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Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. miljöbalken (bilaga 1)
• Illustrationskarta (se planbeskrivningen alt. plankartan)
• Grundkarta (se plankartan)

Utredningar
• Trafikanalys (bilaga 2)
• Bullerutredning (bilaga 3)
• Luftkvalitetsutredning (bilaga 4)

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för anläggande av en
kretsloppsanläggning (återvinningscentral (ÅVC) med återvinningsmarknad (ÅVM)) samt
ytor för att trafikmata området. Detta genom att delar av det område som i gällande plan är
avsatt för park och plantering och delar av det som i gällande plan är avsatt för industriända‐
mål ändras till industriändamål och handel. För att möjliggöra en trafikanslutning till om‐
rådet ges förutsättningar för en ny cirkulationsplats och en lokalgata samt tillhörande gångoch cykelvägar. I övrigt ska eventuella behov av andra regleringar för att minska planens
eventuella omgivningspåverkan inrymmas.
Delar av den planerade verksamheten inom planområdet (delen ÅVC) kräver ett miljötill‐
stånd. Det är en separat process som även den innefattar samråd och drivs delvis parallellt
med detaljplanen.
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Behovsbedömning
Kommunen har tagit ställning till att planen kan innebära risk för betydande miljöpåver‐
kan. Den planerade verksamheten återvinningscentral är tillståndspliktig. Detaljplanen ska
medge denna verksamhet och kan därmed anses kunna leda till betydande miljöpåverkan.
Då det inte kan uteslutas att ett genomförande av detaljplanen kan innebära risker för miljön
eller för människors hälsa och säkerhet, bör en miljöbedömning med miljökonsekvensbe‐
skrivning (MKB) genomföras. Miljöeffekter som bör utredas vidare i en MKB bedöms vara:
buller‐ och luftpåverkan, risk för människors hälsa och säkerhet samt påverkan på riksintres‐
set för kommunikationer.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan uteslutas att detaljplanens
genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att kommunen
även bör utreda konsekvenser av den ökade trafiken samt utreda förutsättningarna för han‐
tering av dagvatten från anläggningen. Länsstyrelsen anser även att anläggningens påverkan
på stadsbilden bör klargöras.
En särskild MKB har därför upprättats och bifogas detaljplanen. MKB:ns slutsatser samman‐
fattas på sid 22.
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger 2,5 km sydost om centrala Luleå och är beläget inom den södra delen av
stadsdelen Lövskatan. Området angränsar till Svartöleden och Stambanan i söder och öster
samt mot naturmark och industriområde i norr och väster.

Areal
Planområdet omfattar ca 5 hektar.

Lövskatan

Kretsloppsanläggning
(ÅVC och ÅVM)
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Ortofoto över södra delen av Lövskatan där planområdet är markerat med röd streckad linje. Norr är
uppåt i bilden.

5

TECKENFÖRKLARING

VERDANDI 1

LÖVSKATAN 9:1

Fastighetsgräns
Planområdesgräns
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Fastigheter som berörs av planförslaget

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av delar av fastigheten Lövskatan 9:1 som ägs av Luleå kommun. Fastig‐
heten består av park och gatumark. Planområdet innefattar även en mindre del av fastighe‐
ten Verdandi 1 som är privatägd.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan antagen av KF 2013-05-27 ingår planområdet i zon 4 för förtätning
tillsammans med stadsdelarna Örnnäset, Skurholmen, Bredviken och Malmudden. I över‐
siktsplanen framgår att nuvarande ÅVC och ÅVM på Kronan måste omlokaliseras för att
möjliggöra ytterligare bebyggelse i området. I översiktsplanen finns ingen ny lokalisering ut‐
pekad. Parallellt med Svartövägen ska ett huvudstråk för cykel prioriteras. I översiktsplanen
finns även ett reservat för nytt huvudstråk för vatten och avlopp längs Svartövägen.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

A 413
PL 92

Svartövägen, delen Hertsövägen-Uddebovägen 1984-07-12
Detaljplan för Örnäset
1992-01-09

Lantmäteriet

25-P84/51
25-P92/67

I gällande detaljplan är markanvändningen inom planområdet till största del reglerat som
park eller plantering men planområdet innefattar även delar som är planlagda som industri,
högspänningsledning och gata. I figur ovan har planområdet för aktuell detaljplan markerats
över gällande detaljplaner. Det är främst detaljplan A 413 som berörs av planförslaget men
delar av det nordöstra planområdet berör även PL 92.
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PL 92

A 413

Gällande detaljplaner i anslutning till det nya planområdet. Till största delen berörs A 413 förutom i det
nordöstra hörnet där parkmark i PL 92 berörs för att möjliggöra en cirkulationsplats.

Kommunala beslut i övrigt
Luleå kommun har genom godkännande av detaljplaneprogram för Kronan 1:1 mfl (KF
2012-03-27) klargjort att det finns behov av att flytta befintlig ÅVC och ÅVM på Kronan.
Föreslagen lokalisering av en ny återvinningsmarknad och återvinningscentral, för att ersätta
befintlig på Kronan, har beslutats av en styrgrupp bestående av tjänstemän från Stadsbygg‐
nadsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Luleå renhållning AB. Beslutet har
föregåtts av en lokaliseringsutredning där alternativa placeringar utretts. Alternativa lokali‐
seringar beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som utgör bilaga till detaljplanen.
Beslut om att ge Stadsbyggnadskontoret (nuvarande Stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag
att påbörja en detaljplan togs av Plan- och tillväxtutskottet 2014-12-17, §114. Lämpligheten av
föreslagen lokalisering prövas i denna detaljplan.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt MB 4:2. Kustområdet är i
sin helhet dessutom av riksintresse enligt MB 4:1. Bestämmelserna om riksintressen i mil‐
jöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet.
Planområdet angränsar till riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8. Dessa är Svartö‐
leden samt Stambanan) och överlappas delvis av utredningskorridor för Norrbotniabanan
som också utgör riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8.
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan kretsloppsanläggning
För att möjliggöra en fortsatt utveckling av bebyggelse på Kronanområdet behöver nuvaran‐
de ÅVC och ÅVM flyttas. Detta framgår bland annat i detaljplaneprogrammet för Kronan 1:1
m.fl som antogs av KF 2012-03-27 och i översiktplanen antagen av KF 2013-05-27.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för anläggande av
en kretsloppsanläggning (ÅVC och ÅVM) samt ytor för att trafikmata området. Kretslopps‐
anläggningen ska ersätta befintlig verksamhet som bedrivs på Kronanområdet i Luleå idag.
Avsikten är att flytta hela den verksamhet för ÅVC och ÅVM som finns på Kronan idag till
Lövskatan, nedan beskrivs därför verksamheten så som den ser ut på Kronan idag och i hu‐
vudsak kommer att se ut på Lövskatan efter flytten.
På Kronans återvinningscentral (ÅVC) kan hushållen lämna grovavfall, trädgårdsavfall,
förpackningsavfall och farligt avfall (med farligt avfall menas kyl-, frys- och vitvaror, kemi‐
kalier, färgrester, lysrör, spillolja m.m. som uppstått i hushållet). Materialet transporteras
sedan vidare till materialåtervinning, energiutvinning (förbränning), sortering eller depone‐
ring. Även småföretag med mindre avfallsmängder har möjligheten att lämna grovavfall mot
en avgift. Avfall under producentansvar får småföretagen lämna kostnadsfritt. Dock får inte
småföretag eller andra verksamheter lämna farligt avfall i form av kemikalier, spillolja eller
färg.
Metallskrot fraktas till metallåtervinningsföretag. Elektronik, lysrör samt kyl-, frys- och
vitvaror tas omhand av El-kretsens entreprenör. Förpackningar tas omhand av FTI (Förpack‐
nings- och Tidningsinsamlingen) som har till uppgift att se till att förpackningar och tidning‐
ar i Sverige samlas in och återvinns enligt regeringens förordningar om producentansvar.
Brännbart avfall transporteras till Sunderby avfallsanläggning för mellanlagring och omlast‐
ning innan det skickas till godkänd förbränningsanläggning.
Farligt avfall transporteras bort från ÅVC:n och vidare till godkända behandlingsanlägg‐
ningar. Övrigt avfall som faller under kommunens ansvar transporteras till Sunderby avfalls‐

©Blom 2013
Snedbild över befintlig ÅVC och ÅVM på Kronan.
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anläggning för sortering, mellanlagring och vidaretransport. Den deponirest som återstår
efter sortering på Sunderby avfallsanläggning deponeras på en godkänd deponi.
Återvinningsmarknaden (ÅVM) på Kronan är bland de största i Sverige. Vid ÅVM tas bl.a
möbler, husgeråd, böcker, byggvaror, sportartiklar, cyklar, fungerande elektronik, spisar,
mikrovågsugnar och allehanda textilier emot. Allt inlämnat kontrolleras, rengörs och repare‐
ras vid behov. Vissa material återbrukas vid nytillverkning. Därefter säljs allting i butikerna.
I figur nedan illustreras hur planområdet kan komma att användas om förslaget till ny de‐
taljplan vinner laga kraft och genomförs. Dagens verksamheter på Kronan inryms och kan
utformas som en ny modern anläggning.

Planillustration där ett exempel på hur planområdet kan komma att se ut efter ett genomförande av
förslaget till ny detaljplan

9

Natur
Mark och vegetation
Planområdet består till stora delar av ett grönområde/skogsmark. Berört grönområde är inte
utpekat som särskilt bevarandevärt ur ekologisk eller socialt perspektiv i översiktsplanen.
Terrängen inom planområdet är lågt liggande i förhållande till omgivningarna och lutar
svagt mot öster-söder. Ett genomförande av planen kommer att innebära att stora delar av
skogen inom planområdet avverkas och att planområdet därefter kommer utgöras främst av
asfaltytor, bebyggelse och ramper. Smala partier med naturmark och trädvegetation kommer
att lämnas i söder mot GC-vägen invid Svartövägen, samt i norr mot industriområdet.
Planområdet utgörs av en i hög grad kulturpåverkad skog. Områdets södra del upptas av
tallskog på frisk mark med risvegetation i fältskiktet. I den norra och östra delen blir det fuk‐
tigare och där är lövinslaget större, till delar en renodlad björkskog. Skogen är konsekvent
gallrad och den är i princip likåldrig ”medelålders”. I den norra delen är den glesare med
några större luckor, i söder är trädavståndet mer homogent. Över hela området förekommer
slyuppslag som på vissa ställen kan vara kraftigt, särskilt i de fuktigare delarna. I det nord‐
västra hörnet (mellan järnvägsområdet och industrifastigheten) består skogen av glest stå‐
ende tallar på frisk mark. Denna har samma strukturella karaktär som övriga delar. Skogens
struktur som är likåldrig, enskiktad och inte särskilt gammal, ger begränsat utrymme för
naturvärden knutna till trädskiktet. Skogen är t ex helt i avsaknad av död ved. I de lövdomi‐
nerade delarna finns dock en viss potential att utveckla naturvärden på sikt. För det krävs
dock att skogen sköts på ett annat sätt än nu. Baserat på områdets karaktär bedöms det inte
förekomma särskilt skyddsvärda arter inom planområdet.

IR-foto som visar vegetationstyper inom planområdet. Lövträd är röda medan barrträd är gröna.
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Bild från den mellersta delen av planområdet där lövskog dominerar.

Bild från södra delen av planområdet där tallskog
dominerar.

Ett skogbevuxet markområde ersätts vid planens genomförande av ett verksamhetsområde
bestående av i huvudsak hårdgjorda ytor, anläggningar och byggnader. Endast mindre rem‐
sor med naturmark och en del större träd bevaras runt delar av verksamhetsområdets grän‐
ser. Detta innebär att ett mer naturpräglat ekosystem ersätts av ett mer urbant ekosystem. De
flesta växt- och djurarter som idag finns inom området, om än inte alla, kommer sannolikt att
försvinna.
Lokalklimatet inom planområdet ändras därmed också i betydande grad. Någon märkbar
ändring av lokalklimatet för Lövskatans bostadsområde bedöms inte ske. SMHI har gjort en
bedömning av luftkvaliteten vid Lövskatan vid ett genomförande av detaljplanen (bilaga 4).
Den luftrenande/filtrerande effekt som den aktuella trädvegetationen har gentemot föro‐
renad luft från SSAB´s industriområde vid sydostliga vindar bedöms som liten, då plan‐
området ligger upp till 7 meter lägre än bostadsbebyggelsen på Lövskatan. Den befintliga
trädvegetationen närmare bostadsbebyggelsen utanför planområdet kan däremot ha viss
sådan effekt. Dessutom utgör de sydostliga vindarna från SSAB mot Lövskatan knappt 8%
av vindriktningen under ett genomsnittligt år.
Geotekniska förhållanden
Geotekniska undersökningar visar att marken inom området består av sand från markytan
ned till 1,0 till 2,0 meter. I den östligaste delen (den lägre delen) finns ett 0,3-1,0 meter tjockt
lerskikt i sanden på cirka 0,5 till 1,5 meters djup. Under sanden finns fast botten bestående av
sandig morän. Djupet till fast botten varierar mellan cirka 1,0 m i väster till som mest 2,5 m i
nordöst. Grundvattennivån i området ligger mellan 0,5 och 1,5 m under markytan, där den
ytligast liggande nivån noterats i områdets lågpunkt.
Förorenad mark
Planområdet utgörs av ett område i en kil mellan ett industriområde, stambanan med till‐
hörande bangård samt Svartövägen. Topografin innebär att omkringliggande fastigheter
avvattnas mot planområdet och föroreningar och partiklar kan ha sköljts med och ansamlats
inom området. En miljöteknisk undersökning har tagits fram för detaljplanen och miljötill‐
ståndsansökan. Resultatet av undersökningen sammanfattas i miljökonsekvensbeskrivning‐
en.
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Planområdet sett från väster, marken avvattnas mot Aronstorpsviken. I norr (vänster i bilden) ligger Lövskatan
och i söder (höger i bilden) ligger Svartöstan och SSAB.

Hydrologiska förhållanden
Aronstorpviken är närmaste vattenområde och utgör recipient för dagvatten från planområ‐
det. Viken är en avskuren del av Hertsöfjärden och utgör bland annat recipient för dagvatten
från Örnnäsets bostadsområden samt för vatten från LuleKraft AB:s kraftvärmeanläggning.
Marken inom planområdet ligger väl över de gällande kommunala riktlinjerna för klima‐
tanpassning som anger att markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet
utformas översvämningssäkra upp till +2,5 m i RH 2000. Markområdet ligger även över
markhöjden för samhällsviktiga funktioner och strukturer som ska utformas översvämnings‐
säkra med ytterligare 50 cm, dvs +3,0 m vid havet.
Det finns dock risk för att området vid mycket kraftigt regn tillfälligt översvämmas då hela
planområdet inklusive omkringliggande ytor avvattnas i en punkt till Aronstorpsviken. Hän‐
syn till detta måste tas vid utformning av dagvattenhantering.
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Bebyggelseområden
Historik
Planområdet utgörs främst av naturmark och har ingen tidigare dokumenterad bebyggelse.
Fram till början av 1960-talet var Svartövägen en förbindelse mellan Centrumhalvön och
Svartön i form av en gata väster om Lövskatan parallellt med nuvarande järnväg. I samband
med ombyggnad av järnvägen ut mot SSAB och hamnen i mitten av 60-talet byggdes den
nya leden Svartövägen och möjligheten till genomfart väster om Lövskatan togs bort. Indu‐
striområdet söder om Bragegatan kom till i mitten av 60-talet och har utvecklats sen dess.
Aktuellt planområde utgörs i princip av ytan söder om industriområdet nämnt ovan och
Svartövägen och järnvägen.

Utsnitt ur Luleå kommuns turistkarta där utvecklingen av Lövskatan under perioden 1950-2000 framgår. 1950 uppe till vänster, 1965 uppe till höger, 1981 nere till väster och 2000 nere till höger.
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Bostäder, arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. Närmaste bostadsbebyggelse finns vid
Lövskatan norr om Bragegatan. De närmaste bostäderna ligger cirka 50 meter från nuvaran‐
de industriområde och cirka 200 meter eller mer från den planerade kretsloppsanläggningen.
Ytterligare bostadsområden finns i Örnäset i nordöst, på 350 meters avstånd och i Svartösta‐
den och ca 550 meter sydväst om området. Från planområdet som även utgörs av trafikytor
är avstånd till närmaste bostad ca 100 meter.
Industriområdet som angränsar till planområdet i norr utgörs av en fastighet med flera
byggnader och olika verksamheter. På fastigheten finns företag som bedriver allt från han‐
tering av metallåtervinning, lagerverksamhet och försäljning av byggvaror till små tjäns‐
teföretag. Längs järnvägen finns några byggnader med koppling till järnvägsverksamhet.
Norr om planområdet mellan järnvägen och industrifastigheten finns även en byggnad inom
skogsområdet. Denna byggnad är under avveckling och marken kommer att återställas till
naturmark.
Planförslaget medger en ny kretsloppsanläggning vilket innebär lokaler för bland annat
handel, lager och kontor, dels för återvinningscentralen och dels för återvinningsmarknaden.
Detta regleras i plankartan med beteckningen [J1H1]. Ytan för den föreslagna fastigheten för
en kretsloppsanläggning utgör ca 3 hektar (30 000 kvm).
Planförslaget medger en byggrätt motsvarande 30% av fastighetsarean med en högsta total‐
höjd på 9,0 meter vilket motsvarar två våningar.
Planförslaget medger även en byggrätt för en pumpstation för spillvatten vilket regleras i
plankartan med beteckningen [E1].
Offentlig service och kommersiell service
Inom planområdet saknas service. Offentlig service i form av äldreboende, förskola och skola
finns inom Lövskatan respektive Örnäset. Kommersiell service finns vid Örnäsets centrum.
Planförslaget syftar till att en Kretsloppsanläggning där bland annat en återvinningsmarknad
ska etableras inom planområdet.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till och inom byggnader inom planområdet säkerställs vid bygglov.

Fornlämningar
Det finns inga kända byggnader eller andra lämningar av kulturhistoriskt värde inom eller i
anslutning till planområdet.
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Friytor
Planförslaget innebär att ett område som i gällande detaljplan är utlagt som park- och plan‐
tering till stor del övergår till kvartersmark för en återvinningscentral och återvinningsmark‐
nad. Det innebär att arealen befintliga friytor inom stadsdelen Lövskatan minskar med ca
20-30%, beroende på om vattenytor och delar av angränsande parkmark räknas in eller inte.
Planområdet utgörs till stor del av skogsmark och utifrån upptrampade stigar etc i området
finns spår som visar att det är vanligt att passera genom och runt planområdet vid exempel‐
vis promenader och hundrastning. Möjligheten att promenera runt kretsloppsanläggningen
kommer att finnas kvar även om planen genomförs.
I plankartan föreslås parkmark för några mindre områden/ytor. Dessa ytor kommer dels att
säkerställa att trädridåer kan bevaras längs delar av planområdets gränser och dels att fung‐
era som ytor för dagvattenhantering

Landskapsbild
Planområdet utgörs till största delen av en likåldrig äldre björkskog som övergår till äldre
tallskog i de sydligt samt nordligt något mer högre belägna delarna. Området mellan indu‐
striområdet och Svartövägen utgörs av hårdgjorda ytor och en gång- och cykelväg avskiljd
av ett plank och en rad med björkar.
Planområdet ligger i en sänka med högsta markhöjd i det nordvästra delarna närmast bo‐
stadsbebyggelsen på Lövskatan samt i väster mot järnvägen. Sett från Lövskatan/Bragegatan
motsvarar höjden på träden byggnadshöjden inom fastigheten Verdandi 1 vilket framgår i
bilden nedan. Från denna fotopunkt på Bragegatan kan den högsta delen av SSAB:s industri‐
anläggning ses ovan trädtopparna.
Visuellt påverkas omgivningen mest från öster/söder/Svartövägen där ett markområde
med trädvegetation ersätts av asfaltytor och byggnader omgivna av stängsel. Ett liknande
intryck uppstår från väster/järnvägsområdet/Svartöberget. För bostadsområdet Lövskatan i
norr påverkas stadsbilden i mindre omfattning. Det beror på ett längre avstånd, ett befintligt
skogsområde samt industriområde belägna mellan bostadsområdet och planområdet, samt
att en gles ridå av befintlig trädvegetation bevaras i norra delen av planområdet i gränsen
mot industriområdet. Vidare bevaras befintlig trädvegetation inom ett område närmast SSAB
i planområdets sydligaste del och parallellt med gc-vägen i öster, detta regleras som [PARK]
i plankartan.

Vy från Bragegatan mot söder över industriområdet, med planområdets trädvegetation i bortre delen
av industritomten och med SSAB:s anläggning synlig över trädtopparna.
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En gles trädridå av välvuxna björkar bevaras som parkmark vid östra gränsen av planområdet. De
växer i nedre delen av slänten längs med gc-vägen (till vänster i bilden).

I sydligaste delen av planområdet bevaras ett bestånd av tallar som parkmark.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet angränsar i öster mot Svartöleden och sträcker sig upp till korsningen Svartö‐
vägen/Bragegatan/Örnäsvägen. Svartövägen är av riksintresse för kommunikationer då den
ansluter till en hamn av riksintresse. I riksintresset ligger att vägen ska vara framkomlig
för transporter till och från hamnen och industrierna på Svartön/Uddebo. I översiktsplanen
framgår att Svartövägen är utpekad som riksintresse för transporter mot Luleå Hamn och
som rekommenderad transportväg för farligt gods. Detta innebär att sträckningen även
framöver måste ha god framkomlighetsstandard för långa och tunga fordon.
Parallellt med Svartöleden finns en gång- och cykelväg som ansluter till Svartöstan. Gångoch cykelvägen är en del i det övergripande cykelvägnätet och är i översiktsplanen utpekad
som ingående i huvudnätet.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att planområdet ansluts till Svartövägen med en
ny lokalgata. Lokalgatan föreslås ges en sträckning parallellt med Svartövägen och anslutas
i en ny cirkulationsplats vid nuvarande fyrvägskorsning med Svartövägen-Bragegatan och
Örnäsvägen. Den nya cirkulationsplatsen kommer att ha fem anslutningar där kretsloppsan‐
läggningen därmed ges en egen infart.
Gång- och cykelnätet ges en liknande sträckning som idag parallellt med Svartövägen men
görs om till en ca 4 meter bred kantstensbunden gång- och cykelbana (trottoar) söder om
Bragegatan fram till befintlig gc-tunnel under Svartövägen. Busshållplatser kan byggas på
vardera sida om Svartövägen och anslutas till gc-nätet. Infart till kretsloppsanläggningen ska
göras tillgänglig och tydlig för de som går eller cyklar.
Trafikmängder
Trafikmängder på berörda gator vid planområdet och vid respektive infart till Lövskatan har
uppmätts under våren 2015. Trafikflödesmätningar visar att av de cirka 5 000 fordon som
passerar Svartövägen dagligen norrifrån, fortsätter cirka 3 800 genom korsningen på Svartö‐
leden. Cirka 900 fordon svänger av mot Örnäsvägen och 350 fordon viker av till Bragegatan
där sedan en del av trafiken går till industriområdet och resterande del fortsätter genom
bostadsområdet. Ungefär samma förhållanden gäller för trafiken som kommer söderifrån på
Svartöleden mot korsningen.
Planförslaget innebär att en anläggning som periodvis genererar stora mängder fordon kan
etableras inom planområdet. Då trafiken kommer att ansluta till Svartövägen som är plane‐
rad för större trafikmängder än dagens, bedöms tillkommande trafik inte innebära ett kapa‐
citetsproblem. Genomförd trafikanalys visar på en trafikökning längs Svartövägen med upp
till 10% och ca 3% för Hertsövägen. Trafikmängderna på övriga gator i närheten av planom‐
rådet bedöms bli små eller oförändrade.
Trafiklösning
Antalet besök vid kretsloppsanläggningen, med personbil (med och utan släp), bedöms i
dagsläget vara ungefär 500 stycken, vilket sammanlagt ger 1 000 fordonsrörelser per dag. In‐
kluderat i antalet fordon per dag är även yrkestrafiken som transporterar bort det insamlade
materialet, vilket beräknas uppgå till 14 transporter per dag (sju i vardera riktningen enligt
Renhållningens statistik från Kronan för år 2014).
För att undvika köer i den befintliga korsningen mellan Svartövägen-Bragegartan-Örnäs‐
vägen planeras en trafiklösning som innebär att befintlig fyrvägskorsning byggs om till en
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cirkulationsplats där kretsloppsanläggningen får en egen anslutning. Genomförd trafikana‐
lys (bilaga 2) visar att med en cirkulationsplats kommer inte framkomligheten begränsas
d.v.s. köbildning uppstår inte i trafikplatsen. En cirkulationsplats kommer generellt ge något
sämre kapacitet för trafiken på Svartövägen. För trafiken på Bragegatan och Örnäsvägen
visar analysen att framkomligheten förbättras med en cirkulationsplats.
Det finns en risk för att en etablering enligt planförslaget kan leda till ökad smittrafik genom
Lövskatan, främst från centrum och övriga stadsdelar väster om Lövskatan. För att motverka
detta kan det finnas behov av att göra åtgärder på gatunätet inom Lövskatan. Genomförd
trafikanalys indikerar dock på att risken för smittrafik genom Lövskatan inte är stor förutsatt
att framkomligheten på huvudvägnätet kvarstår.
Den nya cirkulationsplatsen innebär förutom möjligheten till en direkt anslutning till plan‐
området även en förbättrad möjlighet för in och utfart till Bragegatan och Örnäsvägen från
Svartövägen jämfört med dagens fyrvägskorsning där trafik längs Svartövägen har företräde.
Föreslagen cirkulationsplats är större än befintlig cirkulationsplats vid korsningen Svartö‐
vägen/Rundgatan vid Skurholmen och bedöms inte utgöra en begränsning för gods- eller
specialtransporter till och från Luleå hamn. Cirkulationsplatsen är oval och dimensionerad
för att långa fordon lättare ska ta sig fram längs Svartövägen. Anläggandet av en ny cirkula‐
tionsplats innebär även andra samhällsnyttor i form av ökad trafiksäkerhet och ökad fram‐
komlighet för oskyddade trafikanter.

Trafikmätning Lövskatan

Mätning 150420-150427
VDT 1868
Medelhastighet 35 km/h
Andel tung trafik: 9,4 %

Mätning 150420-150427
VDT 13435
Medelhastighet 53 km/h
Andel tung trafik: 7,2 %

Mätning 150420-150427
VDT 731
Medelhastighet 26 km/h
Andel tung trafik: 10,7 %

Mätning 150420-150427
VDT 8152
Medelhastighet 63 km/h
Andel tung trafik: 10,1 %
Mätning 150305-150313
ÅDT 308; VDT 342*
Medelhastighet 25 km/h
Andel tung trafik: 4 %

Mätning 150219-150302
ÅDT 628; VDT 698*
Medelhastighet 38 km/h
Andel tung trafik: 25 %

Mätning 150420-150427
VDT 847
Medelhastighet 35 km/h
Andel tung trafik: 25 %
Örnäsvägen

Mätning 150305-150313
ÅDT 326; VDT 362*
Medelhastighet 32 km/h
Andel tung trafik: 10 %

*VDT beräknat enligt ÅDT=0,9 VDT
Mätning med radarskåp.
Slangmätning.

Sammanställning av trafikmätningar inom och vid infarterna till Lövskatan.
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Mätning 150420-150427
VDT 2033
Medelhastighet 48 km/h
Andel tung trafik: 4,7 %
Mätning 150420-150427
VDT 6427
Medelhastighet 67 km/h
Andel tung trafik: 12,1 %

Lövskatan 9:1
2015-06-18
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Infarten till det aktuella planområdet är tänkt att ordnas genom att befintlig fyrvägskorsning byggs om
till en cirkulationsplats med en separat anslutning till kretsloppsanläggningen. Den befintliga gång och cykelvägen kan finnas kvar och busshållplatser kan anordnas längs Svartövägen.

Parkering, transporter, utfarter
Planförslaget innebär att en ny lokalgata ansluter till en ny cirkulationsplats. Från lokalgatan
kommer infart och utfart till kvartersmarken för den nya kretsloppsanläggningen ske. Den
angörande lokalgatan ges utrymme för en vändplan för att säkerställa att fordon vid behov
kan vända innan entrén till kretsloppsanläggningen.
Parkeringar för den planerade verksamheten ska lösas inom fastigheten för kretsloppsan‐
läggningen, det gäller såväl motorfordon som cyklar.
Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns längs Kantgatan ca 300 meter norr om planområ‐
det samt vid Arontorpsvägen på motsvarande avstånd söder om järnvägen. Den trafikeras
av LLT:s linje 7 mellan Svartöstan-Centrum-Klintbacken/Porsön. Hållplatsen vid Arontorps‐
vägen trafikeras även av LLT:s linje 50 mellan Sunderbyn-SSAB.
Planförslaget innebär att det vid entrén till kretsloppsanläggningen är möjligt att anordna ett
nytt hållplatsläge i höjd med befintlig gång- och cykeltunnel under Svartövägen. Hållplatser‐
na ges en god anslutning till gång- och cykelnätet och till den nya kretsloppsanläggningen.
Vid ett genomförande av detaljplanen är det av stor vikt att säkerställa en tydlig och trafiksä‐
ker anslutning för oskyddade trafikanter till kretsloppsanläggningen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Framtida anslutning av ny spillvattenledning från Skurholmen till Uddebo planeras att
anläggas längs Svartövägen. I översiktsplanen är ett reservat för ledningen markerat inom
planområdet. Ledningen kommer att anläggas på östra sidan om Svartöleden och därmed
påverkas inte planområdet.
Vatten- och avlopp till planområdet går att ansluta i Bragegatan. På grund av höjdförhål‐
landen mellan planområdet och tänkt anslutningspunkt vid Bragegatan krävs en trycksatt
ledning och en pumpstation inom planområdet. Utrymme för detta säkerställs med ett [E1] i
plankartan.
Dagvatten
Planförslaget medger att en kretsloppsanläggning byggs inom planområdet och en stor del
av naturmarken omvandlas till hårdgjorda ytor. I den mån det är möjligt ska dagvattnet tas
om hand lokalt (LOD) i svackdiken och utjämningsmagasin. Utrymmen för dagvattenhan‐
tering har säkerställts i plankartan genom ytor för parkändamål. Om inte LOD kan utföras
ska en fördröjning av dagvattnet ske innan anslutning till det kommunala dagvattennätet. En
fördjupad dagvattenutredning ska tas fram vid projektering av anläggningen.
En dräneringsledning från LUKAB:s kulvert för fjärrvärme är nedgrävd inom planområdet
och behöver flyttas vid ett genomförande av detaljplanen. Alternativt kan vattnet som utgörs
av kondensvatten ledas in i dagvattensystemet.
Genom att utforma ett dagvattensystem som kombinerar konventionella ledningar med
fördröjning och infiltration lokalt bedöms ingen förändrad påverkan uppstå för vattenförhål‐
landena i Aronstorpsviken.
Värme
Kulvert för stomledning för fjärrvärme från LUKAB går parallellt med järnvägen vid plan‐
områdets västra gräns. Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet vid anslutningspunkt i
Bragegatan.
El
Anslutningspunkt för el och bredband finns i Bragegatan.
Luleå energi har en luftledning som passerar planområdet vid korsningen Svartövägen/Bra‐
gegatan/Örnäsvägen. Ledningen regleras i plankartan som [ledning] vilket innebär att det
kan finnas luft- eller markförlagd ledning över eller under Svartövägen.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla ända tills dess den ersätts, ändras el‐
ler upphävs. Fastighetsägaren har under planens genomförandetid en garanterad byggrätt i
enlighet med planen.

Strandskydd
Enligt gällande lagstiftning återinträder strandskyddet i ett område när en detaljplan ersätts
med en ny detaljplan. Delar av planområdet innefattas av det generella strandskyddet som
omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen. Områden berörda av
strandskydd framgår av karta nedan. Det innebär att strandskyddet måste upphävas i den
föreslagna planen. Motivet till upphävandet är att området som berörs av strandskydd till
största delen utgörs av befintlig väg till Svartön och Luleå hamn, Svartövägen, samt gång och
cykelväg. Då vägen går längs stranden är marken inom det generella strandskyddsområdet
redan ianspråktaget. Med planförslaget upphävs strandskyddet inom hela planområdet.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (gator och parkområden) och ansvarar för
utbyggnad och underhåll av dessa. Fastighetsägare ansvarar för kvartersmark (kretsloppsan‐
läggningen).
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Aronstorpsviken

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsreglering
En ny fastighet ska bildas för kvartersmarken för kretsloppsanläggning. Detta görs genom
avstyckning från Lövskatan 9:1. I samband med detta bildas ett servitut för åtkomst av den
planerade pumpstationen.
En mindre del av Verdandi 1 förs över till den kommunala fastigheten Lövskatan 9:1 för att
inrymma avvattningsåtgärder för ny lokalgata och kvartersmark inom planområdet.
Befintliga rättigheter för allmän väg under luftledning som korsar Svartövägen berörs av
detaljplanen. I planförslaget läggs luft- eller markledning som en egenskap i huvudgatan.
Befintliga ledningsrätter kvartstår.
Avtal
Förvärv av del av Verdandi 1 kräver separat avtal.
Befintligt arrende av kommunal mark på delar av Lövskatan 9:1 som används som ytor för
verksamhet på industrifastigheten Verdandi 1 kommer sägas upp.

Ekonomi
Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator och parkområden inom planområdet.
Exploatören står för de kostnader som genomförandet av detaljplanen medför inom den
egna kvartersmarken.
Exploatören ansöker och bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomföran‐
det av detaljplanen.
Ersättning
Planavgift tas ut i samband med bygglov.

Miljökonsekvensbeskrivning - sammanfattning
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för planförslaget. Här återges samman‐
fattningen av detta dokument.
” I centrala Luleå finns idag en kretsloppsanläggning (dvs anläggning för återvinning och
återanvändning) på Kronan. Kommunfullmäktige (KF 2012-03-27) har beslutat att området
där anläggningen ligger ska utvecklas för bostäder och med anledning av det föreslår kom‐
munen en ny plats för kretsloppsanläggningen. Förslaget på ny placering har föregåtts av en
utredning där man har letat efter en lämplig plats utifrån en rad kriterier. Ett av de viktigaste
kriterierna förutom att marken ska vara tillgänglig att bygga på har varit att platsen ska vara
centralt belägen. En centralt belägen kretsloppsanläggning främjar och underlättar för många
av kommunens innevånare att återvinna och återanvända vilket är centralt för att åstadkom‐
ma en hållbar utveckling av kommunen.
Den plats som föreslås för en ny kretsloppsanläggning ligger på Lövskatan cirka 2,5 kilome‐
ter sydöst om Luleå centrum och det är kommunen som äger marken. Huvudanledningarna
till att området har ansetts som bäst lämpat är att det ligger centralt och lättillgängligt samt
att marken inte är lämplig för bostadsbebyggelse eftersom det ligger nära ett industriområde
(bla SSAB), järnväg (stambanan) och en större väg (Svartövägen). Området utgörs idag av
naturmark (skog) och för att säkerställa en bra trafiklösning till området ingår även korsning‐
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en Svartövägen-Bragegatan-Örnäsvägen i detaljplanen. Korsningen kommer enligt planen att
byggas om till en cirkulationsplats där kretsloppsanläggningen får en egen anslutning.
Kommunen har bedömt att planen kan medföra betydande miljöpåverkan och därmed ska
en miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt reglerna i Miljöbalkens kapitel 6. De faktorer
som i ett inledande skede ansågs kunna innebära betydande miljöpåverkan och som därför
har belysts och utretts genom denna miljökonsekvensbeskrivning var buller från tillkom‐
mande trafik och från verksamheten, luftpåverkan, risk för människors hälsa och säkerhet,
påverkan på riksintresse för kommunikationer, ökade trafikmängder, risker med hantering
av farligt avfall, hantering av dagvatten från anläggningen samt påverkan på stadsbilden.
I förhållande till nollalternativet som innebär att anläggningen på Kronan läggs ner utan att
ersättas med en ny anläggning bedöms planförslaget innebära positiva miljö- och samhälls‐
konsekvenser. Kommunen har i och med planförslaget möjlighet att fortsätta att utveckla
möjligheterna till återvinning och återanvändning i Luleå. Placeringen av kretsloppsanlägg‐
ningen på Lövskatan ger goda möjligheter för många av kommunens innevånare att använ‐
da sig av anläggningen både för att bli av med sitt avfall, lämna in material till återvinning
och för att köpa begagnat.
Naturen i området, som består av gallrad tall och lövskog, och som i vissa delar är slyig och
sank, anses inte innehålla några särskilda skyddsvärden. Insynen till området och därmed
påverkan på stadsbilden kan begränsas genom att skogsdungar sparas och att träd planteras.
Inom området kommer större delen av ytan att hårdgöras (asfalteras) och bebyggas. Det dag‐
vatten som därmed uppstår kommer inte innehålla några föroreningar utöver vad man i all‐
mänhet kan vänta sig från parkeringsytor. Då farligt avfall kommer att förvaras i containrar
under tak på ytor som inte är kopplade till avlopp och dagvatten. Det dagvatten som uppstår
kommer att tas omhand och renas innan det släpps till recipienten (Aronstorpsviken) varför
risken för negativ påverkan av dagvattnet på recipienten bedöms vara obetydlig.
De utsläpp till luft som kretsloppsanläggningen ger upphov till kommer från trafiken till
och från samt inom området. Utsläppen bedöms ge små konsekvenser och endast lokalt i
anläggningens närhet. Sett i det större perspektivet till påverkan på centrala Luleå, kommer
utsläppen varken öka eller minska eftersom trafiken flyttas från ett centralt läge till ett annat.
Risken för att stoftnedfall kan öka något på Lövskatan när området avverkas kan inte ute‐
slutas enligt SMHI. Det är däremot inte troligt att några miljökvalitetsnormer överskrids vid
normal drift vid SSAB, som en konsekvens av att markområdet avverkas. Miljökvalitetsmålet
för partiklar, PM10, ligger på nivån 15 µg/m3, vilket troligen klaras även i bostadsområdena
nära SSAB.
Aspekten människors hälsa och säkerhet har bedömts för de som besöker och jobbar vid den
planerade kretsloppsanläggningen med tanke på avståndet till SSAB samt med avseende på
transport av farligt gods både på Svartövägen-Uddebovägen och på järnvägen. I båda fall an‐
ses att säkerhetsavstånden är tillräckliga.
Bedömning har också gjorts av vilken påverkan kretsloppsanläggningen kan ha på män‐
niskors hälsa och säkerhet. Där visar bullerutredningen som har genomförts att Svartövägen
redan idag ger ganska höga bullernivåer vid de närmast belägna bostäderna. Den tillkom‐
mande trafiken ger en så marginell ökning att den inte är mätbar. Buller från trafik och från
övrig verksamhet inne på kretsloppsanläggningen (containerbyten och materialhantering) är
låga och kommer vid de närmaste bostäderna ligga under riktvärdet. Planerad verksamhet
kommer att innebära marginella skillnader av befintliga bullernivåer vid de fastigheter som
finns närmast verksamheten på Verdandi 1 då den ekvivalenta ljudnivån totalt sett beräknas,
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med nuvarande underlag som grund, öka med ca 1 dBA vilket inte är märkbart i praktiken.
De maximala ljudnivåerna kommer fortsättningsvis att vara högst från den befintliga metal�‐
låtervinningen på Verdandi 1.
Genomförd trafikutredning visar att genom att bygga om nuvarande fyrvägskorsning, där
det råder väjningsplikt, till en rondell där kretsloppsanläggningen får en egen avfart kom‐
mer medföra att trafiken kan löpa utan köbildning och att den sänkta hastigheten kommer
att ge en ökad säkerhet.
Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med i huvudsak relativt små och
begränsade negativa miljökonsekvenser.”

Riksintressen och skyddade områden
Riksintressen
Gällande riksintressen bedöms inte påverkas nämnvärt av planförslaget.
Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer för bl a vatten bedöms inte påverkas negativt av ett genomför‐
ande av planförslaget.

Mellankommunala intressen
Inga mellankommunala förhållanden bedöms beröras av planförslaget.

Hälsa och säkerhet
Buller och andra störningar
Beräkningarna visar att ljudnivåerna vid fastigheterna längs Svartöleden ligger mellan 55
och 61 dBA både med och utan den tillkommande trafiken till den planerade återvinningsan‐
läggningen. Skillnaderna blir som mest 0,3 dBA, en skillnad så liten att den inte kommer att
vara märkbar.
Bullret från trafiken inom kretsloppsanläggningens område beräknas uppgå till 30 dBA
vid den närmast belägna bostadsfastigheten Lövskatan 9:17. Riktvärdena för industribuller
kvällstid på 45 dBA uppfylls därmed med god marginal.
Buller från den övriga verksamhet inom kretsloppsanläggningen såsom materialhantering
och rangering av containrar blir låga. De sammanlagda ekvivalenta ljudnivån från samtliga
källor under 1 timme ligger på 38 dBA vid fastighet Brage 9 på Furumovägen 2 vilket är 7
dB under riktvärdet för kväll (45 dBA). Verksamheten kommer inte pågå nattetid och för dag
och kväll finns inga riktvärden på hur högt de maximala ljudnivåerna får vara. En beräkning
har ändå utförts som visar att de maximala ljudnivåerna som mest ligger på 46 dBA vilket är
väl under riktvärdet för nattetid (55 dBA).
Det sammanlagda bullret från trafiken inom kretsloppsanläggningen och den övriga verk‐
samheten på fastigheten uppgår till 39 dBA i ekvivalent ljudnivå vid de närmsta bostadsfas‐
tigheterna.
För boende nära verksamheterna på Verdandi 1 kommer den tillkommande kretsloppsan‐
läggningen att innebära marginella skillnader. Med nuvarande underlag som grund kan den
ekvivalenta ljudnivån totalt sett kommer att öka med ca 1 dBA vilket inte är märkbart i prak‐
tiken. De maximala ljudnivåerna kommer fortsättningsvis att vara högst från den befintliga
metallåtervinningen.
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Trafik
Den trafikökning som detaljplanen kan medföra kommer enligt genomförd trafikanalys (bi‐
laga 2) främst ske längs Svartövägen. Denna väg är dimensionerad för höga trafikmängder
och ökningen bedöms inte medföra kapacitets- eller trafiksäkerhetsproblem.
Transportled för farligt gods
Svartövägen och järnvägen (Stambanan genom övre Norrland) är utpekade som leder för
farligt gods. Markanvändingen i aktuellt planförslag bedöms utgöra Zon B, mindre känslig
användning, utifrån länsstyrelsen riktlinjer gällande transportleder för farligt gods. Detta
föranleder inget särskilt skyddsavstånd utifrån risken för farligt gods på väg. För järnväg
är det största skyddsavståndet 10 meter för verksamheter motsvarande zon B. Planområdet
ligger mer än 30 meter från närmaste spårkant och därmed finns inget behov av ytterligare
riskreducerande åtgärder med avseende på farligt gods.
Svartövägen trafikeras av ca 800 tunga fordon per vardagsmedeldygn. En ombyggnation av
korsningen Svartövägen-Bragegatan-Örnäsvägen till en cirkulationsplats som planförslaget
medger innebär även en minskad risk för allvarliga olyckor där transporter av farligt gods är
inblandade.
Trygghet och säkerhet
Insatstiden för räddningstjänsten till planområdet bedöms vara god. Räddningsvägar är för‐
utom den nya föreslagna lokalgatan även den parallella gc-vägen som kan nyttjas vid köer.
Väster om planområdet finns en grusväg invid järnvägen, som går längs planområdesgrän‐
sen. Vägen utgör serviceväg till järnvägen och snöröjs vintertid och kan även nyttjas som en
alternativ räddningsväg till planområdet.
Riskbedömningar/analyser
Enligt Seveso II-direktivets artikel 12 om kontroll över den fysiska planeringen ska man före‐
bygga allvarliga olyckshändelser och deras konsekvenser och på lång sikt upprätthålla lämp‐
liga avstånd mellan verksamheter och deras omgivning genom fysisk planering. SSAB utgör
en Sevesoanläggning. Detta redogörs utförligt för i miljökonsekvensbeskrivningen. Riskerna
för personer som vistas inom kretsloppsanläggningen, med avseende på SSABs verksamhet,
bedöms som mycket små.

Sociala konsekvenser
Tillgången till park- och naturmark minskar för invånarna på Lövskatan. Då planområdet är
mindre attraktivt som friyta samt perifert beläget bedöms de negativa sociala effekterna dock
som begränsade. Möjlighet att promenera runt området kommer att finnas kvar även efter ett
genomförande av planen.

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet
Den föreslagna cirkulationsplatsen kommer att öka tillgängligheten med bil i denna punkt.
Det gäller främst under rusningstid morgon och kväll. Den ökade biltrafiken i södra delen
av Lövskatan sker på en ny lokalgata för Kretsloppsanläggningen. De ökade risker som då
uppstår sker inom ett tydligt avgränsat område, beläget på avstånd från bostäder. Risken för
smittrafik genom stadsdelen Lövskatan av från/till centrumtrafik bedöms som liten på grund
av gatornas och gatunätets utformning på Lövskatan. Svartövägen bedöms upplevas som en
snabbare och bättre förbindelse i de allra flesta fall. Om smittrafik trots detta skulle uppstå
ska åtgärder vidtas.
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Planförslaget ger möjlighet att bygga en kretsloppsanläggning med god tillgänglighet såväl
till kretsloppsanläggningen som inom anläggningen.

Service
Möjligheter till återvinning och återanvändning i Luleå är oförändrade eller förbättras. Ge‐
nom tillkomsten av en kretsloppsanläggning ökar servicenivån i stadsdelen Lövskatan.

Folkhälsa, kultur mm.
Folkhälsan i Luleå eller i stadsdelen Lövskatan bedöms inte påverkas i någon nämnvärd mån
av planförslaget.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
En fördjupad dagvattenutredning behöver tas fram i samband med projektering av anlägg‐
ningen.
Fortsatt miljöteknisk undersökning.
Kompletterande bullermätningar.

Tidplan
Detaljplanen är påbörjad innan 2 januari 2015 och den handläggs därför med normalt plan‐
förfarande enligt PBL 2010:900 och ska efter samråd och granskning antas av kommunfull‐
mäktige.
Preliminär tidplan för planarbetet:
Planuppdrag		

8 december 2014

Samråd		

17 augusti - 14 september 2015

Granskning		

4 kvartalet 2015

Antagande		

1 kvartalet 2016

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagandet anslås om den inte
överklagas.
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