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N- Need 
Det råder en bostadsbrist i Luleå. Det finns efterfrågan på allt från småhus och radhus till flerbostadshus med olika upplåtelseformer och prisklasser. 2100 
står just nu i bostadskö hos Lulebo. I framtiden spekulerar vi att miljö och klimat-frågan kommer ha ännu större tyngd än idag. 

 
A - Approach 
För att möta efterfrågan för alla upplåtelseformer har vi tänkt på att bygga med variation, bostadsrätter som hyresrätter, platsgjutet som modulhus samt villor. 
Där husen nu ska byggas finns nu skog. Därför är det praktiskt att kunna behålla de höga tallarna istället för att plantera nya. Vi satsar på kvalitet med 
naturmaterial hela vägen - sten och trä, isolerat med stenull och sedumtak. För att med den omgivande skogen skapa en naturlig känsla.  

 
B - Benefits 
Fördelen med att satsa på miljö och kvalitet nu är att det lönar sig i längden. Förhoppningsvis behöver man inte byta ut saker som inte längre håller måtte för 
nya lagstiftningar eller liknande. Fördelen med att använda trä är att trä är en förnyelsebar råvara som binder koldioxid när det växer. Trä förbrukar lite energi 
vid framställning i jämförelse med tillverkning av cement och tegel. Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader. Installationer 
görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga stendammet. 
Trähuset är torrt från början — man behöver inte vänta på att huset ska torka under byggnationen. Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus. Genom 
att bygga i olika boendeformer och prisklasser är att det skapar mångfald av människor som rör sig i området, på så sätt blir området attraktivt för alla. 
Tallarna dämpar bot buller och gör området tystare samtidigt som det binder koldioxid och bidrar till bättre luftkvalitet i området. Tallarna bidrar också till den 
allmänna atmosfären i området som samt ger en mer sluten känsla. Fördelarna med att ha sedumtak är att det dels skyddar mot fuktskador, Isolerar mot kyla, 
verkar bullerdämpande, inne såväl som ute. Sedumtak bidrar också till ekologiska fördelar som att det utjämnar temperaturskiftningar och bidrar till ökad 
luftfuktighet, reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften och utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre. 

 C - Competition 

Genom att på väva samman natur och stad får man ett unikt läge där man ena timmen kan plocka bär i skogen eller varför inte åka skidor på vintern och på 
samma timme besöka torget eller sporthallen - varför välja mellan stad och land när man kan få båda.   



 

Inledning 
Under de senaste åren har Luleå kommun växt snabbt och mycket men med denna starka tillväxt tillkommer det även en baksida; ett 
underskott av bostäder. Behovet och efterfrågan av bostäder är enormt, troligen större än vad många tänker sig. Efterfrågan på allt från 
småhus och radhus till flerbostadshus med olika upplåtelseformer. En del av den tidigare befintliga problematiken som funnits som gjort att nya 
områden inte kunnat byggas i Luleå är saknaden av nödvändig infrastruktur, bland annat avsaknaden av vatten- och avloppskapacitet. Av den 
anledningen har det investerats cirka 500 miljoner kronor i de tre första etapperna av östra länken, vilket utgör luleås största va- projekt genom 
tiderna. Detta har fortsatt möjliggjort byggnation av nya bostadsområden och förtätningar i redan befintliga områden, där ett av dessa är just 
området Hertsöheden.    



 

 

Bakgrund 

Hertsön 
Hertsön består till 65% av småhus. Det är vanligt med 
flerbostadshus och villor byggda på 70- och 80-talet.. Husen 
byggda andra halvan sextiotalet och första delen av sjuttiotalet 
präglas ofta av det så kallade miljonprogrammet som innebar att 
husen byggdes i en mer enformig arkitektur med mindre fönster. 
Åttiotals Husen byggdes ofta i mexitegel med design inspirerad av 
de amerikanska hus som figurerade i dåtidens TV-såpor. Många 
hus är byggda i ett plan med ”valmat tak”, vilket betyder att huset 
har takfall även mot husets kortsidor. 

● Äldre medelinkomsttagarfamiljer med äldre barn eller 
utflugna barn i villaförorter 
På Hertsön bor 45% kvinnor och 54% män. Medelåldern i 
området är 46 år, vilket är lägre än medelåldern i Luleå 
kommun(47år) men högre än Sverige (0 år). Andelen 
pensionärsfamiljer (21%) är lägre än i resten av kommunen. 
Vanliga intressen är astrologi, spela dataspel/tv-spel och 
meka med bilar. 

● Familjer med barn i grundskoleålder 
På Hertsön har 25% av familjerna mer än ett barn. Andelen 
familjer som bara har ett barn är högre än i resten av 
kommunen. De flesta barnen är i grundskoleålder och 55% 
av de som bor här är barn under 19 år, vilket är högre än 
genomsnittet (21%) för kommunen. 

● Utbildade med jobb i privat sektor 
Av de som bor i området räknas 25% som högutbildade. 
46% har gymnasieutbildning och 5% har endast 
grundskoleutbildning. 27% arbetar i privat sektor. Av de som 
är mellan 20 och 64 år förvärvsarbetar 64%. 

● Här är medelinkomsten lägre 
Här är medelinkomsten 21 665 kr, vilket är 20% lägre än 
snittlönen i Sverige. Personerna i området har i snitt 907 
301 kronor i lån 

● Matbutiker 
I området finns fyra livsmedelsbutiker. Bl.a. ICA 
Supermarket Hertsötorget på Hertsötorget 40 och Twest på 
Hällbruksgatan 2.  

● Här röstar man vänster 
I valdistriktet röstar man vänster. I valet 2014 blev 
Socialdemokraterna det största partiet med 57.5% av 
rösterna. Socialdemokraterna är det parti som sticker ut 
med 85% fler röster än riksgenomsnittet 

● Det finns tre förskolor i området 
På Rävspåret 1 ligger Hertsölunds Förskola. Hertsölunds 
Förskola. 
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Framtidens hus 

Enligt Novus opinionsundersökning har miljöfrågan fortsatt att öka i 
popularitet. Sedan 2016 har andelen som svarade att miljö/klimat 
var den viktigaste frågan ökat hela 6 procentenheter från 32% till 
38%. Det är rimligt att den kommer fortsätta öka i samma jämna 
tempo, speciellt bland yngre. Detta har kommit att kallas för Greta 
Thunberg-effekten. 
Detta kommer komma att speglas i husbygge, vilka material man 
använder, elanvändning osv. Samtidigt finns det en bostadsbrist. 
Det är slitsamt för miljön att pendla, därför kommer Hertsöheden ha 
ett eget centrum.  
 
Trä- miljöpåverkan 
Trä spelar en stor och viktig roll i klimatarbetet då det är det enda 
byggmaterialet som är fullt förnybart och ekologiskt och med detta; 
även klimatsmart när de kommer från företag som tar miljöhänsyn 
vid utvinnandet av materialet. Trävaror har förmågan att lagra 
koldioxid under en lång tid vilket gör att byggnader byggda av trä 
ses som betydligt mer klimatneutrala än de som vid tillverkningen 
använder fossilbaserade material och processer, exempelvis stål 
och betong. Genom att ersätta dessa med förnybara byggelement 
minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som planteringen av 
nya träd bidrar till ytterligare bindning och upptagning av koldioxid. 

Utöver detta är kedjan från tillverkning till transporter mer energisnål 
och kostnadseffektiv för trävaror än för en del andra 
byggnadsmaterial.  
Fördelar 

● Trä är en förnyelsebar råvara som binder koldioxid när det växer. 
● Trä förbrukar lite energi vid framställning i jämförelse med tillverkning av 

cement och tegel. 
● Många byggnadselement av trä kan köpas färdiga, vilket spar kostnader. 
● Trä är lättare än stenmaterial och kan därför reducera kostnader för 

grundläggning. 
● Installationer görs lättare i trä än stenhus. Det är betydligt enklare att borra och 

såga i en trävägg än en av sten. Man slipper också det mer hälsofarliga 
stendammet. 

● Trähuset är torrt från början — man behöver inte vänta på att huset ska torka 
under byggnationen. 

● Trähus är enklare att bygga om och till än stenhus. 

Nackdelar 

● Underhållsarbete och -kostnader är större för ett trähus än för ett i sten. 
● För att erhålla god ljudisolering och svalka under värmeperioder krävs mer 

isolering, till större kostnader, för trähus än för stenhus. 
● Träet kan ha olika torkningsgrader vilket kan leda till problem med krympning. 
● I konventionellt trähusbyggande används många miljö- och hälsovådliga 

byggnadsmaterial som spånplattor, limmer och träskyddsmedel. 
● Trä är ett organiskt material som kan ruttna, mögla och absorbera fukt om man 

inte bygger på rätt sätt. 
(taget från ekobyggportalen.se)  
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Platsanalys 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Bild 1: omgivningsbild mot hertsöheden    Bild 2: Hertsöheden(skogsområde)från 
vägen 
Bild 3: Hertsö centrum, parkeringsplats     Bild 4: Bild tagen i korsning mellan 
hertsöheden mot hertsö centrum 

Självaste Hertsöheden är i dagsläget ett område som helt är täckt 
av skog och växtlighet vilket gör att det är svårt att göra en 
bedömning av det huvudsakliga området utan mer och bättre 
utrustning. 

I samband med vårt platsbesök på hertsöheden kollade vi 
omgivande området (hertsön, främst centrumets) befintliga 
funktioner. Detta inkluderade livsmedelsbutik, lekpark, möjlighet till 
parkering, bostäder, cykel -och gångvägar, bilvägar., buller, 
passerande bilar och växtlighet och klimat. Detta för att få en större 
inblick på vilka funktioner och nöjen vi tycker saknas och därför 
väljer att bygga i vårt förslag. Vi märkte att det råder en enorm brist 
på transportvägar för gång och cykeltrafik, samt övergångsställen 
vid större vägar. Vi såg även en del brister i form av nöjen i hertsö 
centrum, främst då lekpark både framstod som tråkig och risig samt 
låg placerad alldeles intill parkering och väg med mycket daglig 
trafik.    



 

Vision 

Vår vision för hertsöheden grundar sig i behovet av bra bostäder 
som finns i och med den rådande bostadsbristen i Luleå kommun 
tillsammans med ett gemensamt arbete mot ett hållbarare 
samhälle. Vi vill åstadkomma detta genom att bygga en modern 
stad med moderna bostäder och aktiviteter som passar alla och 
samtidigt bibehålla en stark koppling till naturen och dess naturliga 
utformning och material. 

 
  



 

Infrastruktur 
I området går en huvudgata bestående av en stor genomgående 
väg från väst till öst för att senare förgrena ut sig i mindre bil- gång- 
och cykelvägar som når ut i hela området. Det går en väg i utkant 
av området som även det grenar ut sig i mindre vägar för att på ett 
bra sätt nå fram till alla olika funktioner i samhället; bostäder, skolor 
och förskolor, aktivitetsplatser, torg etc och ge en möjlighet till 
transport med bil. Busshållplatser ska finnas placerade på relativt 
nära avstånd med tillgång och närhet till hela områdets invånare för 
att göra det lätt att ta sig in och ut från Hertsöheden till Centrum 
Luleå och övriga staden. Vi vill att det ska finnas stora möjligheter 
att utnyttja kollektivtrafiken för transport till arbete och nöjen på 
andra delar av staden istället för privata personbilar, fördelaktigt för 
miljön. Placeringen av områdets funktioner är anpassat för att få 
den tunga trafiken till utvalda ställen. Exempelvis kommer den stora 
varutransporten av livsmedel och varor tillsammans med 
utomstående trafik inte passera det huvudsakliga radhus-och 
hyresrätt området. Detta för att behålla känslan av avskildhet och 
öka säkerheten i de huvudsakliga barnfamiljs områdena. Området 
är även planerat för att ha ett bra nät av gång och cykelvägar för att 
ge möjlighet och göra det enkelt och gynnsamt att välja miljövänliga 

transportsätt för att ta sig runt i området. 

 
Bild: Visar på områdets stora vägnät och koppling till elljusspår. 

Bostäder 
Bostäderna ska täcka upp all efterfrågan och därmed inkluderas 
både hyresrätter, bostadsrätter och småhusbyggen på området. 
Detta för att göra hertsöheden till en stadsdel för alla. Segregation 
är en vanlig del som till viss del kan minskas genom att just bygga 
varierat. Att locka olika typer av folk från olika samhällsklasser, med 
olika arbeten och i olika åldrar gör att det är mindre troligt att det 
sker massiv utflyttning från området och på lång sikt, från 
kommunen, Detta enligt rapporten “Hur kan vi minska och motverka 
segregation” publicerad  av göteborgsregionen.se, 2018. Idén kring 
bostäder är att bygga brett, varierat för att locka alla typer av folk 
med olika intressen till hertsöheden.  
Enligt vår vision ska hertsöheden inludera både ett mindre stadsliv 
med butiker och  fik men även fungera som ett naturnära 
bostadsområde med mycket av den tidigare befintliga naturen 
bevarad. Centrumet finns centrerat runt ett torg placerat i södra 



 

delen av området och består av byggnader med en bottenvåning 
med möjlighet till butiker, restauranger och fik tillsammans med de 
övre våningsplanen tänkt att fungera som bostadsrätter för de som 
vill uppnå en mer stadsnära känsla på sitt boende. Detta placerat till 
en närliggande livsmedelsbutik, gångavstånd från centrum torget. 
Detta för att förenkla inhandlandet av livsmedel för alla i området då 
centrum är en plats vars det är lätt att transportera sig, både med 
motordrivet fordon som bil eller annat transportsätt som cykel eller 
gång.  
Runt om hela området finns småhus i form av radhus placerade. 
Radhusen är byggda i två våningsplan i materialet trä både för 
byggmaterialets miljöfördelar och dess estetiska fördelar för 
konceptet. Då radhusen ligger i områdets utkant omges majoriteten 
av dessa också till ena sidan av skog. Att bygga husen i trä ger då 
den estetiska effekten av ett naturnära samhälle där husen 
anpassas efter den omliggande naturen istället för tvärtom, vilket 
även är en bärande del vars konceptet grundar sig. Tillsammand 
med de flesta radhusen finns även hyresrätter placerade på norra 
sidan av den stora genomgående vägen. Dessa består av 
modulhus för att få byggnadskostnader så låga som möjligt för att 
kunna fokusera på lägenheter med bra invändig standard och 
samtidigt till ett billigt pris. Tanken grundar sig i att ge möjlighet till 
låginkomsttagare att bo i området, även detta för att visa på hur 
området kan göras attraktivt för alla åldrar och ekonomisk ställning.  
https://goteborgsregionen.se/download/18.2ae8bcfb16a0a08c04c8c14e/15550836
61042/hur-kan-vi-minska-och-motverka-segregation.pdf 

 
Bilder: Kvarter med småhus med tak i sedum modell  
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Nöjen, mötesplatser och konst 
I vår vision för Hertsöheden ingår tillgång till både ett mindre 
stadsliv och naturen i ett och samma område. Vi tycker att det är 
viktigt att ha ett samlings centrum där de huvudsakliga funktionerna 
i ett samhälle finns samlat och som också fungerar som en bra 
mötesplats för de som bor i området. Detta i kombination med 
tillgång och närhet till naturen och ett estetiskt och naturligt 
samhälle. Tanken är att centrumet ska inkludera allt från butiker till 
fik, allt centrerat kring ett stort torg med inslag av växtlighet och 
natur. Tanken är att i så stor mån som möjlig placera grönområden 
och mötesplatser i form av parker och lekplatser för att skapa 
ytterligare möjligheter till aktivitet i området. Av skäl att skapa 
mötesplatser har vi även inkluderat en konstgräsplan med 
omgivande aktivitet i anslutning till skolan som finns placerad på 
den södra sidan av den genomgående vägen. Idén är att ge 
möjlighet till ett mer aktivt och därmed hälsosammare liv för de som 
bor i området, detta för att bidra till bättre folkhälsa från en tidig 
ålder. 
Placeringen av Hertsöheden ger en bra möjlighet att koppla ihop en 
motionsslinga till de redan befintliga på ormberget för att kunna leda 
folk till andra, redan befintliga kommun byggda funktioner. För att 
ytterligare göra motionsslingan attraktiv för folket tänker vi att man 
längs vägen kan sätta ut konst utformad och skapat av lokala 
konstnärer. Att Skapa en motionsslinga som kan symbolisera stad 
och natur i norrland och Luleå.

  



 

 

 
Bilder: torget i centrum 
 
Hållbarhet 
De tre benen för hållbarhet som presenterats av Luleå kommun 
som vision för 2050 är Social hållbarhet, Ekonomisk 
hållbarhet och Ekologisk hållbarhet. Målet för social hållbarhet 
syftar på att Luleå kommun ska vara en kommun med ett gott liv 
och god livsmiljö. Tanken bakom är att livskvalitet bygger på 
förutsättningar för en god hälsa och trygghet tillsammans med 
möjligheten till delaktighet i ett sammanhang. Ekonomisk hållbarhet 
syftar till en god ekonomi som medel för att ha ett gott liv. Att den 
ekonomiska tillväxten är en av förutsättningarna som finns för en 
fungerande välfärd och för att säkra människors jobb. sociala 
trygghet och försörjning. Målet för den ekologiska hållbarheten 
handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för 
ekosystemets gränser. Att naturen fortsatt hålls ren så att den kan 
fortsätta att förse oss med nödvändiga upplevelser och viktiga 
livsmedel. För att vidareutveckla och göra Hertsöheden till en del av 
framtidens hållbara samhällen har vi valt att belägga bostädernas 

tak med så kallade sedumtak. Att bygga sedumtak blir en del i ett 
långsiktigt arbete mot att klimatanpassa byggande för att hjälpa och 
klara av att ta konsekvenserna av klimatförändringarna. De 
ekologiska vinsterna av gröna tak är att de bland annat skapar 
förutsättningar för liv inuti staden och bidrar till en positiv inverkan 
på biodiversiteten. Utöver detta har gröna tak en roll som naturliga 
reningsverk för både vatten och luft och bidrar till ett bättre 
luftkvalite med mindre luftföroreningar och farliga utsläpp. En annan 
stor miljömässig vinst från gröna tak är inom avrinnings hantering. 
Genom att plantera vegetation på taket kan vattnet tas upp av 
växtligheten och avdunstas tillbaka till atmosfären.  Ett antal studier 
visar att gröna tak kan reducera den årliga avrinningen med 
40-90% beroende på “substrat” djupet och fördröja flödet med upp 
till 30 minuter (SMHI.se, 4 november 2019). Ytterligare en fördel 
med just sedumtak och grön takläggning är hur växtlighetens yta 
reflekterar mer solinstrålning än traditionell takutformning gör 
genom vegetationens användning av solenergi vid tillväxt. Detta 
bidrar till en avkylande effekt och på så vis mindre svängningar i 
inneklimat. 

 
Bild: visar hyresrätter med utritade gröna sedumtak  
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