
Parkstaden - Bodil och Daniel 
Introduktion 
På grund av bostadsbrist har Luleå Kommun bestämt att man ska bebygga Hertsöheden med bostäder för 500-700 personer. Ett vanligt problem idag är att 

man vistas för lite ute samt kör mycket bil och använder mycket resurser. Därför ska vi i vårt koncept uppmuntra folk att komma ut och att transportera sig 

genom att framförallt cykla eller gå. Nu ska vi prata om vårt projekt vid namn Parkstaden.  

Bakgrund 
Hertsön är ett bostadsområde utanför innerstaden i Luleå och hade 5 580 invånare år 2013 och är till folkmängd 

det mest bebodda bostadsområdet utanför innerstaden i Luleå. Området byggdes under framförallt 1970-talet 

när miljonprogrammet var i full gång eftersom att det fanns planer för att bygga det så kallade Stålverk 80 och 

man massproducerade ett stort antal lägenhetshus och radhus som var tre våningar respektive två våningar 

höga. På Hertsön finns ett relativt stort föreningsliv där föreningar som Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 

finns och fotbollsföreningen Luleå SK som har både damlag och herrlag i olika åldrar. Ett antal idrottsplatser 

finns även, t.ex. tre fotbollsplaner varav en är gräsplan och de andra två är grusplan och konstgräsplan, men det 

finns också en hockeyrink och en idrottshall. I Hertsö centrum finns det en livsmedelsbutik tillsammans med ett 

gym, restauranger, frisörsalonger, fritidsgård, bibliotek och kyrkor. Det finns tre skolor på Hertsön vilka är 

Hertsöskolan(4-9), Ängskolan(1-6) och Svedjeskolan(1-3). Ett par förskolor finns även utspridda över hela 

bostadsområdet. Norr om Hertsövägen och öster om Lerbäcken ligger det stora skogsområdet som kallas 

Hertsöheden. Men där ska det nya bostadsområdet för 500-700 personer byggas. Hertsöheden ligger väldigt nära 

Ormberget och naturreservatet på Hertsölandet. I mitten av naturreservatet finns Hertsöträsk vilket är en sjö som 

man kan fiska i om man har fiskekort samt så kan man även träffa på en mängd olika sällsynta djur- och växtarter.  

Platsanalys 

Hertsöheden ligger inte långt från Hertsö centrum. Just nu består området (som ingår i projektet) av tät skog. Skogens mark är lerig och 
det finns mycket mygg och getingar. Skogsområdet är på ena sidan omgett av bilvägar. På den större bilvägen kör det förbi ca 12 bilar 
per minut när klockan är 15.30. Detta bidrar med en del buller. 



Det är väldigt torftigt med bra övergångsställen och trafikljus. Det finns ingen säker väg att 
gå/cykla för att ta sig från Hertsöheden till Hertsö centrum. 

Det tar drygt 5 minuter att promenera till Hertsö centrum. Där finns bland annat en ICA och en 
lekplats. När vi var där kl 15.30 var det inte mycket liv på området. Lägenhetshusen som står runt 
Hertsön är enkla tegelhus. Färgen på balkongerna och garagen har börjat flagna och de skulle 
definitivt behöva renoveras. 

 

 

Utformningsförslag 
Vårt projektnamn är Parkstaden och det är för att vi har 

utformat området så att man har en stor park i mitten. 

Parken kommer erbjuda stora möjligheter för aktiviteter 

genom att det finns grillplatser, fotbollsplan, basketplan, 

utegym, en scen etc. Om man också skulle föredra att 

bara promenera så finns det även möjlighet för det 

eftersom mycket grönska kommer att finnas, även kiosk och pool kommer finnas där. Runt om parken kommer 

det finnas fem bostadsområden där de 500-700 personerna kommer att bo. I dessa bostadsområden kommer 

det finnas en blandning av både bostadshus och villor samt en yta som ger möjlighet för boende att odla 

grönsaker. Man kommer dessutom kunna odla på hustaken. Från dessa bostadsområden ska det finnas bra 

vägar som går in till parken som både cyklister och gående kan färdas längs. Detta ger god möjlighet för folk att 

vara i parken. En bilväg kommer gå på utsidan av alla bostadsområden och längs den kommer även 

busshållplatser finnas utsatta så att busslinjerna 1,5,9 och 10 kan ta sig därigenom. Vi ska även försöka bevara en del av den ursprungliga skogen runtom 

bostadsområdena så att man kan dämpa buller från vägen. Den går på utsidan så att det blir enklare för gående och cyklister att ta sig till parken. Samt 

kommer det finnas gång- och cykelvägar som går ut till Ormberget och Hertsölandet så att man kan ta del av dem lokala naturreservaten. Vid parken 

kommer det finnas ett litet centrum med mataffär.  



 

Tekniska detaljer 
Vi vill preservera så mycket ursprunglig skog som möjligt i de områdena som går. Detta är för att 

minska buller från bilvägar och andra ljudkällor men även för att uppmuntra en biologisk mångfald. 

Samt inger detta en större känsla av att man bor i naturen. Som sagt kommer det finnas möjlighet för 

boende att odla grönsaker på olika ytor och detta är för att ge folk chansen att vara någorlunda 

självförsörjande och då minska den stora konsumtionen av varor. Rabatter kommer även finnas i 

parken så att humlor och andra pollinerande insekter kan trivas samtidigt som det blir trevligt att 

vara där. Husen kommer vara byggda av tegel vilket gäller både villorna och lägenhetshusen dessa kommer ha många och stora fönster eftersom detta är 

modernt. Vi klurade runt 3 olika problem som enligt oss är alltför vanliga i dagens samhälle. 1. folk rör sig inte tillräckligt mycket utomhus. 2. Jordens 

resurser förbrukas alltför snabbt. 3. Det sker mycket dåliga utsläpp i städer. Våra lösningar till dessa problem är att ha en park med mycket aktiviteter så att 

folk vill röra sig där, ha gemensamma odlingar för att invånarna ska kunna vara delvis självförsörjande och att ha en carpool. Där kan alla invånare dela på 

ett begränsat antal bilar. Detta kommer bidra till mindre utsläpp. 

 

Metod  
Vi hade en tidig tanke om att vi ville ha något centralt eller i mitten av staden som skulle vara “grönt” eller 

“hållbart”. Därav var en ganska tidig idé att man skulle ha ett kärnkraftverk i mitten av staden som gav ut 

elektricitet till bostadsområdena. Denna idé kastades rätt snabbt eftersom att vi kort därefter kom på konceptet 

“Central Park”. Som namnet antyder gick det ut på att man hade en park i mitten av området. Därefter gick vi 

vidare med att utforma hur stor parken skulle vara och hur bostäderna skulle vara placerade samt 

livsmedelsaffärer mm. Men med tanke på att parken skulle ligga i mitten så kom vi snabbt 

fram till att bostäderna skulle vara grupperade i fem stycken “bubblor” runt om parken. 

Nästa steg blev att skaffa idéer om vad vi ville ha i parken som skulle göra att folk kom dit 

och valde att komma dit framför att åka till andra stadsdelar. Genom att göra en lista över 

vad som gör Central Park och andra parker intressanta kom vi fram till att ha basketplan, 

fotbollsplan, grillplatser, pool, scen etc. Vidare behövde vi bestämma utformningen av 

husen i bostadsgrupperna och fördelningen mellan villor och lägenhetshus. Samt hur alla 

grupperna skulle vara förbundna med varandra och parken. Detta gjordes bäst med gång- 



och cykelvägar samtidigt som en bilväg fick gå på utsidan av allting. Sedan ville vi även göra området till ett hållbart sådant som inte använder alltför mycket 

resurser, och ganska snabbt kom vi på idén om att bostäderna kunde vara självförsörjande. Därmed ställde vi ut olika ytor på hustak och bland husen som 

kunde användas för 

odling. 

 

  


