
• Organisation
• Tidplan (Extern och Intern)
• Disposition och Format
• Planstrategin – ett utkast
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Styrgrupp 
godkänner 
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27  april
KS godkänner 

samrådsunderlag

30 mars
Leverans av justeringar 
efter interngranskning.

5 februari
Leverans  av  

justerade/kompl.  texter 
till plan strategi samt 

utkast text till  
planeringsunderlag

23 februari
Arbete med 

konsekvensbedömningar 
(mål, hållbarhet, miljö) 

börjar. Klart 15 mars
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bilder och kartor)

15-25 mars
Interngranskning5 februari
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över utförda dialoger 

och samråd.



ÖP 2030 består av följande handlingar:
· Planeringsunderlag
· Planstrategi
· Markanvändningskarta
· Interaktivt kartverktyg
· Bilaga Miljökonsekvensbeskrivning inkl riksintressen
· Bilaga Sammanställning av tidiga dialoger



Disposition



Strategi utkast byggande

• Högre täthet  i inom befintlig struktur
• Blandad bebyggelse
• Byar – LIS
• Serviceorter – flerfamiljshus, planläggande av 

småhusbebyggelse
• Piteå Stad

– Attraktiva möjligheter för mindre hustyper
– Stadsdelscentra, förtätning, blandad bebyggelse
– Centrum – högre täthet inom befintlig struktur, utökat centrum med 

blandstadskvaliteter

• Bostadsbehovet möts inom befintlig stadsstruktur



Strategi utkast Grön/vit struktur

• Ta hand om kommunens naturgivna förutsättningar
• Sammanhängande grön struktur
• Länka ihop naturområden, parker, platser, torg och stränder med gröna 

kilar, kopplaringar och stråk
• Utanför staden utgör öppna landskap och jordbruksmark värden.
• Lätt att ta sig till gröna områden
• Kvalite, närhet och tillgänglighet prioriteras i centrum, stadsdelscentra och 

serviceort
• Sammanhängande strandpromenad
• När annan funktion ”trasar” sönder grön struktur ska nya kopplingar och 

länkar stärkas



Strategi utkast Trafik

• Utveckla och säkerställa övergripande vägnät – länsvägar. 
Särskilt prioriterat till och från serviceorter

• Trafikleder genom centrum gent för såväl bilisten som cyklist, 
förhindra olämplig  genomfartstrafikt

• Transportsystemet ska bidra till att fler väljer att gå, cykla eller 
att åka kollektivt

• I centrum prioriteras fotgängare och cyklister
• Väl utbyggd infrastruktur som klarar större arrangemang
• Strategiska pendlar/samåkningsparkeringar
• Bostadsbehovet möts inom befintlig stadsstruktur
• Effekter på karta - hembygdsvägen



Andra strategier
• Leva (kultur och fritid,ex ”en-procentregel)
• Teknisk försörjning (mobiltäckning, bredband, 

samplanering med övrig infrastruktur)
• VA-försörjning (skydda vattentäkter, VA-plan)
• Avfallshantering
• Kulturmiljö (Husera, 54 kulturmiljöer, 

bevaras/användas/utvecklas)
• Klimat och Energi
• Korta resor (sammanhängande cykelnät/parkeringar)
• Godstrafik (Norrbotniabanan, Haraholmens 

logisitikcentrum)



Andra strategier (forts)
• Skärgården (farleder, hamnar, inre och yttre skärgård)
• Vatten (förbättra kemiska statusen, särskild hänsyn vid 

särskilt värdefulla havsområden)
• Natur (Utvecklingsområden för natur utpekade –

utsikt/rörelse, hänssynsområden – bevarande.)
• Ariella näringar
• Materialförsörjning
• Näringsliv och sysselsättning (blandad bebyggelse, 

profilering av verksamhetsområden, inga nya 
verksamhetsområden, prioritera handel i gatuplan i 
centrum)


