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Samråd enligt miljöbalken kap 6 för tillståndsansökan för
vattenverksamhet, miljöbalken kap 11
Östra länken etapp 2C, Luleå kommun
Anläggning av ledningar för vatten och avlopp

Administrativa uppgifter
Sökande:
Postadress:
Organisationsnr:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E‐post:
Berörda fastigheter:
Fastighetsägare:

Luleå Kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen
971 85 Luleå
21 20 00‐2742
Ingvar Mosesson
070 313 7390
ingvar.mosesson@lulea.se
Hertsön 11:1, Svartöstaden 13:36
Luleå kommun, SSAB

Rådighet:
Luleå kommun har som fastighetsägare rådighet
över fastigheterna Hertsön 11:01 och Örnäset 10:01. Luleå kommun avser att
förvärva det mark och vattenområde som berörs inom Svartöstaden 13:36.
Tidigare beslut:
Vattendomstolen VA 22/98, Lulekraft AB, 1998‐08‐26
Mark och miljödomstolen M538‐99, Lulekraft AB, 2000‐09‐29
Miljödomstolen M538‐99, Lulekraft AB, deldom 1999‐04‐12,
Miljödomstolen M538‐99, Lulekraft AB, dom 2000‐09‐29

Inledning
I dagsläget är kommunalt vatten och avlopp identifierat som en begränsande
faktor inom Luleå kommun, vilket hindrar visionen om att öka befolkningen
och skapa tillväxt i kommunen. Inom projekt Östra länken anläggs ett nytt,
större huvudsystem för vatten och avloppsledningsnät vilket ska trygga VA‐
försörjningen i Luleå kommun under den kommande 100‐årsperioden och
därmed främja långsiktig utveckling.
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Följande övergripande projektmål har tagits fram för Östra länken:






Trygga vattenförsörjningen från vattenverket till Mjölkuddsberget
genom förstärkt matning till år 2022.
Möjliggöra befolkningstillväxt i Luleå, VA‐systemet ska vara
utformat för en fördubblad befolkning år 2100 (130 000 personer).
Systemet ska utformas robust och säkert.
Hänsyn till negativ påverkan avseende ekologi och socio‐kulturella
aspekter.
Projektet ska tillgodose en långsiktig och effektiv lösning för Luleå
kommun.

Information om Östra länken finns tillgänglig och uppdateras kontinuerligt
på Luleå kommuns hemsida (lulea.se/ostralanken). Inom etappen 2C avses
att anlägga ledningar i Inre Hertsöfjärden för att förbinda Hertsön med
reningsverket i Uddebo. Att anlägga ledningar i vattenområdet är
tillståndspliktigt enligt miljöbalken kap 11 och när tillstånd söks ska samråd
utföras.

Syfte
Luleå kommun vill med detta samrådsunderlag informera länsstyrelsen,
kommunens förvaltningar och berörda nämnder, övriga myndigheter,
allmänheten och verksamheter samt övriga berörda parter om verksamheten
och inhämta deras synpunkter.
Samrådsunderlaget syftar till att översiktligt beskriva verksamheten med
avseende på lokalisering, omfattning och utformning. Synpunkter och
information som framkommer under samrådet kommer att sammanställas i
en samrådredogörelse där det även kommer att framgå hur den nya
informationen påverkar miljökonsekvensbeskrivningen och
tillståndsansökan.

Lokalisering
Etapp 2C förbinder Hertsön med Uddebo på Svartön, se översiktskarta i
Figur 1 och detaljkarta i Figur 2. Ledningarna anläggs från en ny
pumpstation vid Gamla Lövskärsvägen på Hertsön, över viken mellan
Hertsön och Kalvholmen, över Kalvholmen och i Inre Hertsöfjärden mellan
Kalvholmen och Svartön vidare till Uddebo reningsverk.
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Figur 1. Översiktskarta ledningar från Hertsön över Kalvholmen och inre
Hertsöfjärden till Svartön och Uddebo reningsverk.

Figur 2. Detaljkarta ledningar från Hertsön över Kalvholmen och Inre
Hertsöfjärden till Svartön och Uddebo reningsverk.
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Verksamhetens omfattning och utformning
Vattenverksamhet
Ledningsdragningen i Inre Hertsöfjärden kommer innebära tillståndspliktig
vattenverksamhet. Dels då påverkad bottenyta under högsta högvatten (+1,8
möh) beräknas överstiga 3 000 m2, dels då sedimenten innehåller
föroreningar.
Delen i vattenområdet mellan Svartön och Kalvholmen planeras att utföras
under sommarperioden med grävmaskin från en pråm eftersom vattnet inte
blir isbelagt under vintern på grund av utsläpp av varmt vatten från Lule
Kraft AB uppströms. Sträckan från Svartön till Kalvholmen är cirka 430 m.
Botten rensas från sediment och stenblock till ett djup på cirka 2 – 3 meter.
Fyra ledningar anläggs, tre ledningar med dimension 400 millimeter i
diameter och en med diameter 560 millimeter, förläggningsbredden blir då
cirka 5 till 6 meter. Rören svetsas och förses med tyngder för att hålla kvar
dem på botten. Närmast land både vid Svartön och vid Kalvholmen kommer
schakt utföras så att rören hamnar på cirka 2 till 3 meters djup under botten.
Sediment och block planeras att läggas direkt vid sidan av ledningsgraven.
Mellan Kalvholmen och Hertsön planeras arbetena att utföras under vintern
eftersom där kan rörläggningen utföras från is. Tillvägagångssättet är likt det
som utförs mellan Svartön och Kalvholmen. Här tillkommer en 600
millimeters nödutloppsledning från en ny pumpstation som byggs på
Hertsön. Sträckan mellan Kalvholmen och Hertsön är cirka 100 m.
Ledningarna svetsas och tyngs ned med betongvikter på botten.
Geotekniska undersökningar har utförts år 2020. Dessa visar att sedimenten
innehåller mycket block vilket gör att rörtryckning inte fungerar. Djupet till
berg är också mer än 10 m vilket gör att bergborrning blir för dyrt och djupt.
Det förekommer ingen båttrafik i området utöver SSABs
recipientprovtagning.

Åtgärder på land
Sträckan över Kalvholmen utförs med konventionell schakt. I
ledningssträckningen kommer avverkning att behöva utföras.

Tider
Delen över vatten från Svartön och över till Kalvholmen planeras att utföras
under sommarperioden med grävmaskin från en pråm eftersom vattnet inte
blir isbelagt under vintern.
Mellan Kalvholmen och Hertsön planeras arbetena att utföras under vintern
eftersom där kan rörläggningen utföras från is.
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Planförhållanden
Inom aktuellt område finns två detaljplaner, Kalvholmen PL075 och Hertsön
A360. Planerade åtgärder med hänsyn till ledningsdragning bedöms inte
strida mot bestämmelserna i de aktuella planerna. I Luleå kommuns
Översiktsplan 2013 finns ett reservat för nytt huvudstråk för vatten och
avlopp i den föreslagna sträckningen. En fördjupning av översiktsplanen
håller på att tas fram för området Hertsön‐Lerbäcken.
De områden som berörs omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13–14 §§ MB.

Riksintressen och andra skyddsintressen
Riksintressen
Området är beläget inom riksintresset för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2§
miljöbalken. Riksintresset för turism och rörligt friluftsliv i Norrbottens kust‐
och skärgårdsområde är omfattande och täcker hela kommunens östra del,
från E4 ut till den ekonomiska zonen i Bottenviken. Se Figur 3.
Området ligger inom påverkansområdet för riksintresset för totalförsvaret
gällande stoppområde för höga objekt, område med särskilt behov av
hinderfrihet och MSA‐området för luftrum. Fasta installationer högre än 45
meter får inte uppföras. Riksintresset relaterar till Luleå flygplats belägen
sydväst om de föreslagna lokaliseringarna.
Riksintressena bedöms ej påverkas negativt av de planerade åtgärderna.

Naturreservat
Norr om bostadsområdet Hertsön ligger Ormberget‐Hertsölandets
naturreservat. Reservatets syfte är att skydda unika naturvärden och
rekreativa kvalitéer. Naturreservatet ingår i riksintresset för friluftsliv (3 kap
6 § MB) som beskrivs ovan. Reservatet kommer inte att påverkas av de
planerade åtgärderna.
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Figur 3. Karta över riksintressen enligt miljöbalken kap 3.

Biotopskydd
På Kalvholmen finns ett antal äldre stenmurar som kan omfattas av
biotopskydd enligt Miljöbalken, dessa planeras att undvikas vid
ledningsdragning.

Kulturmiljö
Inga kända kulturmiljövärden finns i ledningssträckningarna men aktsamhet
bör vidtas vid markarbeten på Kalvholmen och Hertsön eftersom kända
lämningar indikerar att det kan finnas ytterligare lämningar i området. Enligt
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns de närmaste
kulturmiljölämningarna i Hertsöns bostadsområde och kommer inte att
beröras av arbetena.

Miljökvalitetsnormer
Närmaste grundvattenförekomst ligger söder om Lule älv på Sandön och har
god kvalitativ och kvantitativ status. Inga grundvattenförekomster bedöms
påverkas av den planerade verksamheten.
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Nedan redovisas de ytvattenförekomster som berörs och som har
klassificerats i Vatteninformationsystem Sverige (VISS) avseende ekologisk
och kemisk status. Den ekologiska statusen avgörs bl.a. utifrån en
bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt och djurarter. Den kemiska
statusen bestäms genom haltmätningar av ”prioriterade” förorenande
ämnen.
Inre Hertsöfjärden omger Kalvholmen se Figur 4 nedan. Enligt VISS uppnår
Inre Hertsöfjärden ej god kemisk status och otillfredsställande ekologisk
status. Anledningen är höga halter näringsämnen samt höga halter av
fluoranten PFAS och PAHer samt kvicksilver och polybromerade
difenyletrar (PBDE) som överskrids i alla svenska ytvatten. Det finns inga
miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomsten.
Inre Hertsöfjärden rinner ut i Sörbrändöfjärden i sydost. Sörbrändöfjärden
uppnår ej god kemisk status och god ekologisk status enligt VISS. Den
kemiska statusen beror på höga halter dioxiner, tributyltenn föreningar samt
kvicksilver och PBDE. MKN för Sörbrändöfjärden är god ekologisk status till
2021 samt god kemisk status med undantag för bromerad difenyleter,
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt med tidsfrist 2021 för bly och
blyföreningar.

Figur 4. Karta över vattenförekomsten Inre Hertsöfjärden. Källa: VISS.
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Befintliga förhållanden
Vattenförhållanden
Inre Hertsöfjärden består av Aronstorpsviken i väster som är uppdämd för
att ta emot kylvatten från Lule Kraft AB. I öster finns ytterligare en
fördämning vid Gräsörenbron. Mot fjärden avvattnas Örnäsets
bostadsområde i väster, naturområden på Kalvholmen och Hertsölandet i
norr och Svartöns industriområde i söder. Inre Hertsöfjärden avvattnas mot
Sörbrändöfjärden i sydost vid Gräsörenbron. Fjärden ingår i Luleå
fiskevårdsområde (Luleå Fvof ‐ Fiskekort.se).

Sediment
Sedimenten består av sand och silt och innehåller mycket block. Provtagning
av sediment har utförts och det förekommer förhöjda halter av metaller, zink,
krom och bly samt PAHer i Inre Hertsöfjärden.

Grundvatten
Grundvattenytan ligger i dagsläget relativt ytligt i stora delar av området.
Flödesriktningen bedöms vara från norr till söder. Grundvattennivån
bedöms kunna komma att sänkas lokalt i samband med ledningsschakten.

Naturmiljö
Åtgärderna berör vatten och land mellan Svartöns industriområde och
Hertsön. För aktuell ledningsdragning se karta Figur 6. Naturmiljön på
Kalvholmen består främst av blandskog med kraftig mänsklig påverkan i
form av skogsskötsel och ridstigar. Det finns äldre träd (170 år) och partier
med höga naturvärden, främst nära Kalvholmens stränder.
En naturvärdesinventering har utförts av Sture Westerberg sommaren 2019
som har identifierat flera områden med höga samt påtagliga naturvärden i
ledningsdragningen, se Figur 6.
5.2 Högt naturvärde
Gallrade strandskogar med friställda äldre björkar ingår i ett större område
med strandnära skogar. Naturvårdsåtgärder genom ringbarkning av gran
har utförts i området tidigare. De lövrika strandsumpskogarna med snabb
nedbrytning utgör viktiga biotoper for födosökande hackspettar.
5.15 Visst naturvärde
Område som naturvårdsgallrats.
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Område 5.4. Högt naturvärde
Lövrika och till stor del orörda strandskogar med stående och liggande träd i
olika nedbrytningsklasser är viktiga för vedsvampar, insekter, mossor och
födosökande hackspettar.
Område 5.5
Högt naturvärde: I området har ett fåtal signal‐samt rödlistade arter
påträffats vilka utgör ett lokalt skyddsvärde. Fridlysta växtarter är funna i
området. Spår av skogsbete.

Figur 5. Naturvärdesinventering, Sture Westerberg, 2019. Den föreslagna
ledningsdragningen i kartan (blå linje) har ändrats efter inventeringen utfördes.

Skyddsklassade arter
I området har följande skyddsklassade arter påträffats, se karta i Figur 6.
Granticka, harticka och revlummer. Dessa kommer att kunna undvikas vid
ledningsdragningen.
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Figur 6. Karta över ledningsdragningen och skyddade arter.

Friluftsliv och rekreation
På Kalvholmen finns en ridanläggning och ridvägar, området används också
för annat friluftsliv som promenader, bär och svampplockning samt
fågelskådning.

Förutsedd miljöpåverkan
Miljöpåverkan av verksamheten kommer att beskrivas utförligare i en
miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan. Nedan redovisas
den miljöpåverkan som kommunen kan förutse i ett tidigt skede.

Ytvatten
Förutsedd miljöpåverkan på vatten från arbetena bedöms som liten med
vidtagna skyddsåtgärder. I samband med schakt och nedläggning av
ledningar i vattenområdet kan grumling uppkomma. En siltgardin kan
användas för att minimera partikelspridning. Ledningarnas påverkan på
vattnets strömningsmönster i området bedöms påverkas i liten mån.
Bottenlevande organismer och fisk kan påverkas tillfälligt under arbetena.
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Grundvatten
Enligt SGU:s brunnsarkiv finns närmsta belägna brunn på Hertsön 12:107 ca
300 m från planerad pumpstation på land, ytterligare brunnar finns på mer
än 300 m avstånd på 11:1 längs Nygårdsvägen och på Hertsön 3:7 nordost
om pumpstationen. Brunnarna är bergborrade och används troligen för uttag
av dricksvatten. Avståndet till dessa bedöms vara tillräcligt för att ingen
påverka ska uppkomma. Grundvattennivåerna vid landanslutning på
Svartön, Kalvholmen och Hertsön antas följa havsytans variationer. Ingen
grundvattenförekomst berörs av planerade åtgärder.

Naturmiljö
Naturmiljön längs kommande ledningssträckning kommer att förändras
genom att till exempel träd kommer avverkas och att mark och sjöbotten
kommer störas där ledningen läggs ned. Vald sträckning över Kalvholmen
har anpassats efter naturvärdesinventering och fältbesök av projektgruppen
samt kommunekolog Örjan Spansk. Sträckningen har anpassats till att följa
befintligt staket och luckor i skogen för att minimera påverkan på höga
naturvärden. Naturmiljön bedöms endast påverkas i liten mån av de
planerade åtgärderna.

Buller och luft
Samtliga arbeten kommer att utföras dagtid och endast på vardagar. I
anläggningsskedet kommer arbetsmaskiner, pråmar och tunga transporter
att ske av material till ledningarna. Dessa bedöms vara tillfälliga och av en
begränsad omfattning och bedöms inte orsaka störningar.

Friluftsliv och rekreation
Friluftslivet och rekreationsmöjligheterna bedöms påverkas tillfälligt under
arbetenas utförande men kan återgå efter att arbetsområdena är återställda.

Försiktighetsmått och skyddsåtgärder
För att undvika och begränsa miljöpåverkan under arbetena kommer vissa
skyddsåtgärder att vidtas:
 Arbetena kommer att utföras så att markskador minimeras och inte
innebär onödig inskränkning på friluftslivet och annan verksamhet.
 För att undvika spridning av föroreningar från sedimenten kommer
siltgardiner att användas mellan Svartön och Kalvholmen.
 Hantering av bränslen och kemiska produkter sker på ett sådant sätt
att förorening inte uppkommer eller sprids till omgivande mark och
vatten.
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Entreprenören kommer att följa ett egenkontrollprogram för att
undvika olägenheter för människor och miljön på grund av
anläggningsarbetena.
Information om arbetena och tillgänglighet till områdena kommer att
finnas på kommunens hemsida.
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