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Introduktion 
 

 

Luleå idag har en bostads birst och därför har vi fått i uppgift som ungdomar att komma med våra idéer på hur man ska bygga det nya bostadsområdet 

Hertsö heden som idag är ett tallskogsområde. Våran plan är att göra detta område till det absolut mest miljövänliga området i hela Luleå eller som vi kallar 

det de gröna Luleå. Därför vi tycker miljöfrågan är en viktig fråga och vill därför att vårat område främst ska vara miljöinriktat. Då vi anser att tänka ett 

miljötänk är lika med att tänka ett framtids tänk. Då vi måste börja bli ännu mer miljövänliga för att kunna ge de som kommer en bra framtid. Då vi anser 

att dagens bebyggelse här i Luleå inte är miljöinriktad då går få busslinjer till andra städer och att infrastrukturen bygger på att man ska åka bil. Samt även 

att inte heller särskilt många hus här i Luleå har solpaneler eller något miljötänk alls. Något vi vill ändra på med vårat område. 
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Hertsön, Luleås största bostadsområde med stor variation  
Hertsön är det största bostadsområdet och är cirka 6km utanför Luleå 

centrum. På Hertsön bor cirka 5500 invånare och byggdes som en del av 

miljonprogrammet i Luleå. Men på Hertsön är det ändå en stor blandning 

på olika hushåll. Det finns villor, lägenhetshus och radhus. I det 

närliggande området kring hertsöheden är det mestadels villor.  

Medelinkomsten på Hertsön är relativt låg jämfört med resten av Luleå. 

Den är cirka 22 000 kr och medelåldern är 38 år. Hertsön är ett av de 

områdena i Luleå med högre arbetslöshet och kriminalitet.  

Det går tre olika busslinjer till Hertsön från stan och de linjerna är 5,10 

och 1. Det går även en till linje, linje 9, till Lerbäcken som är i närheten av 

Hertsöheden.  

Hertsön har ett aktivt föreningsliv med många olika föreningsaktiviteter 

för olika åldrar. På Hertsön finns bland annat 3 olika fotbollsplaner för att 

göra olika aktiviteter på. Samt att det finns 3 olika skolor på Hertsön där 

den största skolan heter Hertsökolan. Där går det omkring 450 elever i 

årskurserna 4–9. Hertsöskolan ligger i Hertsöcentrum vilket är relativt 

stort. Där finns bland annat matvarubutik, restaurang, kyrka, förskola och 

en vårdcentral med ett apotek.  

Hertsön ligger även nära naturen och ifall man bor på Hertsön har man 

många alternativ för att ta sig ut i naturen. Då man både har nära till 

Ormberget som är ett friluftsområde och hertsöträsk som är ett 

naturreservat. Man har även nära till hagaviken som är ett stugområde 

vid havet. 
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Framtidsspaning: miljövänlig, automatiserat, enklare färdmedel och hot mot ekosystemen? 
Framtiden kan se helt olika ut beroende på om vi löser klimatkrisen eller 

inte. Såklart har vi förhoppningar om att detta kommer kunna lösas. Det 

kan ske genom bland annat olika tekniska uppfinningar. Det kan vara ett 

väldigt effektivt och billigt sätt att framställa el fossilfritt eller ett 

miljövänligt och hållbart material att använda för framställning av bland 

annat hus. Vi tror att det är väldigt viktigt att våra vanor och sätt att leva 

på anpassas för miljön och det ser vi som den viktigaste punkten inom 

detta arbete. 

I framtiden tror vi att energikällorna kommer vara 100% fossilfria. Det kan 

vara bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft eller kanske något nytt 

sätt att framställa el på. Vi kommer nog inte vara lika beroende av olja i 

framtiden som vi är nu. Oljan kommer förr eller senare ta slut och detta 

gör att vi inte kan vara beroende av olja. 

Vi tror att mycket i framtidens samhälle kommer vara automatiserat och 

styras av datorer och artificiell intelligens. Våra hus tror vi kommer bli 

väldigt digitaliserade. Nycklar kan ersättas av tum avtryck eller 

ansiktsigenkänning, lampor kan bli automatiska och det kommer kanske 

finnas kylskåp som beställer mat åt en när man har slut på mat. Bilar, 

bussar och olika fordon tror vi kommer styras utan förare och vi tror 

också de kommer drivas på el. 

Vi tror att det i framtiden kommer finnas enklare sätt att färdas på än 

med bil. Kollektivtrafiken kommer nog ha en stor betydelse. Bussar 

kommer vara självkörande och det kommer finnas andra enkla sätt att 

färdas på. T.ex. elsparkcykel, cykel och elcykel. Vi tror att bilar kommer bli 

mindre vanligt och endast användas ibland vid transport vid längre 

sträckor. Tågen kommer nog utvecklas och bli snabbare. Detta gör det till 

ett väldigt effektivt sätt att färdas på. Tåg tror vi till stor del kommer 

ersätta bland annat flyg och bil. 

Att dela på saker tror vi blir allt vanligare. Om man använder bil väldigt 

sällan är det både dåligt för ens ekonomi och för miljön att ha en bil. 

Istället kan man dela en bil med sina grannar och boka tid för när man ska 

använda den 

I framtiden tror vi att mat, post och varor kommer levereras med hjälp av 

drönare och robotar som styrs av artificiell intelligens. Maten kommer 

vara närproducerad och till största delen vegetarisk och vegansk.  

Vi tror att i framtiden kommer allt fler personer flytta in till städerna och 

städerna kommer bli allt större. Städerna kommer också till stor del vara 

styrda av artificiell intelligens. Till exempel plogmaskiner och gräsklippare 

kan bli styrda av det. 

Eftersom artificiell intelligens bland annat kan köra bil, ploga vägarna, 

leverera post och stå i kassan så kommer det leda till att många förlorar 

sina jobb. Det kan däremot också leda till att det skapas nya jobb och att 

vissa jobb blir allt vanligare. Till exempel programmerare. Vi tror också att 

detta kommer leda till att utbildningsnivån höjs. 

Vi tror även att religion kommer få en mindre betydelse för samhället 

genom att fler blir ateister. 

Många djurarter är idag utrotningshotade och vi tror att i framtiden 

kommer några av de vara utdöda. Eftersom haven försuras så löses 

koraller upp. Detta tror vi kommer innebära att det knappt finns kvar 

några korallrev i framtiden. Detta kommer i sin tur leda till att mång arter 

som lever i korallreven dör ut. 

Familjer i framtiden tror vi inte kommer vara stora. Kanske två eller en 

förälder med ett eller två barn. 
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Platsanalys av Hertsöheden  
Hertsöheden är just nu ett obebyggt tallskogområde som har nära till två 

vägar. Den ena heter Hertsövägen och är en stor väg med tät trafik där 

hastigheten är mellan 70–90 km/h.  Den andra vägen är en mindre väg 

där hastigheten också är hög fast som har betydligt mindre trafik. Sedan 

ligger även Hertsöheden nära Hertsö centrum då det är cirka 500–600 

meter från Hertsö centrum som är ett gångavstånd på ca 6 minuter den 

enda nackdelen med denna gångsträcka är att den är farlig då man måste 

gå över hertsö leden där det inte finns några övergångställen eller några 

andra sätt att ta sig över vägen på ett säkert sätt som gör denna del farlig. 

Samt vid hertsö centrum var det för det mesta 60–70 tals arkitektur. Där 

det fanns många radhus av trä som såg sönderfallna ut samt även stora 

lägenhetshus som var gjorde av betong och såg ut som klassiska 

miljonprograms bostäder.  Samt att centrum överlag bestod mycket av 

betong och att det fanns lite natur och växtligheter. 
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Förslag: Hertsöheden, det gröna Luleå 
 

Vår plan med Hertsöheden är att göra Hertsö heden till Luleås gröna del och göra det till det miljövänligaste området i Luleå.  Då vi vill bevara mycket av 

den fina skogen i området men ändå få det att passa med det moderna samhället. Som exempelvis kommer alla bostäder ha solpaneler samt att 

lägenhetshusen kommer ha odlingar på taket så att de som bor där ska ha chansen att odla sina egna grönsaker samt att lära sig att bry sig mer om miljön 

och att omedvetet bli mer miljövänlig. Sedan även att de som går på förskola kommer att lära sig odla från en tidig ålder då det kommer finnas odlingar på 

förskolan som barnen kommer få lära sig att plantera i. Sedan överlag har vi satsat på att ha mycket aktiviteter i naturen som att vi exempelvis har planerat 

ett stort parkområde med många stora ytor och olika aktiviteter av olika slag. Som exempelvis en basketplan, ett ute gym och en lekpark.  Sedan 

infrastrukturen i området kommer främst vara prioriterat till cyklister och gångare och därför har vi valt att ha många cykel och gångvägar så att man lätt 

ska kunna transportera sig i området. Men det kommer dock finnas bilvägar in i alla bostadsområden och en huvudväg så att man kan åka igenom hela 

området med bil eller bus utan problem. Som exempelvis kommer det finnas tre olika busshållplatser i samhället som är vid varje bostadsområde samt även 

en som är i mitten av samhället så att man kan åka buss till parken och centrum.  Vi har satsat på ett litet centrum med bara en matbutik och en vegansk 

restaurang. Då vi inte vill ha mycket betongytor eller andra material som ger en stads känsla eller känslor av att vi inte bryr oss om naturen. Utan känslor av 

att vi satsar på naturen och istället ha mycket natur och ge en känsla att vi bryr oss om naturen. Så istället som i ett vanligt samhälle där samlings stället är 

vid matbutikerna och liknande har vi satsat på att vårat “centrum” är i parken och i naturen. Samt att vi inte byggt samhället runt husen utan att vi byggt 

husen runt naturen. Samt valt att bevara mycket av den redan befintliga naturen för att ge en trygghetskänsla samt att få bort ljudet från närliggande 

bilvägar.  
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Detta är en enkel planlösning över hela området där de olika vita boxarna symboliserar olika slags hus.  De svarta vägarna är bilvägar och är främst för 

biltrafik medans de grönfärgade vägarna är för cyklister och de som går. Sedan de små rektangulära boxarna vid sidan om vägen är en enkel markering på 

vars de olika busshållplatserna ska stå. Då vi har tänkt att det redan nuvarande lerbäcksbussen ska fortsätta sin sträcka från Lerbäcken in till hertsö heden. 

Halvcirkeln det är en markering på hur stor yta av marken som parken ska täcka och på bilden kan man se några av de aktivitet som ska finnas i parken. 

Sedan så ska även cirkeln i mitten markera vart en skulptur ska stå som ska sammanlänka hela parken och ge en känsla av stolthet till samhället. 
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Detta är då fotbollsplanen och basketplanen som kommer vara placerad i parken som är till för att skapa gemenskap i samhället och vara en samlingsplats 

för barn och tonåringar samt göra att det finns några roliga aktiviteter för dem med i området.  Detta har vi också tänkt ska vara så miljövänligt som möjligt 

och vi har tänkt att fotbollsplanen ska ha naturligt gräs och basketplanen ska ha ett bra material men ett material som är miljövänligt. 
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Detta är områdets ute gym och istället för att ha ett inne gym som de är på de flesta andra ställen har vi tänkt ha ett ute gym istället. Då det både är mer 

miljövänligt att ha ett ute gym då vi har tänkt att utrustning ska vara av trä och att man kan använda återvunna material från skogen till utrustning. Men 

även att det är billigare att ha ett ute gym för ifall man använder återvunna material kostar det inte alls lika mycket som att köpa vanlig gymutrustning som 

man gör när man har ett vanligt gym. Sedan så har även fler möjligheter att träna på ett ute gym då man inte behöver gymkort för att träna där. 
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Detta är hur vi har tänkt att ett villaområde ska se ut. Det vi har tänkt är att området ska vara tättbebyggt och varje hushåll kommer ha en ganska liten gård. 

Men att vi dock kommer ha ett litet skogsparti i ungefär i mitten av samhället där det även kommer finnas en lånestuga (det blåmarkerade området på 

bilden). Samt i denna lånestuga har vi tänkt att man ska ha tillgång till olika verktyg som man kan behöva för att underhålla huset som man då kan låna med 

sina grannar. Då vi tror att man i framtiden kommer låna saker mer mellan sina grannar för att värna för miljön. Då det är bättre för miljön att flera 

personer delar på ett verktyg istället för att alla grannar har varsitt verktyg. Samtidigt som denna lånestuga kan skapa gemenskap i grannskapet och göra att 

folk kan leva billigare då de slipper att köpa egna verktyg. Samt detta system fungerar ungefär som ett bibliotek alltså att man får ett speciellt lånekort eller 

en QR kod på mobilen som man då kan använda för att låna olika verktyg med. Samt sedan när man då fått ett verktyg får man en låneperiod alltså en 

speciell tid på hur lång tid man har på sig att använda detta verktyg innan man måste lämna igen det. Samt för att säkerhetsställ att ingen stjäla verktyg 

eller på något sätt får tag på verktyg. Så kommer det finnas en speciell censor vid varje verktyg. Så ifall man tar ett verktyg som man inte bokat. Så kommer 

en kamera som finns i stugan ta en bild på personen som själ och sedan skicka bilden direkt till polisen.  
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Detta är hur vi tänkt centrumet på Hertsöheden ska se ut och där ska det finnas en matvarubutik och en restaurang. Matvarubutiken är ganska liten och 

detta är för att på Hertsöcentrum, som ligger ungefär en kilometer bort från centrumet på Hertsöheden, finns en ganska stor matvarubutik så då tänker vi 

att endast en mindre matvarubutik behövs. 

Detta är restaurangen på Hertsöcentrum. Det ska vara en vegansk restaurang. Detta är för att vegansk mat är mer hållbart och miljövänligt än mat med kött 

och olika produkter från djur. Vi vill uppmuntra folk till att äta veganskt och göra det enkelt och lättillgängligt genom att ha en vegansk restaurang. 
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Detta är hur vi har tänkt det ska se ut mellan butiken och restaurangen och att det ska finnas en cykelparkering i mellan.  
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På Hertsöhedens centrum har vi fokuserat på att göra det tillgängligt för cyklar och uppmuntra till miljövänligare sätt att transporteras på. Som gång, cykel 

och buss. Vi har gjort mycket cykelvägar och cykelställ. För att uppmuntra folk och få folk att vilja åka buss har vi satsat på att göra busshållsplatsen i 

centrum annorlunda än hur busshållsplatser brukar se ut. Detta tror vi kan vara en bidragande faktor för att folk ska vilja åka buss mer. Vi har också försökt 

göra busshållsplatsen fin och det tror vi också kan få mer folk att vilja åka buss. Det finns cykelställ precis bredvid busshållsplatsen. Vi har som plan att det 

ska finnas på alla sex busshållsplatser på Hertsöheden. Detta är också för att uppmuntra och göra det enklare för folk att ta bussen. Folk kan såklart cykla till 

busshållsplatsen även fast det inte finns ett cykelställ men vi tror att mer folk kommer cykla om det finns ett cykelställ där. Om det inte skulle finnas ett 

cykelställ på busshållsplatsen kanske folk inte hade fått idén om att man kan cykla till bussen om man vill spara tid. Då kanske de istället hade tagit bilen och 

det är det vi vill motverka. Vi har samma stil på alla byggnader på Hertsöheden. Alltså trä, stora fönster och en ganska minimalistisk stil. Vi har försökt få 

känslan av att det ska vara fräscht, modernt och nära till naturen. Stora fönster tycker vi bidrar till känslan av att vara nära naturen och vi tycker det skapar 

en känsla av frihet. 
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Det här är busshållsplatsen i centrum. Vi har tänkt att den ska vara lite större än de andra busshållsplatserna på Hertsöheden eftersom vi tror att mest folk 

kommer använda den hållplatsen. Det ska endast gå elbussar på Hertsöheden. 
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På dessa bilder är Hertsöhedens förskola. Det som är speciellt med den förskolan är att det finns en odling där. Vi tror att det är bra att lära barnen vi en 

ung ålder att odla. Att odla sin egen mat tror vi blir väldigt viktigt i framtiden eftersom vi tror det blir allt viktigare med självförsörjning. Att odla sin egen 

mat, eller en del av sin egen mat, är både bra för ens ekonomi och för miljön. Det blir bland annat mindre transporter och man kan kontrollera hur mycket 

gifter och kemikalier som används vid odlingen. Denna förskola är delvis självförsörjande. Det odlas mat som sedan serveras till barnen och det finns 

solpaneler på taken som kommer förse förskolan med el en stor del av året. Vi tror också att det inte bara är lärorikt för barnen att odla på förskolan men 

också roligt för dem. 
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På Hertsöheden har vi tänkt att det ska finnas två lägenhetshus. De båda lägenhetshusen har träfasad och stora fönster. Vi vill att man ska ha bra utsikt över 

naturen runt omkring en för att få en känsla av att vara nära naturen. Denna känsla av att vara nära naturen vill vi att folk ska få eftersom man mår bättre 

av att vara nära naturen. Lägenhetshusen har en gemensam parkering som inte ligger precis utanför lägenhetshusens dörrar.  Vi tror det kan skapa en 
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gemenskap. Då kanske man stöter på sin granne och börjar prata med den. Den lilla stugan över parkeringen är lånestugan. På dessa två lägenhetshus har vi 

takodlingar. Att odlingen är på taket gör det svårare för folk att stjäla det folk odlar och det är inte ofta man ser en odling på taket så det är ganska kul. Vi 

tror också att odlingen kan skapa en gemensamhet genom att man träffar på sina grannar på taket och odlar och börjar prata med dem. Den gemensamma 

lekparken och lånestugan skapar också en gemenskap genom att man kan träffa på sina grannar där. 
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Detta är en bild på en villa i området. Vi har tänkt att resten av villorna i området ska se ut på ett liknande sätt som denna. Våra nyckelord för stilen på detta 
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områdes byggnader har varit träfasad, stora fönster, naturnära och minimalistiskt. Alla villor ska ha solpaneler på taket för att vara så energimässigt 

självförsörjande som möjligt. Solpanelerna kommer kunna förse villorna med energi en stor del av året. När husen inte kan få tillräckligt med solenergi vill vi 

använda andra fossilfria energikällor som bland annat vind- och vattenkraft. 
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Tekniska detaljer för vårat område 
De tekniska detaljer vi har för vårat område är att vi har tänkt att alla våra byggnader ska vara av hållbara material som exempelvis trä alltså material som 

ska vara så miljövänliga som möjligt men som ändå håller en längre tid.  Då just träd är miljövänligt på det sättet att det inte alls släps ut lika mycket 

koldioxid vid tillverkningen av är jämfört med ett material som betong där man måste få samman flera olika   produkter för att ens få materialet betong. Vi 

har även tänk att båda våra lägenhetshus ska ha två olika tak på det större är odlingen. Där är det för det mesta samma material som resten av lägenheten 

och det kommer vara ett trämaterial men det kommer dock finnas ett speciellt material som är special gödsel som ej avger någon doft som man kan ha till 

odlingen på taket så att inte hela taket luktar illa som kan leda till att vissa lägenheter under odlingen också luktar illa så därför vill vi ha ett gödsel som ej av 

ger någon doft.  Samt att det andra taket ska ha solpaneler på sig då vi vill att lägenhetshuset största dels ska vara självförsörjande.   Sedan vill vi även att 

alla villorna ska ha solpaneler på taket då vi vill att även dem mestadels ska vara självförstörande.  
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