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Inledning 

I luleå behövs det fler bostäder, och vi anser att hertsöheden är en lämplig plats för att bygga en ny stadsdel som är anpassad för alla. Vi har 

därför kommit fram till ett förslag på hur det hade kunnat se ut. Vi har följt framtidsvisionen för luleå och därmed tänkt på att skapa en 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i det nya samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 

Hertsön är en av Luleås största stadsdelar (utanför innerstan) som är belägen i östra delen av staden, ca 5 km från Luleå Centrum. Det bor ca 

5500 personer på Hertsön. Hertsön var en del av miljonprogrammet som gjordes runt om i Sverige och det finns nu en del tomma lägenheter, 

till följd av det ej genomförda bygget av Stålverk 80 som skulle ha placerats på Hertsön.  

Transport 

Det finns gott om bussförbindelser till Hertsön; LLTs linje 1, 5 och 10 går alla till Hertsön och det tar ca 7-10 minuter att ta sig från Centrum till 

Hertsö Centrum.  

Natur 

Hertsön är beläget nära två friluftsområden, Hertsölandet och Ormberget. De är utrustade med stigar, vandringsleder, cykelvägar, elljusspår, 

rastplatser, vindskydd mm. vilket ger bra möjligheter för motion och rekreation. I Hertsölandet ligger sjön Hertsöträsket, där det finns 

fiskemöjligheter. Runt Hertsöträsket finns stigar, stugor, rastplatser samt en lång ramp som ger möjlighet för rörelsehindrade att transportera 

sig i området. I friluftsområdet finns dessutom den 17 km långa Hertsöstigen.  

Väder 

Den normala medeltemperaturen på Hertsön varierar, från ca -9,7oC (Januari) upp till temperaturer runt 16,9oC i Juli. Våren börjar normalt 

omkring den 14 april, sommaren omkring den 1 juni, hösten omkring den 4 oktober och vintern omkring den 27 september. (Dessa siffror gäller 
dock för Luleå, inte Hertsön separat) 

Jobb 

På Hertsön finns bland annat skolor, en livsmedelsbutik, restauranger, bibliotek, idrottshus, badhus samt företaget Luleå Maskin AB vilket kan 

ge jobbmöjligheter. För många andra jobb krävs transport, med exempelvis bil, buss, cykel och liknande beroende på avstånd och väder.  

Statistik 



Snabba fakta om Hertsön och Hertsöbor 

Röstar på Socialdemokraterna 
Medelinkomst Ca 22 000kr 
Vanligt bilmärke Toyota 
Hyra Mellan 3000 – 8000 kr (vanligtvis 5000kr) 
Arbetslöshet 9 % (15 % bland unga)  
Valdeltagande 80 % bland de röstberättigade  
Andel ensamstående kvinnor Ca 30 % 
Andel ensamstående män  Ca 30 % 
 

Skolor 

På Hertsön så finns de tre stycken olika skolor. Dessa är Ängskolan (F-åk 6), Svedjeskolan (F-åk 3) och Hertsöskolan (åk 4-9, två olika rektorer). 

Den största av skolorna är Hertsöskolan med ca 490 elever.  

Oro 

Hertsön är en av de stadsdelar i Luleå som anses ha en ganska låg status. Många förknippar området med kriminalitet och oro, vilket grundar 

sig i anklagelser om mordförsök, skottlossningar, misshandel, polisinsatser och liknande. Även om många Hertöbor anser sig vara mer rädda för 

att bli utsatta för brott jämfört med många andra stadsdelar i Luleå, finns inga tydliga fakta på att kriminaliteten är högre där, utan den rädslan 

grundar sig mest i ett antagande som bland annat målas upp av media.  

 

 

 



 

 

 

 

Hertsöheden 

Platsen som idag är det som kommer att bli den framtida Hertsöheden täcks idag av en tät skog. Skogen är mestadels barrskog men innehåller 

diverse lövträd. Inte mycket annat än träd och annan växtlighet finns idag på platsen. På grund av den täta växtligheten var det svårt att 

observera höjdskillnader, men en viss skillnad i höjden fanns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analys av bakgrunden (problem) 

Vi har bedömt att stadsdelen Hertsön har fått ett ganska negativt rykte, som till följd har bidragit till en del oro. Många förknippar området 

med kriminalitet och olika typer av brottsrubriker. Dessutom har vi sett en tendens att det till stor del endast är låginkomsttagare som bosätter 

sig på Hertsön, vilket bidrar till en lägre standard och en ensidig befolkning.  

Lösning 

Vårt mål är att ändra den bilden av Hertsön och lyfta stadsdelen, när Hertsöheden byggs och istället skapa en miljö som både känns och är 

trygg och säker. För att uppnå den bilden tror vi att det är viktigt att alla trivs och kan känna sig delaktig i samhället. Finns en tydlig gemenskap 

ökar chansen för att folk ska trivas, vilket i sin tur medför en minskad risk för att folk ska känna sig oroliga och rädda. Vi vill bygga ett nytt och 

modernt område, som passar alla samhällsklasser, med bostäder i olika prisklasser och som passar för olika åldrar. Vi tror helt enkelt att en 

blandning av olika typer av människor, med olika åldrar, ekonomisk- och kulturell bakgrund mm är den bästa lösningen. Därför har vi tagit fram 

konceptet Hertsöheden - En plats som alla kan kalla för hem.   

 

 

 

Översikt över området Nyheden 
 
Färgförklaring: 



 

 

Röd=Lägenheter 

Grön=Radhus 

Lila/rosa=Villor+tomter 

Orange=Förskola/skola 

Svart=Parkering 

Blå=Restaurang/Affär/Fik 

Gul=Aktivitetscentrum 

Brun=Lånestuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Framtidens samhälle 

Vi tror... 

I framtidens samhälle tror vi att förnybar energi kommer att användas mycket, som exempelvis solenergi och vindkraft. Miljöfrågan kommer 

förmodligen ha växt i storlek och vara ytterst relevant, därför måste framtidens samhällen byggas hållbara. Vi tror att många kommer bo 

ensamma och att familjerna bli mindre och därför måste bostäderna anpassas efter det behovet. Vi tror också att bilar kommer att spela en 

stor roll även i framtidens samhälle, även om andra fordon som cykel också kommer att vara viktiga, därför är det viktigt med plats och bra 

vägar för dessa fordon. Dock tror vi att även bilarna kommer att bli mer miljövänliga, exempelvis i form av elbilar. Dessa tankar och 

förutsägelser vill vi ha med i utformningen av Hertsöheden.  

 

 

Vi vill…  

Vi hoppas att framtidens samhälle och det samhälle vi bidrar med lever upp till Luleåvisionens mål om hållbarhet, dvs. ekonomisk, ekologiska 

och social hållbarhet. Därför vill vi att Hertsöheden ska bli en trygg plats med många mötesplatser, med natur som bevaras och återanvänds 



samt rimligt prissatta bostäder, för att även personer med mindre ekonomier ska kunna ha möjlighet att bo där. Däremot hoppas vi också 

kunna bygga bostäder med något “extra”, för de som vill unna sig extra lyx.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vår ambition med Hertsöheden är att lyfta området Hertsön som helhet, men även bygga en stadsdel som bidrar till en mer attraktiv stad Luleå 

generellt, på ett hållbart sätt. En idé är att det ska finnas plats och möjligheter för gratis aktiviteter, så att personer i alla åldrar ska kunna ha 

möjlighet att delta i en gemenskap och roliga aktiviteter utan att behöva betala massa pengar. Det kan exempelvis vara i form av basketplaner 

utomhus, lokaler inomhus samt arrangerade aktiviteter via olika föreningar, både inne och ute.  

 

 

Vi vill att befolkningen i Hertsöheden ska uppmuntras att åka lokaltrafik och därför vill vi att det ska finnas många busshållplatser inom 

området. Vi tror också på ordentliga cykelvägar inom området samt till och från för att folk ska kunna transportera sig på ett enkelt sätt även 

utan bil och buss. Dessutom tror vi att intresset för elbilar kommer att öka och för att stödja det initiativet vill vi ha flera parkeringar utrustade 

med laddningsstolpar, för att befolkningen samt besökare ska ha möjlighet att ladda sina bilar.  



I framtidens samhälle, Hertsöheden, tror vi också på ett delvis kollektivt ägande. Gemensamma laddningsstolpar för elbilar är en idé, 

iordninggjorda grillar och grillplatser en annan samt en “lånestuga” med exempelvis idrottsredskap, trädgårdsredskap och verktyg en tredje. 

Det bidrar till fördelar både ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur ett miljöperspektiv, när man kan låna bland varandra istället för att alla äger 

sina egna grejer.  

 

 

 

  

Typer av hushåll 

● Allt från bostäder för en ensam student till bostäder för stora barnfamiljer 

● Både hyres-, bostads- och äganderätter. 



● Stora till som lägenheter, stora till små hus och radhus 

● Olika prisklasser - Det ska passa så många som möjligt 

 

Metod  

Det första vi gjorde var att fundera på vad vi vill ha med i den nya stadsdelen och vad som skulle passa in, vi kollade på vad som finns på 

hertsön (den närliggande stadsdelen) för att även se vad som kan behövas för de framtida invånarna. Därefter började vi skissa på hur vi tex 

ville att husen skulle se ut samt de lilla centrumet som befinner sig i mitten av stadsdelen. Det blev endel bra skisser men även många som vi 

fick kasta, vi kollade även på google för att få inspiration till våra hus. Vi gjorde sedan en moodboard av alla google bilder som inspirerade oss 

,för att kunna gå tillbaka och kolla på hur ideén egentligen var. det var lätt att komma överens med våra ideér och tog inte så länge innan vi 

visste vad vi ville göra för typer av hus osv. något som vi dock insåg då en annan grupp kollade på vår planering var att vägarna som vi planerat 

var väldigt osammanhängande samt att de hade kunnat vara en fara för de som bor där. Detta fick vi då kolla på och komma upp med en bättre 

plan, vilket vi gjorde.  

Vi ritade en skiss förhand över hela området för att få en övergripande bild på hur det ska se ut. sedan då vi bestämt hur vi ville att allt skulle se 

ut började vi skissa på datorn i sketch up. Vilket för det mesta gick bra, ingen av oss har dock sysslat med att skissa på dator innan så det var en 

utmaning, men vi båda är nöjda med resultatet med tanke på våra förutsättningar det vill säga våra kunskaper för programmet.  


