 En stadsdel med lämplig struktur i gator och byggbara kvarter. 

 God arkitektur. 

 Ekonomiskt och tekniskt hållbar infrastruktur (VA, fjärrvärmde, el, bredband och 

gator). 

 En stadsdel som erbjuder service inte bara inom Kronan, utan även för kringliggande 

stadsdelarna Lulsundet, Skurholmen m.fl.  

 En stadsdel med handel i form av närbutik (inte stormarknad) som även servar 

Skurholmen, Lulsundet och Kronan. 

 Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och övrig service. 

 Kronan ska ha en tydlig karaktär. 

 En miljövänlig stadsdel. 

 

Den del av Kronan som benämns Kronandalen kommer att utgöra områdets stadsdelscentrum, 

och inrymma funktioner som närbutik, café och restaurang (Luleå Kommun, 2014a). Se figur 

4 för planerad markanvändning och gatustruktur i framtida Kronandalen. 

 

 
Figur 4. Markanvändning och gatustruktur, Kronandalen. (Luleå Kommun, 2012) 

 

4.3.1 Kronandalen 
 

Området som skall exploateras omfattar en areal om 69 ha och består av mark som till viss del 

är detaljplanelagd, men som även består av mark som ännu inte är planlagd. Stadsdelen 

beräknas kunna inrymma ytterligare 1200-1800 bostäder utöver de som redan byggts. 

Dessutom finns utrymme för en betydande utökning av verksamheter och service. 

Bedömningen baseras på byggnader om 2-6 våningar, varav tio procent utgörs av rad- eller 

kedjehus. Området ligger i en dalgång mellan tre berg: Kronanbacken, Lulsundsberget och 

”Kulturkullen” (saknar formellt namn). De topografiska förutsättningarna ger goda 

möjligheter för byggnader med vackra utsiktspunkter. Vegetationen är dock ställvis både tät 

och hög vilket gör att en viss avverkning kommer behöva genomföras för att utnyttja 

utsiktspunkternas potential. Exploateringen av Kronan bedöms pågå under två decennier med 
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en utbyggnadstakt om ca 100 lägenheter per år, vilket antas generera 170-300 nya invånare 

varje år. Siffran baseras på att det i genomsnitt bor 1,7 personer per lägenhet i flerfamiljshus 

och 3 personer i varje småhus (Luleå Kommun, 2012). 

 

4.3.2 Lulsundsberget 
 

Utöver de åtta planerade höghusen lämnas stora delar av berget obebyggt som natur- och 

rekreationsområde. Ny bebyggelse föreslås i sydväst men möjligheten att exploatera även den 

nordvästliga sidan lämnas öppen. Lämplig bebyggelsehöjd bedöms till 2-3 våningar (Luleå 

Kommun, 2012). 

 

4.3.3 Kulturkullen, Kulturbyn 
 

De befintliga byggnaderna i Kulturbyn bör skyddas genom bestämmelser i detaljplan. 

Bebyggelsen kan kompletteras och området förtätas med hänsyn till den befintliga 

bebyggelsen. Delar av området ska avsättas för framtida utbyggnad av skolverksamheten så 

att befintlig förskola ska kunna kompletteras med grundskola, området reserveras även för 

idrottsändamål i samband med skolan (Luleå Kommun, 2012). 

4.3.4 Övrig bebyggelse 
 

Området längs Bensbyvägen föreslås för kontor, service och andra verksamheter som tar 

hänsyn till närheten till Bensbyvägen som en väsentlig bullerkälla. Bebyggelsen kan genom 

sin utformning skärma bakomliggande bebyggelse från buller. Fasaderna mot Bensbyvägen 

kommer även att utgöra Kronans ansikte mot Bensbyvägen. 

Gasverket som finns inom planområdet skall avvecklas. Området är bullersatt och gränsar till 

en fördelarstation, vilket gör marken olämplig för uppförandet av bostäder, marken skulle 

dock kunna utnyttjas av icke störande industri, kontorslokaler eller liknande (Luleå Kommun, 

2012). 

 

4.3.5 Allmänna platser 
 

Kronan föreslås i framtiden få fyra entréer istället för dagens tre infarter och trafiknätet ska 

tillgodose behoven hos samtliga trafikslag. Nätet för fotgängare och cyklister ska vara 

finmaskigare än nätet för den motorbundna trafiken. Gång- och cykelnät består därför av både 

gång- och cykelvägar längs gator och av stråk inom park- och naturområden. Huvudgator 

anläggs så att bussen enkelt kan trafikera området, genomgående gator är en förutsättning för 

en effektiv kollektivtrafik. Gatunätet byggs ut med två bredder, 12 respektive 15 meter, där de 

bredaste gaturummen reserveras för gator som bedöms bli huvudstråk i stadsdelen. 

Ett sammanhängande parkområde kommer att skapas genom Kronandalen och 

skogssluttningarna inom Kronanbacken och på Lulsundsberget sparas för rekreationsändamål 

(Luleå Kommun, 2012). 

 

4.3.6 Kronanvägen 
 

I den fördjupade översiktsplanen (Luleå Kommun, 2004d) som framställts för Kronan 

genomfördes en utredning av vilka bebyggelse- och vägstrukturer som är mest fördelaktiga 

för stadsdelens fortsatta exploatering. Utredningen tog hänsyn till miljö, trafik samt sociala- 

och ekonomiska aspekter. Utredningen fastslog att en förbindelse mellan Hertsön/Lerbäcken 

och Bensbyvägen är den mest fördelaktiga lösningen och bör vara det som ligger till grund för 

fortsatt planering.  
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I skrivandets stund utformas ett detaljplaneprogram för sträckan som getts namnet 

”Kronanvägen”. Luleå kommun har även tagit fram ett gestaltningsförslag där vägsträckans 

olika karaktäristiska drag beskrivs och illustreras. Kronanvägen skall utformas som en 

stadsgata där gång, cykel och kollektivtrafik är prioriterad. Gaturummets gestaltning ska 

möjliggöra för kompletterande bebyggelse längs gatan, hålla hastigheterna nere och utgöra en 

säker plats att uppehålla sig på (Luleå Kommun, 2014b). 
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5 Analys, kvalitetsaspekter och strategier 
 

5.1 Kvaliteter 
 

I den litteraturstudie som genomförts har ett antal stadskvaliteter identifierats som gemensamt 

viktiga för både stadskärnor och centrumnära stadsdelar. Dessa kvaliteter anses därför vara 

grundläggande kvaliteter som de flesta människor eftersträvar i någon form. Kvaliteterna 

består utav: 

 

 Hållbarhet 

 Mångfald 

 Trygghet 

 Natur- och rekreationsmiljöer 

 Själ 

 Täthet 

 Mötesplats 

 Tillgänglighet 

 Delaktighet 
 

Genom att undersöka hur dessa kvaliteter förhåller sig mellan olika stadsdelar i Luleå samt 

den centrala staden har ett antal samband kunnat urskiljas. Analysen har genomförts med 

hjälp av Luleå Kommuns befolkningsstatistik, Luleå Lokaltrafiks påstigningsstatistik samt 

programvaran ArcGIS. För samtliga analysresultat, se bilaga. 1. A till och med 1.I. 

 

De parametrar som jämförts mellan stadsdelarna har varit: 

 

 Befolkningsmängd. 

 Antalet personer per hushåll. 

 Biltäthet (definierat som antalet bilar per 1000 invånare). 

 Boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt). 

 Medelinkomst 

 Medelålder 

 Antalet busspåstigande (Luleå Lokaltrafiks påstigningsstatistik, februari 2015). 

 Area natur- och rekreationsområde (ej skogsmark). 

 

Analysen har visat på ett samband vad gäller parametrarna ”Antalet busspåstigande per 

invånare” (bilaga. 1.H), ”biltäthet” (bilaga. 1.C) och ”Antalet personer per hushåll” (bilaga. 

1.B). Undersökningen visar att stadsdelar med en hög andel busspåstigande, som regel även 

har lägre biltäthet. Vidare är dessa parametrar kopplade till antalet personer som bor i 

hushållen. Stadsdelar med färre antal personer per hushåll, är även de stadsdelarna med högst 

andel busspåstigande. Motsatt förhållande gäller för biltätheten, det vill säga desto fler 

personer som bor i hushållen desto högre är biltätheten i stadsdelen. Stadsdelen Porsön är 

kanske det mest självklara exemplet. I stadsdelen bor det ca 1,8 personer per hushåll, vilket är 

väl under snittet för övriga stadsdelar. Porsön har även väldigt hög andel busspåstigande och 

låg biltäthet. Detta skulle till stor del kunna förklaras av det faktum att Luleå Tekniska 

Universitet är beläget på Porsön, då studeneter ofta bor ensamma och inte äger någon bil. 

Detta förklarar dock inte varför samma mönster kan ses i stadsdelar som Bergviken, Centrum 

och Örnäset. 
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I bilaga. 2 presenteras statistik för antalet påstigande för respektive busshållplats inom 

stadsdelarna. I dessa diagram kan ett tydligt mönster mellan befolkningstäthet, målpunkter 

och andelen påstigande inom stadsdelen påvisas. De hållplatser som ligger i anslutning till 

stadsdelens centrum, mest tätbefolkade områden eller vid olika målpunkter tenderar att ha 

betydligt högre påstigningsstatistik än övriga hållplatser.  

 

En annan aspekt som analysen pekar på är att tillgången på natur- och rekreationsområden 

minskar desto närmare stadskärnan bostaden ligger (bilaga. 1.J). Denna analys har genomförts 

genom att söka ut den natur- och parkmark som ligger inom ett avstånd av 300 meter från 

respektive stadsdel. Resultatet visar att det är de stadsdelar som ligger längst ifrån stadskärnan 

som har de största arealerna av natur- och rekreationsområden. Resultatet beaktar inte hur 

nära stadsdelarna ligger skogsmark, eftersom denna data inte fanns att tillgå. Hypotetiskt sett 

hade dock skogsmarken troligtvis förstärkt det påvisade sambandet snarare än omkullkastat 

det, på grund av att skogsmark till största del står att finna utanför centrumområdena.  

 

5.2 Strategier 
 

Den tidigare presenterade litteraturen samt de kvalitetsanalyser som genomförts på stadsdelar 

i Luleå har legat till grund för skapandet av ett antal strategier som har bedömts som 

essentiella för att åstadkomma långsiktigt hållbara och attraktiva stadsdelar. Dessa strategier 

skall ses som verktyg för den fysiska planeringen för stadsdelar i allmänhet, trots detta bör 

man vid planläggning av nya stadsdelar ta fram egna strategier som är anpassade efter de 

unika förutsättningar som råder på respektive plats. Dessa strategier kan dock ses som ett stöd 

i den processen.  

 

5.2.1 Mångfald 
 

Funktionsblandning 

En blandning av olika funktioner bidrar till ett områdes mångfald genom att erbjuda ett 

differentierat utbud av tjänster, arbetsplatser, bostäder, aktiviteter m.m. Detta leder till att fler 

lockas att bosätta sig på platsen. Hög funktionsblandning stärker även den upplevda 

tryggheten i stadsdelen genom att befolka området under dygnets alla timmar. 

 

Tät bebyggelse 

Den attraktiva och hållbara stadsdelen måste byggas på ett sådant sätt som leder till minskade 

behov av transporter och ger upphov till fler möten mellan människor. Genom att bygga tätt 

och fylla igen luckor i den övergripande stadsstrukturen samt samla olika funktioner minskas 

transportsträckorna och stadsdelen ges ett rikare och mer varierat utbud. Förtätningen får dock 

inte ske på bekostnad av viktiga natur- och rekreationsvärden, utan att likvärdiga kvaliteter 

väger upp för förlusten. 

 

Varierande bostadsutbud & skala 

Ett blandat utbud av byggnader, upplåtelseformer och storlek på boenden attraherar fler 

människor i olika åldrar att bosätta sig i stadsdelen. Samtidigt ges fler möjligheten att åldras 

och att göra bostadskarriär inom det egna bostadsområdet.  
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5.2.2 Tillgänglighet 
En långsiktigt hållbar stadsdel måste verka för att minska bilberoendet genom att transporter 

till fots, med cykel eller med buss ökar. Särskild planering och omsorg krävs för att 

tillmötesgå människor med olika typer av funktionshinder och funktionsnedsättningar.  

 

Tillgänglighet för alla 

Stadsdelen ska vara tillgänglig för alla. För att alla ska känna sig välkomna och obegränsade i 

omgivningen är det viktigt att gator, torg och parker planeras och utformas på ett sådant sätt 

att de inte stänger ute någon p.g.a. funktionsnedsättning. Gångytor utformas med släta 

material och så små lutningar som möjligt. Bekväma sittplatser för vila och återhämtning bör 

placeras ut med jämna avstånd. 

 

För att öka tydligheten i utomhusmiljön bör tydliga ledstråk utformas med hjälp av 

husfasader, kantstenar, träd och grönytor som leder fotgängare och cyklister mot attraktiva 

målpunkter. Vidare är det viktigt att sådant som papperskorgar, sittplatser och 

belysningsstolpar planeras så att de inte hamnar i konflikt med gång- och cykelstråken, men 

samtidigt är lätta att finna vid behov. Vid större gågator kan s.k. möbleringsstråk anläggas för 

att öka tydligheten i gaturummet. 

 

Belysning synliggör stadsdelen under dygnets mörka timmar. Belysning skapar miljöer, 

framhäver det vackra och döljer det mindre fina. Belysningen förtydligar omgivningen och 

ökar tryggheten och säkerheten på platsen. En väl planerad belysning är viktigt ur ett 

jämställdhetsperspektiv då stadsdelen blir tillgänglig för alla, vilket ökar platsens attraktivitet 

och dragningskraft. Med modern och energisnål belysning blir miljöpåverkan så liten om 

möjligt.  

 

Goda lägen för kollektivtrafiken 

Planera för en tät och blandad bebyggelse som inrymmer olika typer av verksamheter i lägen 

där goda förutsättningar för kollektivtrafik finns. Kollektivtrafiken och hållplatser ska även 

vara lättillgänglig sett ur ett gång- och cykelperspektiv. En klimatskyddad cykelparkering vid 

en busshållplats kan leda till ett ökat användande av kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken 

ska få genomslagskraft krävs snabba och enkla förbindelser till närliggande stadsdelar, 

centrum och närservice i form av vård, skola och handel.  

 

Cyklister och fotgängare premieras 

Stadsdelen ska utmärkas av en hög tillgänglighet till gena gång- och cykelstråk i direkt 

anslutning till kollektivtrafiken och till stadens övriga gång- och cykelnät. Kvarteren bör 

utformas för att gynna cyklister och fotgängare och behöver därför ha fler anslutningar för 

dessa transportsätt än för bilar. Passager av gator som ska göras av gående och cyklister 

behöver utformas utifrån Nollvisionen där människan är dimensionerande. 

 

Separerade körbanor för olika trafikslag är en lösning för att öka trafiksäkerheten och 

framkomligheten för såväl motorfordon som för gående och cyklister. På de platser som 

trafiken ska samsas i gaturummet bör hastigheten på vägen inte överstiga 30 km/h. Vägens 

bredd och längd påverkar hastigheten och måste därför utformas som ”självförklarande”, där 

gatans utseende ger den önskade hastigheten utan vägmärken. 

 

Det bör finnas stråk speciellt avsedda för arbetspendlande cyklister, som gör det enkelt att ta 

sig till och från staden och dess delar. Pendlingsstråken måste separera fotgängare och 
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cyklister för att minska risken för konflikter mellan dessa. Separering kan vara en målad linje 

eller med olika beläggningar. 

 

Placering av handel och andra serviceverksamheter bör vara lokaliserade så att så många 

människor som möjligt kan nå dem genom att gå eller cykla.  

 

En hållbar stadsdel bör ha en cykelparkeringsnorm som minst tillgodoser cykelparkeringar till 

det genomsnittliga antalet personer per hushåll. Normen ska även inkludera andra 

verksamheter som arbetsplatser, offentlig service och handel. För att skapa förutsättningar för 

ett ökat cyklande oberoende av årstid är det viktigt att parkeringarna är klimatskyddade från 

regn och snö.  

 

5.2.3 Rum 
 

Definiera gaturummen 

Gaturummen bör definieras och vägnätet delas in hierarkiska nivåer efter hur pass frekvent de 

används. Verksamheten och utformningen av byggnader intill gatorna bör anpassas efter 

gatans hierarkiska nivå. Exempelvis bör funktioner som handel, servering, kultur etc. placeras 

i anslutning till de mest frekvent använda gaturummen. Medan friliggande bostäder 

lokaliseras till lugnare gator.  

 

Välkomnande entréer 

De entréer som leder in till stadsdelen bör markeras för att välkomna besökare med 

representativa intryck och kvaliteter som speglar stadsdelen. Tillgängligheten till stadsdelens 

entréer sett från övriga staden ska vara god, speciellt ur ett gång-, cykel- och 

kollektivtrafikperspektiv. Byggnaders entréer bör vändas mot gatan för att ge liv åt 

gaturummet och för att skapa en privat och mer stillsam sida bort från gatan. 

 

De befintliga förbindelserna till närliggande stadsdelar och centrum bör förbättras. Detta kan 

åstadkommas genom att skapa gröna stråk längs gång- och cykelbanor och planera för möten 

längs vägen med exempelvis bänkar och vindskydd. Belysningen kring stråken bör även 

förstärkas för att öka tryggheten.   

 

Naturliga träffpunkter 

Naturliga och lättillgängliga mötesplatser är viktigt för en attraktiv och hållbar stadsdel. Det 

bör finnas målpunkter och mötesplatser för personer i alla åldrar, samtidigt som 

mötesplatsernas utformning inte utestänger någon. Det är viktigt att inte bara fokusera på 

vilka funktioner som fordras i området, utan även att funktionerna bidrar till att skapa en aktiv 

och levande stadsdel. Exempelvis kan en livsmedelsaffär fungera som en plats dit man går för 

att träffas och socialisera med andra människor om förutsättningar ges för det. Ett torg kan 

vara en plats för olika aktiviteter beroende på årstid. Genom att samla olika funktioner till en 

central plats kan man skapa en stark knutpunkt där människor kan träffas och interagera med 

varandra. Mötesplatserna bör placeras i lägen som är lättåtkomliga om man färdas till fots, 

med cykel eller med buss. 

 

Man bör även titta på hur människor kommer att röra sig i omgivningen i förhållande till 

målpunkter. Gena gångstråk genom kvarter och parkmark är ett mervärde för de boende 

samtidigt som det ger förutsättningar för möten längs vägen. 
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5.2.4 Själ 
 

Landskapsanpassad bebyggelse 

Bebyggelse och vägnät bör anpassas för att passa in och göra så liten inverkan på den 

befintliga miljön som möjligt. Klimatet bör vara en avgörande faktor vid stadsdelens 

formgivning. Aspekter som solvinkel, vindar, temperatur och nederbörd är viktiga att 

respektera och ta hänsyn till vid planering. En jämn och tät bebyggelse skapar exempelvis 

mindre vind på gator och platser än en ojämn och utspridd bebyggelse.  

 

 

Fånga platsens själ 

Alla platser har något som utmärker dem. Genom att analysera vilka särskilda egenskaper 

området inrymmer kan en unik profil skapas. Profilen kan bidra till ökat intresse för 

stadsdelen och locka människor till besök. 

 

Nära till naturen 

Även om det i den hållbara stadsdelen sätts stor vikt i en tät och blandad bebyggelse så är det 

minst lika viktigt att det finns en skillnad mellan staden och stadsdelen. Genom att släppa in 

”gröna fingrar” av naturmark i områdena skapas en kontrast till övrig bebyggelse och ett 

viktigt inslag av rekreation. 

 

Parkmiljöer har ett värde såväl sommar- som vintertid, varpå det är viktigt att de placeras 

centralt och tillgängligt. Det är även viktigt att parker inte uppfattas som för stora och öde 

eftersom de då kan upplevas otrygga och tappar sin funktion. Planera istället för fler mindre 

lek- eller rekreationsområden. Samtidigt ställs kvar på att bebyggelsen kring parker utformas 

på ett sätt som inte medför att parken uppfattas som privat eller att besökare känner sig 

iakttagna. 

 

Anlägg parkmark i tid för att boende i de första bebyggelseetapperna skall kunna utnyttja dem 

från start. Strävan bör vara att ingen skall ha mer än 200-300 m till närmaste grönområde 

(natur- eller parkmark) från sin bostad. 
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6 Analys, Kronan 
 

Genom att jämföra gällande plankartor och planbeskrivningar som finns tillgängliga för 

Kronanområdet med dess utfall i verkligheten har ett antal förbättringspunkter identifierats. 

Dessa behandlas i detta avsnitt.  
 

6.1 Övergripande 
Kronanområdet har och kommer även i framtiden att bebyggas i etapper. Luleå Kommun 

beräknar att med en utbyggnadstakt på ca 100 nya bostäder per år kommer det att ta ungefär 

två decennier innan Kronan blir en ny stadsdel. En långsam exploatering kan ge positiva 

effekter genom att de medför en naturlig variation i bebyggelsen samtidigt som det bidrar till 

en större mångfald av generationer i området. Långsam exploatering medför dock även 

svårigheter för olika typer av handels- och serviceverksamheter att etablera sig i området på 

grund av sviktande kundunderlag. Det problem som urskilts angående den exploatering som 

hittills genomförts på Kronanområdet är att bostadskvarteren byggts isolerade från varandra 

med få möjligheter till integration mellan dem. Det planerade stadsdelscentrumet i den s.k. 

Kronandalen kommer att utgöra en sammankopplande länk mellan de olika kvarteren. Det är 

dock viktigt att den nya bebyggelsen inte försvårar för fotgängare och cyklister att ta sig 

genom området utan snarare underlättar och uppmuntrar till sådana rörelser.  

  

I samband med besöket på Kronan uppmärksammades en brist på uppehållsplatser och annan 

gestaltning längs samtliga av stadsdelens gång- och cykelstråk, exempelvis i form av 

parkbänkar. Vidare saknades sopkorgar längs dessa stråk. Något som kan vara en bidragande 

orsak till att hundägare som rastat sina hundar i området inte plockade upp efter dem.    

 

Stadsdelens läge i förhållande till centrum kan upplevas som svåråtkomligt och isolerat på 

grund av höjdskillnader, vägar och vatten som finns mellan Kronan och Luleå centrum. 

Kronans höga läge gör området till ett av Luleås mest idealiska bebyggelseplatser sett utifrån 

de utblicksförutsättningar som detta ger men topografin vållar också problem för cyklister och 

gående som är känsliga för lutningar. Det är därför viktigt att det finns flera entréer till 

stadsdelen som bidrar till att korta ned avstånden till olika målpunkter runt om i staden.  

 

Svartöleden och Bensbyvägen utgör den andra barriären mellan Kronan och centrala Luleå. 

Svartöleden trafikeras av tung fordonstrafik och har fyra körfält, vilket utesluter korsning i 

plan för gående och cyklister. Den enda passagen av Svartöleden är en gångtunnel vid 

Kronbacksvägen (Se figur 5, punkt A), denna passage kommer dock att flyttas något i 

samband med byggnationen av den nya vatten och avloppsledningen ”Östra länken”. 

Bensbyvägen bildar en andra skärm som skiljer Kronan från stadsdelen Lulsundet, här finns 

en passage i plan över vägen (Se figur 5, punkt B) och en gångtunnel (Se figur 5, punkt C). 
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Figur 5. Passager över Svartöleden, Bensbyvägen (Grundkarta: Google Earth). 

 

Skurholmsfjärden utgör det tredje barriärelementet som avskärmar Kronanområdet från 

centrum. Fjärden är ca 1,3 km lång, vilket utgör en viss omväg för cyklister och fotgängare 

som reser från Kronanområdet mot centrum, speciellt i kombination med de nämnda 

nivåskillnaderna. Fjärden omges av ett populärt motionsspår och utgör således ett viktigt 

rekreationsinslag för staden.  

 

Ett medborgarförslag för en gång- och cykelbro över fjärden har lämnats till 

kommunfullmäktige. I tekniska nämndens yttrande fastslås att en bro över fjärden är den enda 

realistiska lösningen för att skapa en bättre förbindelse mellan Kronan, Skurholmen m.fl. och 

Luleå centrum. Förslaget avslogs med motiveringen att en förbindelse över fjärden bör 

planeras i sin helhet tillsammans med övriga inversteringar runt Skurholmsfjärden.  

 

Luleå Kommun har infört en ny princip vad gäller infrastrukturinvesteringar som innebär att 

exploatörer ska vara med och betala bil-, gång och cykelvägar samt infrastruktur som berör 

exploateringsområdet. Det första exemplet på denna nya princip är den föreslagna gång- och 

cykelpassagen över Skurholmsfjärden. Anledningen till denna nya princip är att 

investeringskostnaderna inte enbart ska drabba skattebetalarna, utan att exploatörer och 

fastighetsägare även skall vara med och betala (P4 Norrbotten, 2014). En konsekvens av detta 

beslut är dock att de pengar som byggföretagen tvingas skjuta in i dessa projekt kommer att 

drabba de som bor/flyttar till exploateringsområdena i form av högre bostadskostnader. Denna 

nya princip skulle kunna innebära att intresset från exploatörernas sida svalnar till följd av de 

förhöjda kostnaderna.  

 

En gång- och cykelbro över Skurholmsfjärden skulle inte bara gagna de som bor på Kronan, 

utan alla som bor i staden. Eftersom det skapar en gen förbindelse till stadsdelarna på andra 

sidan fjärden. En passage över vattnet skulle även kunna ha ett stort rekreationsvärde för hela 

det kringliggande området. 

 

6.2 Värderos 
 

En värderos kan användas som ett redskap för diskussion, analys och bedömning av olika 

parametrar och den målbild man sätter upp i stadsbyggnadsprojekt. Genom att belysa olika 

aspekter för social-, ekonomisk-, ekologisk- och fysisk hållbarhet ges en översikt över 
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hållbarheten i ett helhetsperspektiv. Värderosen illustreras ofta som ett cirkeldiagram där 

olika bedömningar för hållbarhetsaspekter sammansätts utifrån olika hållbarhetsfaktorer 

(Ekologigruppen AB, 2015).  

 

Genom att analysera hur de strategier som tagits fram i samband med arbetet stämmer överens 

med de delar som idag redan bebyggts samt den föreslagna markanvändning som anges för 

framtida Kronandalen har en värderos utformats (se figur 6.). Värderosen skall ses som ett 

verktyg för att tydliggöra de utvecklingsmöjligheter som idag finns på Kronan, sett ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Resultaten bygger på författarens egna observationer och analyser av 

platsen, plankartor och övrig dokumentation som funnits att tillgå berörande stadsdelen 

Kronan. Följande avsnitt tar upp förtjänster och brister som ligger till grund för bedömningen.  

 

 
 

Figur 6. Värderos över hållbarheten på Kronan idag (Eget material). 

 

6.2.1 Funktionsblandning 
 

I Östersunds översiktsplan (Östersund Kommun, 2014) har man slagit fast att en ny stadsdel 

bör inrymma ca 2000 bostäder för att ge underlag för funktioner som livsmedelsbutik och 

skola. Kronan består idag av cirka 720 bostäder och enligt detaljplaneprogrammet kommer 

Kronandalen exploateras för ytterligare 1200-1800 bostäder (Luleå Kommun, 2012). 

Kronanområdet har i dagsläget inte det befolkningsunderlag som skulle behövas för att 

etablera dessa funktioner, exploateringen av Kronandalen kommer dock på lång sikt att ge 

underlag för detta.    
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Den allmänna service som idag finns på Kronan består främst av två förskolor, en 

återvinningscentral och de verksamheter som finns inom kulturbyn Kronan. Återvinningen 

ska på sikt flyttas från området för att ge plats för den nya bostadsbebyggelse som planeras. I 

Kronan finns ingen närbutik utan närmaste livsmedelsbutik finns i Örnäset.  

 

Närbutiker blir idag i allt högre utsträckning utkonkurrerade av externa handelsområden, det 

är därför viktigt att den service som planeras på Kronan är lätt att nå från närliggande 

stadsdelar. För att bidra till att uppfylla målet om ”en miljövänlig stadsdel” bör handel och 

service placeras så att den nås lika lätt eller lättare med gång, cykel eller kollektivtrafik som 

med bil.  

 

 

 

6.2.2 Tät bebyggelse 
 

Placeringen av stadsdelen Kronan i förhållande till övriga stadsdelar och den centrala staden 

måste betraktas som god markhushållning då delar av området sedan tidigare är bebyggt. Den 

nya bebyggelsen täpper igen luckan mellan stadsdelarna Skurholmen och Lulsundet och 

förtätar därmed stadens övergripande struktur. 

 

Bebyggelsen inom Kronanområdet är idag utspridd över stadsdelen och bebyggelsen bildar 

små bostadskluster relativt isolerade ifrån varandra. Den utspridda bebyggelsen leder till 

minskade naturvärden då stora delar av bebyggelsen har tagit orörd naturmark i anspråk. 

Villakvarteren bedöms dock öka attraktiviteten i området på grund av den höga efterfrågan på 

småhus som idag råder i Luleå. De plankartor och planbeskrivningar som finns tillgängliga 

för stadsdelen begränsar byggnadsytan i förhållande till tomtstorleken men reglerar inte 

största respektive minsta tomtstorlek.  

 

6.2.3 Varierande bostadsutbud och skala 
 

Kronanområdet har totalt sett redan i dagsläget en relativt god variationen av bostäder sett till 

antalet. Ytmässigt upptar dock småhusbebyggelsen en majoritet av de tillgängliga 

markytorna. Den jämförelsevis låga hållbarhetsfaktorn som givits målbilden ”Varierande 

bostadsutbud och skala” uppkommer av att de olika bebyggelseslagen i hög grad är 

separerade ifrån varandra och bildar olika ”bostadskluster”. Det är endast Kronanbacken som 

i nulägett har någon form av blandad bebyggelse inom området. Utifrån den programskiss 

(figur 4.) som redovisas på sidan 13 över utbyggnaden av Kronandalen antas dock 

bostadsvariationen öka samt sammanlänka de olika ”bostadsklustrena”. 

 

En blandad arkitektur bidrar även till variation i en stadsdel. Huruvida arkitekturen i området 

kan anses vara god eller inte är en högst subjektiv fråga och därför inte lätt att besvara. 

Utifrån den undersökning som Karlsson (2009) genomfört svarar dock en enkätdeltagare på 

följande sätt angående det egna boendet på Kronan: 
 

”Jag tycker att Luleå kommun har gjort helt rätt att låta personer bygga vilka sorters villor de 
vill (inom rimliga gränser). Detta har möjliggjort att i min åsikt Luleås trevligaste 

bostadsområde har skapats med vacker och varierad bebygelse som lockat både till 
traditionell samt modern arkitektur. Det är så mycket trevligare än andra områden som t.ex 

Lerbäcken som är byggda i tradtionell stil”. 
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Ifall detta är en samlad uppfattning eller inte är svårt att säga. Citatet talar om de 

arkitektoniska kvaliteter som finns bland villakvarteren men säger inget om hur 

lägenhetshusen i området uppfattas. De detaljplaner som tagits fram för Kronanområdet 

reglerar dock inte utseendet på byggnader. Detta ger förutsättningar för varje 

fastighetsägare/exploatör att själv sörja för att målet om god arkitektur uppfylls. 

 

6.2.4 Tillgängligt för alla 
 

Det saknas på många håll gena förbindelser mellan bostadskvarteren och övriga stadsdelar 

vilket leder till att bilen blir det naturliga färdmedelsvalet vid resor som annars med större 

enkelhet skulle kunnat göras med hjälp av cykel. Framkomligheten för bilister kommer även i 

framtiden att behöva vara hög i stadsdelen för att underlätta för exempelvis 

funktionshindrade, äldre och sjukvårdstransporter att ta sig till och från bostäder. Att 

möjligheten att ta sig till och från sin bostad med bil finns även i framtiden är därför en 

jämställdhetsfråga lika mycket som en fråga om tillgänglighet. Möjligheten att ta sig till sin 

bostad med bil ska dock inte förväxlas med att skapa ett vägnät som är uppbyggt kring bilen 

och bilistens behov. Bilparkeringar är ett av de stora problemen i strävan mot att åstadkomma 

en tät och variationsrik stadsdel eftersom de upptar en väldigt stor yta och tillför lite till 

stadsdelens gestaltning. Bilparkeringar bör därför i största utsträckning placeras under jord 

och i samlade parkeringshus.  

 

Det är viktigt att redan i dagsläget börja se över hur gatuutformningen bör ske för att på bästa 

sätt minska de eventuella barriäreffekter som en ökad trafikmängd till Kronandalen kan 

komma att medföra. Den nya anslutningen mot Bensbyvägen som finns redovisad i 

planprogrammet skulle vid rätt gestaltning kunna avlasta övriga gator inom Kronandalen men 

vid felaktig utformning kunna bilda en barriär som är svår att passera. Detsamma gäller för 

den planerade Kronanvägen som knyter samman Lerbäcken med Bensbyvägen. Kronanvägen 

utgör en barriär mellan de målpunkter som planeras i Kronandalen och de bostäder som ligger 

öster om vägen. Samtidigt minskar vägen tillgängligheten till Ormbergets friluftsområde. 

Dessa gator löper tvärs genom stadsdelen och utgör därmed ett hinder för den rakaste vägen 

för cyklister och fotgängare. Det är därför av stor vikt att se över hur dessa gator och vägar 

ska regleras och att hastighetsdämpande åtgärder vidtas för att styra trafiken och underlätta för 

fotgängare och cyklister att passera dessa vägar.  

 

6.2.5 Goda lägen för kollektivtrafiken 
 

En miljövänlig stadsdel måste ha en hållbar kollektivtrafiklösning. Även om den bebyggelse 

som idag finns på Kronan kan anses som varierad sett till antalet bostäder, så upptar den 

friliggande villabebyggelsen avsevärt mycket större markytor än övriga bostadstyper. 

Kronanområdets geografiskt sett utspridda infrastruktur är svår att förena med en attraktiv 

kollektivtrafik och det minskar konkurrenskraften hos busstrafiken i jämförelse med bilen. 

Det är därmed viktigt att man i framtiden förtätar bebyggelsen och skapar målpunkter i 

anslutning till platser som underlättar för transport med buss samt skapar en infrastruktur som 

stödjer en effektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Från dessa platser skall man sedan 

kunna ta sig till och från hemmet och andra viktiga målpunkter inom och utanför stadsdelen. 

 

En viktig målpunkt på Kronan är förskolan och på sikt även den planerade grundskolan. 

Förskolan ligger dock relativt avsides från den plats där den största exploateringen av 

Kronandalen planeras att ligga. Verksamheterna ligger även förhållandevis långt ifrån den 

mest frekventa busslinjeförbindelse som Häggström (2015) föreslagit i sin utredning (se sidan 
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38-39). Att skapa Kronans centrala mötesplats kring den befintliga förskolan bedöms inte som 

ett tillfredsställande alternativ eftersom området ligger i utkanten av stadsdelen och är svårt att 

förena med en effektiv busslinje. 

 

6.2.6 Cyklister och fotgängare premieras 
 

Fler gång- och cykelförbindelser behöver inrättas för att göra det enklare för boende på Östra 

Kronan, Kronanbacken och Lulsundsberget att välja cykeln framför bilen vid ärenden i 

Kronandalen eller centrala Luleå. Förbindelserna behöver bestå av mindre gång- och 

cykelvägar som leder mot framtida målpunkter i Kronandalen och större stråk som ger 

möjligheten att snabbt ta sig till och från Kronan från kringliggande stadsdelar och centrum.  
 

Infrastrukturen behöver anpassas för att underlätta för människor att välja bort bilen till 

förmån för transport med cykel eller till fots. Detta kan åstadkommas genom att inrätta 

väderskyddade cykelparkeringar i samband med målpunkter och busshållplatser samt genom 

en arkitektur och infrastruktur som premierar hållbara transportsätt (se avsnitt 5.2.2, 

Tillgänglighet). 

 

I den illustrationsbild och den planbeskrivning som tagits fram för Östra Kronan etapp två, 

har ett antal platser reserverats för snöupplag (se figur 7.). Figuren visar att upplagsplatsen för 

snön är bortanför det gång och cykelstråk som löper norr om Östra Kronan och som binder 

samman kvartersstrukturen, i verkligheten stänger snöupplagen dock möjligheten att ta sig ut 

på gång och cykelvägen (se figur 8.). En hypotes till anledningen att snön inte trycks förbi 

gång- och cykelvägen är att den vintertid används som längdskidspår och att spåren därmed 

skulle försvinna ifall snön trycktes bortom spåren. Det leder till att gående och cyklister 

hänvisas till den gång- och cykelförbindelse som finns längre ner i kvarteret, vilket kan 

påverka cyklister i stor utsträckning då de är speciellt känsliga för nivåskillnader.  

 

 
Figur 7. Del av illustrationsbild för Östra Kronan, etapp 2. (Luleå Kommun 2004). 
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Figur 8. Snöupplag stänger möjligheten att ta sig ut på gångväg (Eget material). 

 

På Kronanbacken finns ett stråk som i detaljplanen är benämnd som naturmark och som 

sommartid fungerar som ett genstråk för fotgängare och cyklister (se figur 9.). Vintertid är det 

dock omöjligt att passera torrskodd på grund av att passagen inte snöröjs. Att anlägga en 

gång- och cykelväg mellan kvarteren skulle underlätta för människor att röra sig mellan 

kvarteren och därmed öka interaktionen mellan områdena. 

 
Figur 9. Naturmark, Kronanbacken (Luleå Kommun, 2008b). 

 

Den nya gång- och cykeltunneln under Bensbyvägen har anlagts med en avsevärt högre fri 

höjd än de 2,5 m som är trafikverkets standard för gång- och cykeltunnlar. Detta medför 

försämrade villkor för cyklister och fotgängare till följd av de större lutningarna (se figur 10.). 

Det kan givetvis finnas anledningar till att en tunnel anläggs med en högre fri höjd än vad som 

är standard men detta bör i sådant fall motiveras eftersom lutningen i detta fall påverkas 

markant. 
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Figur 10. Gång- och cykeltunnel under Bensbyvägen (Eget material). 

 

6.2.7 Definiera gaturummen 
 

Den nuvarande gatustrukturen och standarden på Kronan varierar kraftigt. Stora delar av 

gatunätet inom området Kronandalen är ännu inte byggt för bostadsbebyggelse, utan är 

fortfarande anpassat för den militärverksamhet som tidigare huserade på platsen. Det finns 

dock platser som ger bilförare fel signaler om vilken hastighet som gäller, exempelvis den nya 

korsningen upp till Lulsundsberget (Se figur 11.). Korsningen är för stor i förhållanden till de 

30 km/h som gäller och den trafik som finns inom området. 

 

 
Figur 11. Korsning – Lulsundsberget. (Google streetview). 

 

På östra Kronan har några fastighetsägare låtit asfaltera ända fram till terraseringen på sina 

fastigheter (se figur 12.). Detta leder till att vägarna uppfattas som bredare än vad som från 

början var planerat. Om en viss gatumiljö och kvarterskaraktär beskrivs och eftersträvas i de 

planprogram och plankartor som uppförts bör man även se att resultatet överensstämmer med 

det som var planerat. Dessa beteenden bör uppmärksammas under byggskedet och i bygglov 

för att förhindra liknande situationer. 
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Figur 12. Östra Kronan - Terasseringslösning. (Google Streetview). 

 

Stadsdelen präglas idag till stora delar av biltrafik. Återvinningscentralen generar relativt 

stora trafikmängder till området vilket försämrar förutsättningarna för gång- och cykeltrafik. 

De befintliga gång- och cykelstråk som idag finns i området saknar i många fall gena 

förbindelser till närliggande stadsdelar och centrala staden, vilket ytterligare försämrar 

förutsättningarna för fotgängare och cyklister inom Kronan. 

 

Kommunen har beslutat att flytta återvinningsstationen för att kunna utveckla Kronan som 

bostadsområde, vilket leder till minskade trafikflöden till området. De bostäder som planeras i 

Kronandalen kommer givetvis att generera trafik, skillnaden ligger i vilka fordon som 

prioriteras i gaturummet. 

 

Verksamheten och utformningen av byggnader intill gatorna bör anpassas efter gatans 

egenskaper, exempelvis bör funktioner som handel, servicering och kulturverksamheter 

placeras vid gator som används mer frekvent än andra. I en illustration som tagits fram över 

området kring Kronandalen (se figur 13.) syns ett förslag över en framtida bebyggelse. Längs 

den nya uppsamlingsgatan mot Bensbyvägen illustreras vad som kan vara radhus, kedjehus 

eller stadsradhus. Då denna gata i framtiden torde bli en av de gator med högst trafikmängd 

inom området kan boendemiljön anses som mindre attraktiv.  
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Figur 13. Förslag för framtida Bebyggelse (Kronan, 2015). 

 

6.2.8 Välkomnande entréer 
 

För att en stadsdel ska anses som attraktiv krävs ett välkomnande ansikte utåt. De befintliga 

och planerade entréerna till stadsdelen behöver tydliggöras för att väcka nyfikenhet hos 

förbipasserande och stolthet hos de som bor i området. Detta kan göras med hjälp av en 

välkomnande skylt (se figur 14.), med konst eller annan inrättning som associeras med de 

unika kvaliteter som området besitter. 

 
Figur 14. Exempel på välkomnande skylt (Eget material). 

 

6.2.9 Naturliga träffpunkter 
 

Kronan saknar idag attraktiva målpunkter som bidrar till att skapa en livskraftig stadsdel. De 

mötesplatser som idag finns på Kronan består främst av förskola, lekplatser och i viss mån av 

de kulturverksamheter som finns lokaliserade i Kulturbyn. Som tidigare beskrivits har olika 

former av lokalhandel ofta svårt att konkurrera med större externa handelsområden, ändå är 

exempelvis närheten till dagvarubutik en av de bidragande orsakerna till ett områdes 

attraktivitet. För att komma till rätta med denna problematik anser jag att det är viktigt samla 

olika funktioner kring en stark central mötesplats som man kan räkna med att bidra till 

rörelser i området. I Kronans fall vore det önskvärt att samla närbutik, eventuellt 

lokalbibliotek och andra handel- och serviceverksamheter i närhet till det den plats som är 
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mest tillgängligt sett ur ett gång-, cykel- och kollektivtrafiksperspektiv. Det hade även varit 

idealt att samla den skol- och förskoleverksamhet som finns i stadsdelen till denna centrala 

mötesplats eftersom skolverksamheten genererar rörelser och liv. 

 

6.2.10 Landskapsanpassad bebyggelse 
 

Som tidigare nämndes är placeringen av stadsdelen Kronan ett bra exempel på hur man 

förtätar en stads övergripande stadsstruktur och därmed bidrar till ökad social-, ekonomisk- 

och ekologisk hållbarhet. Vidare finns exemplet med den miljöcertifierade förskolan Spiran 

som bland annat är utrustat med solceller på taket för att värma förskolans vatten och minskar 

således byggnadens energibehov. 

 

Det finns i dagsläget inget som reglerar mängden energi som varje fastighet förbrukar. Vilket 

skulle kunna vara något att se över för den fortsatta exploateringen för att göra stadsdelen mer 

miljövänlig. Genom att exempelvis tillåta högre exploateringsgrad eller subventionerade 

tomtpriser för byggherrar som förbinder sig att uppföra s.k. passivhus skapas incitament för 

både entreprenörer och privatpersoner att bidra till en ekologiskt hållbar stadsdelsutveckling. 

 

6.2.11 Fånga platsens själ 
 

Kronans läge i förhållande till Ormbergets friluftsområde skapar goda förutsättningar för en 

stadsdel som karaktäriseras av naturen och friluftslivet. I den tidigare nämnda undersökning 

som genomförts av Karlsson (2009) bekräftas att anledningen till att många av de som idag 

bor i Kronanområdet flyttade dit på grund av närheten till frilufts- och rekreationsområden. 

Undersökningen pekar även på att många är oroliga för att en fortsatt exploatering av 

bebyggelse och infrastruktur i området kommer att innebära minskade möjligheter för 

friluftsaktiviteter. I synnerhet riktas oron mot den planerade Kronanvägen som skall 

sammanbinda Lerbäcken med Bensbyvägen. En oro som grundar sig i att vägen kommer att 

avskärma delar av Kronan från ormbergets friluftsområde samt medföra buller, föroreningar 

och större trafikflöden till området. Med anledning av detta bör stor vikt läggas vid 

kommunikation med de boende i området angående utvecklingen av stadsdelen. Kronanvägen 

har potential att även bidra till positiva aspekter för de som bor längs vägen, kopplingen mot 

de idrottsanläggningar, badhus och den handel som finns på Hertsön stärks och blir mer 

lättillgängligt. 

 

En annan aspekt på vad Kronans själ skulle kunna innefatta är den tidigare militärverksamhet 

som fanns på platsen och de byggnader som finns kvar från den tiden. I 

detaljplaneprogrammet har man indikerat ett antal byggnader med högt bevarandevärde, 

programmet säger dock ingenting om huruvida ny bebyggelse skall anpassas för att passa in 

med den äldre. Detta skulle kunna erhållas genom att använda sig av liknande färger, stilar 

och material. 

 

6.2.12 Nära till naturen 
 

Ormbergets friluftsområde utgör en enorm resurs för Kronan. Därför är det väldigt viktigt att 

vid ytterligare exploatering av området se till att denna resurs inte försvinner eller fördärvas. 

Exempelvis skulle den planerade Kronanvägen vid bristande gestaltning kunna utgöra ännu en 

barriär i området som avskärmar stadsdelen från naturområdet. För att ormberget även i 

framtiden ska vara tillgängligt för boende på Kronan behöver ytterligare förbindelser ses över 
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som stärker kopplingen mot Kronan och gör det lättare för skolverksamheten att utnyttja 

området i lärosyften. 

 

I planprogrammet för Kronandalen illustreras ett centralt parkstråk som löper genom 

stadsdelen, ett sådant stråk skulle med rätt gestaltning kunna bli ett väldigt attraktivt och 

uppskattat inslag i stadsbilden. För att uppnå detta ställs dock krav på att kringliggande 

bebyggelse inte uppförs på ett sätt som ger intrycket av att parken tillhör fastigheterna och 

inte allmänheten och att människor ska kunna röra sig i rekreationsområdet utan att känna sig 

iakttagna. Samtidigt får parken inte bli för stor så området känns otryggt. 
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7 Förslag för Kronan 
 

Kronan ska på några decennier förvandlas till en hållbar och attraktiv stadsdel sett ur dagens 

och även framtidens perspektiv. Man kan säga att den nya stadsdelen byggs från grunden. Det 

vill säga utan en bebyggelse och infrastruktur som är anpassat efter bilens behov. Detta 

möjliggör för en stadsdel som präglas av hållbara transportmedel och förnybarhet. För att 

uppnå detta krävs en hållbar infrastruktur som främjar användandet av gång, cykel och buss. 

Detta avsnitt ger exempel på åtgärder för att göra Kronan till en mer hållbar och attraktiv 

stadsdel. 

 

7.1 Kronan – Med cykel 
 

7.1.1 Barriärbrytande cykelstrukturer 
 

Som tidigare beskrivits finns det olika typer av cyklister som använder färdsättet av olika 

anledningar. För att främja ett ökat cykelresande måste cykelvägnätet anpassas för att 

tillgodose behoven hos de cyklister som vill ta sig från punkt a till punkt b på så kort tid som 

möjligt, med så gena stråk som möjligt och med minsta möjliga ansträngning. Detta 

åstadkoms genom att skapa hierarkier bland cykelvägarna på samma sätt som bilvägar delas 

in i huvudgator, lokalgator och kvartersgator. De största cykelvägarna utformas efter 

pendlingscyklistens behov vars mål är att förflytta sig längre sträckor från exempelvis 

bostaden till arbetet eller större målpunkter medan de mindre cykelvägarna syftar till att ge 

människor möjlighet att röra sig mellan bostadsområden, till målpunkter inom stadsdelen eller 

ta sig ut på de större pendelcykellederna. Kronans geografiskt centrala läge i förhållande till 

Luleå centrum minskar behovet av de större pendelcykellederna. Dock skulle genomförandet 

av den planerade Kronanvägen kunna ge underlag för en pendelcykelväg som sträcker sig från 

Hertsön, via Lerbäcken och Kronan för att sedan leda vidare mot Porsön eller centrumkärnan. 

 

Kronan ligger knappt två km utanför centrala Luleå. En sträcka som under andra förhållanden 

skulle utgöra ett mycket attraktivt cykelavstånd men som på grund av de barriäreffekter i form 

av höjdskillnader, trafik, och vatten som beskrivs på sidan 21 - 22 både blir avsevärt längre 

och mer påfrestande mätt i reella avstånd. Möjligheterna att passera Svartöleden som 

fotgängare och cyklist behöver förbättras. Svartöleden är mycket bred och hårt trafikerad, 

vilket medför att korsningar mellan motorbunden trafik och cyklister/fotgängare inte bör ske i 

plan.  

 

Ett antal alternativa färdvägar som syftar till att göra det snabbare och enklare för människor 

att ta sig till och från Kronan som gående och cyklist har studerats. Slutsatsen är att det mest 

realistiska tillvägagångssättet för att minimera de nämnda barriärelementen är att anlägga en 

gång- och cykelbro. Nedan presenteras ett alternativ för hur en sådan bro skulle kunna 

utformas. 

 

Gång och cykelbro. 

Alternativet behandlar möjligheterna att bygga en gång- och cykelbro med start vid 

Lulsundskanalen parallellt med Svartöleden och som ansluter vid den så kallade ”Kronan A1-

vägen” uppe på berget (se figur 15.). Anslutningspunkten valdes för att åstadkomma så små 

lutningar för cykelvägen som möjligt. Konstruktionen skulle bli ca 700 meter lång och skulle 

korsa Svartöleden ungefär vid bergets mitt. Den första etappen skulle löpa jämsides med det 

befintliga gångstråket längs Skurholmsfjärden på en sträcka av 300 meter och med en lutning 

på två procent vilket uppfyller Trafikverkets krav om största önskvärda lutning på cykelväg 
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enligt VGU (Vägar och gators utformning). Därefter skulle bron korsa Svartöleden med en fri 

höjd på 4,7 meter mellan körbana och brons underkant, cykelvägen skulle i sin tur ligga på 

sex meters höjd. Den del av bron som korsar Svartöleden bör konstrueras i ett sådant material 

att den vid behov går att lyfta av för att möjliggöra för större transporter att passera till 

exempelvis järnverket. Den sista etappen utgörs av en sträcka på 400 meter som slingrar sig 

uppför berget med en lutning på 2,5 procent, vilket i sammanhanget måste anses som en 

fullgod lutning då krav för största godtagbara lutning är sju procent efter väghållarens 

godkännande i enlighet med VGU. 

 

Förslaget tillgodoser de problem som kan relateras till nivåskillnader och trafikbarriärer i 

området men förbättrar inte möjligheterna att ta sig över Skurholmsfjärden. 

 

 
Figur 15. Cykelbro från längst Svartöleden (Grundkarta: Google Earth). 

 

Ett annat alternativ som studerats innefattar en gång- och cykelbro över Skurhomsfjärden som 

ansluter vid Lulsundsgatans förlängning. Detta alternativ tar hänsyn till samtliga av de 

barriärelement som identifierats men är även förenat med högre kostnader på grund av att 

bron anläggs över vatten. Alternativet bedöms även göra ett större avtryck på landskapet och 

de rekreationsinslag som finns runt Skurholmsfjärden men bör studeras vidare med tanke på 

den potential alternativet medför.  

 

7.1.2 Cykelfrämjande bebyggelse 
 

Den framtida exploateringen av stadsdelen Kronan måste fungera som en sammanlänkande 

pusselbit mellan de hittills byggda bostadskvarteren. Det är i Kronandalen majoriteten av 

stadsdelens målpunkter kommer att påträffas. Vilket medför höga krav på tillgänglighet till 

området, både från bostadskvarter, men också från den övriga staden. Kvarterens utformning 

spelar därför en viktig roll för huruvida Kronan kommer att bli en cykelfrämjande stadsdel 

eller inte. Genom att tillåta rörelser genom kvartersstrukturen minimeras omvägar för 

cyklister, samtidigt som bebyggelsen ges mer liv (se figur 16.)  
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Figur 16. Kvartersstruktur som tillåter rörelser (Eget material). 

 

Även utformningen av enskilda byggnader kan bidra till att göra Kronan mer attraktivt ur ett 

cykelperspektiv, exempelvis genom byggnader som med sin utformning vidgar cyklistens 

synfält och bidrar därmed till ökad trafiksäkerhet (se figur 17). Eller genom att byggnaderna 

utformas på ett sätt som möjliggör för gena gång- och cykelstråk genom kvartersstrukturen (se 

figur 18). 

 

 
Figur 17. Öppna hörn vidgar cyklistens synfält (Eget material). 

 

 
Figur 18. Gång- och cykelväg genom byggnad (Eget material). 
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7.1.3 Förslag till cykelstruktur 
 

Ett förslag till cykelstruktur för stadsdelen Kronan har tagits fram för att åskådliggöra ett antal 

stråk som syftar till att öka genheten för cyklister i stadsdelen (se figur 19, även bilaga. 3.).  

 

De svarta streckade linjerna symboliserar redan befintliga gång- och cykelvägar, de blå 

linjerna illustrerar de gång- och cykelvägar som är planlagda i detaljplaneprogrammet och de 

röda linjerna visar förslag på ytterligare gång- och cykelvägar som skulle kunna inrättas. Den 

tjockare bruna linjen visar vad som skulle kunna bli en pendelcykelväg och som sträcker sig 

från Lerbäcken, längs Kronanvägen, genom Kronanområdet och vidare mot centrum via den 

föreslagna gång- och cykelbron.  

 

Pendelcykelvägen skapar genare och snabbare förutsättningar för att ta sig in till centrum men 

hamnar dock in konflikt med den fastighet som förskolan ligger på, varpå eventuella 

ändringar i detaljplaner skulle behöva genomföras för att realisera förslaget. Cykelstrukturen 

innehåller även fler gång- och cykelförbindelser till bostäderna öster om den planerade 

Kronanvägen, fler interna stråk i Kronandalen och fler förbindelser till närliggande 

bostadsområden. Alla gång- och cykelvägar som föreslås i Kronandalen behöver inte 

nödvändigtvis vara separerade från biltrafiken men gatans utformning och skyltsättning ska 

möjliggöra att cyklister på ett säkert sätt ska kunna använda gaturummet och samtidigt känns 

sig trygga. 

 

 
Figur 19. Förslag till cykelstruktur för Kronan (Grundkarta: Luleå Kommun, 2012). 

 

7.2 Kronan – Med Buss 
 

En stadsdel som premierar busstrafiken framför bilen måste ha en infrastruktur som utmärks 

av hög exploateringsgrad och raka linjeförbindelser med hållplatser i attraktiva lägen. Den 

bebyggelse som idag finns på Kronan består främst av friliggande småhus sett till bebyggd 
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yta. Detta försvårar möjligheterna för en attraktiv kollektivtrafik eftersom det leder till ökade 

körvägar och längre gångavstånd för de boende till närmaste hållplats. Lulsundsberget utgör 

ytterligare en svårighet för kollektivtrafiken eftersom bussen tvingas vända uppe på berget 

och sedan köra ned samma väg som den kom ifrån. Det leder till längre restider och dyrare 

körvägar. Att inte leda upp busstrafik till bostäderna på berget är dock förenat med vissa 

svårigheter med tanke på den höga befolkningstäthet som föreligger samtidigt som 

transporten till och från hållplatsen skulle bli mödosam på grund av de rådande 

lutningsförhållandena, inte minst för funktionshindrade. 

 

En ideal busslinjeförbindelse genom Kronan hade därmed sträckt sig från Lulsundsberget, 

genom framtida Kronandalen och vidare genom Kronanbacken mot Östra Kronan i en så rak 

linje som möjligt. Denna lösning hade gett de kortaste gångavstånden till närmaste 

busshållplats och samtidigt utgjort den snabbaste och effektivaste linjedragningen. Nackdelen 

är dock att detta alternativ skulle varit svårt att genomföra i realiteten på grund av att stora 

delar av Lulsundsbergets östra sida och delar av Kronandalen skulle behöva fyllas ut för att 

tillgodose en önskvärd lutning på vägen, en sådan utfyllnad skulle påverka möjligheterna till 

exploatering och rekreation i området. Att dra en busslinje genom villakvarteren på 

Kronanbacken på en väg som inte är dimensionerad för busstrafik skulle troligtvis även skapa 

konflikter med fastighetsägare då gatan kommer att trafikeras i högre utsträckning än idag 

vilket medför minskad trafiksäkerhet. 

 

Även Häggström (2015) tar upp problematiken med att låta bussarna trafikera kvartersgatan 

på Kronbacksvägen i den kollektivtrafiksundersökning som genomförts för Kronanområdet. 

Häggström (2015) menar dock att denna problematik skulle gå att lösa genom att låta linjen 

trafikeras av elbussar, vilket skulle göra bussarna ljudlösa och utsläppsfria. Lösningen med 

elbussar minskar eventuellt de störningsmoment som bussarna skulle kunna utgöra men 

avhjälper inte problematiken med den ökade olycksrisken som en ny anslutning för 

motorburen trafik skulle medföra till Kronanbacken. Det faktum att elbussarna förs fram 

tystare än övrig trafik snarare ökar olycksrisken än minskar den. Dessutom skulle en sådan 

gata kunna ge upphov till en så kallad ”smitväg” för bilister som vill gena genom området för 

att ta sig till Kronandalen, med tanke på detta skulle denna lösning ställa en del krav på gatans 

utformning för att säkerställa en god trafik- och boendemiljö. 

 

Det förslag som Häggström (2015) förordar är det som kallas förslag ”A” i 

kollektivtrafikutredningen (se figur 20.). Förslaget visar på en ny väganslutning som skulle 

medföra att bussarna slipper köra upp och vända på Lulsundsberget, vilket skulle spara både 

tid och pengar i jämförelse med att köra upp på berget. Busslinjen går sedan genom 

Kronandalen och ut på den planerade Kronanvägen. Denna lösning medför korta gångavstånd 

för i princip alla boende i området, vilket illustreras av de utritade cirklarna som motsvara en 

radie på 300 meter. Boende på Lulsundsberget har dock, om än relativt korta avstånd till 

hållplatsen, en förhållandevis mödosam transportsträcka för att ta sig till bussen på grund av 

de rådande lutningsförhållandena. Detta kan vara särskilt problematiskt för äldre och 

funktionshindrade varpå möjligheterna att skapa så friktionslösa förbindelser mellan bostaden 

och hållplatser som möjligt bör studeras ytterligare. Detta är speciellt angeläget med tanke på 

den påstigningsstatistik som presenterats i bilaga 2. Där man kan utläsa att Lulsundsberget har 

den högsta påstigningsstatistiken på hela Kronan och bör därför vara en högt prioriterad 

hållplats. 
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Figur 20. Förslag A ur Högkvalitativ busstrafik till Kronan (Häggström, 2015). 

 

Kollektivtrafiken för Kronan bör också se till var boende på Kronan har sin närservice. 

Möjligheten till att kunna ta bussen till vårdcentral, postutlämning och högstadieskola utan att 

åka in till centrum för att byta buss bedöms som nödvändigt för att uppmuntra människor till 

att åka buss istället för bil. Förslagsvis förlängs därför linje 6 som planeras att gå med tio 

minuters turtäthet längs den planerade Kronanvägen mot Hertsön alternativt Örnnäset. Detta 

för att boende på Kronan med lätthet ska kunna nå och utnyttja närservice utan tillgång till bil. 

 

Förslaget är troligtvis det bästa sett till den bebyggelse som redan är uppförd på Kronan men 

min åsikt är att den utredning som Häggström (2015) har genomfört borde ha gjorts i ett 

mycket tidigare skede för att åstadkomma en så attraktiv kollektivtrafik som möjligt. Med 

detta sagt betyder det inte att Kronan inte kommer att ha en attraktiv busstrafik i framtiden 

men jag anser att frågor som rör exempelvis kollektivtrafiken måste integreras tidigare och 

mer i framtiden än vad som görs idag om vi vill skapa ett hållbart samhälle. 

 

7.3 Kronan – Mötesplatser 
 

Mötesplatser och målpunkter är som tidigare beskrivits en viktig biståndsdel i strävan om att 

skapa attraktivitet och social hållbarhet i stadsdelar. För att mötesplatserna ska ha så god 

genomslagskraft som möjligt är det av stor vikt att de placeras centralt inom stadsdelen och på 

en plats som är lättåtkomlig med kollektivtrafik, cykel eller till fots.  

 

Utifrån de strukturer som presenterats för cykel- och busstrafiken bör därmed Kronans 

centrala mötesplats placeras i anslutning till den plats där det går som mest bussar och finns 

flest förbindelser för gång och cykeltrafiken. I figur 21 illustreras denna plats med transparent 

orange färg. Platsen kopplas även samman med det planerade parkstråk som löper tvärs 

igenom stadsdelen, vilket skulle kunna innebära en synergieffekt vad gäller attraktiviteten för 
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de båda målpunkterna. Gaturummet intill mötesplatsen skulle kunna utformas på fotgängares 

och cyklisters villkor, exempelvis genom att hastigheten regleras till gång fart förbi 

mötesplatsen och att ytor och markbeläggning anpassas för att framhäva fotgängares och 

cyklisters rätt.  

 

 
Figur 21. Ideal placering av mötesplats, Kronan (Grundkarta: Luleå Kommun, 2012). 
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8 Slutsatser 
 

Kronan anses ha stora möjligheter till att på sikt bli en av Luleås mest hållbara och attraktiva 

stadsdelar. Denna bedömning görs till följd av Kronans utgångsläge ur följande perspektiv: 

 

 Mångfald. Det finns stora förutsättningar att skapa en blandning av bostäder och 

funktioner inom stadsdelen som bidrar till stadsdelens och övriga Luleås mångfald. 

 

 Natur- och rekreationsmiljöer. Ormberget är ett av Luleås största friluftsområden. 

Dess närhet till Kronanområdet är en stor tillgång för stadsdelen och en stark orsak till 

varför många redan valt att bosätta sig på Kronan.  

 

 Själ. De natur- och rekreationsmiljöer och det kulturarv som finns inom 

Kronanområdet har stor potential att kunna skapa stadsdelens framtida själ och profil. 

 

 Mötesplatser. Kronan har goda möjligheter att skapa attraktiva målpunkter och 

mötesplatser. Den planerade parkstrukturen samt den mötesplats som föreslagits i 

arbetet skulle kunna vara en målpunkt för människor både inom och utanför 

stadsdelen. 

 

 Tillgänglighet. Kronan är i och med de tidigare beskrivna barriäreffekterna på vissa 

sätt avskuret från centrum. Trots detta anser jag att Kronans närhet till stadskärnan är 

en av dess största fördelar. På grund av detta krävs att tillgängligheten för 

bussresenärer, cyklister och fotgängare prioriteras i större utsträckning än vad som 

görs idag. Genom att skapa bättre förbindelser inom stadsdelen och till närliggande 

stadsdel och centrum skapas bättre förutsättningar för den handel- och 

serviceverksamhet som man vill utveckla på Kronan.  

 

För att Luleå Kommun ska kunna nå målet med att växa med 10 000 invånare, krävs 

satsningar liknande stadsdelen Kronan. Det är dock viktigt att sätta den sociala, ekonomiska 

och ekologiska hållbarheten främst och se till det långsiktiga behovet hos människor i 

regionen, jämfört med att skapa kortsiktiga lösningar för att täcka ett tillfälligt behov. 

Framtidens stadsdelar måste byggas på ett sätt som bidrar till att lösa de sociala och 

miljömässiga problem som vi brottas med idag. Den infrastruktur och de byggnader som 

byggs idag kommer att stå i många år framöver, vilket betyder att utbyggnaden av stadsdelen 

Kronan bör ligga i framkant vad gäller hållbarhetsaspekter för att även i framtiden betraktas 

som hållbart.   
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Bilaga 1, Geografisk Analys av stadsdelar i Luleå 
 

 Bilaga 1.A 

 

Bilaga 1.B

 
 
 

 



 

45 
 

Bilaga 1.C 

 
 

Bilaga 1.D 

 
 



 

46 
 

 

Bilaga 1.E 

 
 

Bilaga 1.F 

 



 

47 
 

 

Bilaga 1.G 

 
 

Bilaga 1.H 

 



 

48 
 

 

Bilaga 1.I 

  



 

49 
 

Bilaga 2, Påstigningsstatistik LLT (februari 2015) 
 

Luleå lokaltrafiks påstigningsstatistik under februari månad, 2015 presenterat i stapeldiagram 

per stadsdel. Hållplatser som främst används för jobbpendling m.m. illustreras med blå färg 

medan hållplatser som främst används till bostäder illustreras i grön. Noterbart är att värdena 

för hållplatsen Smedjegatan och Shopping inte är proportionerliga mot dess reella värden. 

Värdet för Smedjegatan är 161074 påstigningar under februari och för Shopping är värdet 

12475 påstigningar.  
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Bilaga 3, Förslag på cykelstruktur Kronan 
 
 

 


