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 Detaljplan för del av Rutvik,  
del av Rutvik 14:17 m.fl.  

Rutviks arbetsplatsområde 
 

Luleå kommun          Norrbottens län 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 15 mars 2021 § 44 att ge stadsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för del av Rutvik, del av Rutvik 14:17 m.fl., 
Rutviks arbetsplatsområde i syfte att pröva förutsättningarna för industri och verksamheter. 

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.  

Hur samrådet bedrivits 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. plan- och bygglagen). Ett utökat förfarande används då detaljplanen är av betydande 
intresse för allmänheten och i övrigt av stor betydelse. Det innebär att detaljplanen ska 
kungöras och samrådas under minst tre veckor.  För att få fram ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med 
myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen.  

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 1 juni – 22 juni 2022. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats och på 
Stadsbyggnadsförvaltningens kontor och Stadsbiblioteket på Kulturens hus. 
Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (se sändlista).  

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda 
kommunala förvaltningar och bolag.  

Under samrådstiden inkom 22 skrivelser. 

Skrivelser utan invändningar har inkommit från: 
⋅ Skanova, 2022-06-03 
⋅ Vattenfall, 2022-06-08 
⋅ Luleå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 2022-08-22 

  



Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från: 
⋅ Boende i närområdet, yttrande 1, 2022-06-02 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 1, 2022-06-10 
⋅ Postnord, 2022-06-10 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 2, 2022-06-13 
⋅ Boende i närområdet, yttrande 2, 2022-06-16 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 3, 2022-06-20 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 4, 2022-06-20 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 5, 2022-06-21 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 6, 2022-06-21 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 7, 2022-06-21 
⋅ Boende i närområdet, yttrande 3, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 8, 2022-06-22 
⋅ Lantmäteriet, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 9, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 10, 2022-06-22 
⋅ Trafikverket, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 11, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 12, 2022-06-22 
⋅ Boende Humlevägen, yttrande 13, 2022-06-22 
⋅ Länsstyrelsen Norrbotten, 2022-07-01 

 

Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan. 

Inkomna synpunkter med kommentarer  
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin 
helhet finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i 
sin helhet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från 
inkomna synpunkter. 

Myndigheter 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens synpunkter läggs in i sin helhet och kommenteras. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Riksintresse 
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken (MB) avseende stoppområde för höga objekt, MSA- område och 
påverkansområden väderradar. 

Planområdet tangerar mot utpekad område av riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § 
MB) avseende väg (E4) och ligger inom avrinningsområde för Gammelstadsviken som är 
utpekat som riksintresse för naturvården (3 kap 6 § MB) och riksintresse Natura 2000 (4 kap 
8 § MB) 



Länsstyrelsen anser att kommunens redogörelse av riksintressen behöver kompletteras med 
en beskrivning av intressets värden och funktion samt planförslagets inverkan på dessa 
egenskaper. 

Länsstyrelsen anser även att planförslagets utformning behöver motiveras tydligare. Ett 
exempel på det som behöver utvecklas är reglering av bebyggelsehöjder genom 
bestämmelsen om högsta nockhöjd. Kommunens avvägning och ställningstagande om 
bestämmelsens inverkan på riksintressen för totalförsvaret saknas. Planen som den är 
utformad tillåter även mobiltelefonmaster, antenner med mera. 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats avseende riksintressena.  

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Buller 
Kommunen bör förtydliga det något motsägande att det på (s. 28) i planbeskrivning anges:  
” Ingen av de studerade bostadshusen överskrider riktvärdena för buller på väg som är 55 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal”  

Bullerutredningen visar även att riktvärdena för verksamhetsbuller innehålls. (s. 29) 

Samtidigt anges (s.29)  

”För att minska risken för störningar kan skyddsåtgärder vidtas exempelvis ljuddämpare på 
fläktar, placera bullrande arbetsmoment så att det skärmas från bostadsbebyggelsen”.  

Det är otydligt vad som gäller när man läser dessa beskrivningar tillsammans med 
plankartan. 

Bestämmelser eller åtgärder som reglerar uppförande av eventuella skyddsåtgärder saknas i 
plankartan. 

Kommentar:  Planbeskrivningen har förtydligats utifrån synpunkten. Det som ville framhållas var att 
bullerfrågan behöver studeras mer i detalj i bygglovsskedet. För även om bullerutredningen visar att 
riktvärdena innehålls vid bostäderna, både för trafik och verksamhetsbuller, så kan man i 
bygglovskedet anpassa så att fläktar osv placerar på bäst lämpad plats. 

Trafiksäkerhet 
Länsstyrelsen anser att planhandlingar behöver kompletteras med en redogörelse av 
trafiksäkerhetsfrågor med avseende planerade nya anslutningar till väg 968. Ökad trafik och 
den korta avstånd till vägkorsningen Rutviksvägen - Klingsbovägen behöver utredas och 
bedömas. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har haft dialog med Trafikverket efter samrådet angående 
åtgärder på Rutviksvägen, väg 968. Utifrån inkomna synpunkter har den västra infarten tagits bort 
och planområdet kommer anslutas till Rutvikvägen med en infart. Avståndet från infarten till 
befintlig korsning Klingsbovägen-Rutviksvägen är 190 m.  Luleå kommun bedömer att trafikmängden 
till planområdet inte motiverar byggandet av en cirkulationsplats. Trafiksäkerhetsmässigt är därför en 
c-korsning det mest lämpliga alternativet. Placering av överfart för oskyddade trafikanter utreds 
vidare i kommande detaljprojektering som kommer ske i dialog med Trafikverket. 

Planbeskrivningen förtydligas med en motivering till infartens placering.  



 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. 

Kommunen har tagit hand och bearbetat länsstyrelsen synpunkter från 
undersökningssamråd i planförslaget. Länsstyrelsen saknar dock en redogörelse av 
eventuella förslag till åtgärder för att inte försämra den ekologiska eller kemiska statusen i 
Gammelstadsviken. 

Miljökvalitetsnormerna för vatten 
En åtgärd som ger upphov till en ökad förorening som innebär att vattenmiljön försämras på 
ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den 
status som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm (MKN) får ej tillåtas. 

Av planhandlingar framgår att en ökning av näringsämnen förekommer vid beräkning av 
föroreningar, men att denna ökning är inom beräkningsverktygets felmarginal. Trots detta 
bedöms planområdets genomförande enligt utredningen inte påverka Gammelstadsvikens 
möjligheter att uppnå MKN för näringsämnen. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
utveckla motivering av sin bedömning. 

Länsstyrelsen kan av presenterade underlag inte bedöma om den eventuella beräknade 
ökningens innebörd påverkar möjligheterna att uppnå MKN eller riskerar att försämra status 
med avseende på kväve och fosfor och vilket tillskott av näringsämnen som faktiskt kommer 
tillföras Gammelstadsviken (SE729651-178 887). 

Gammelstadsvikens status med avseende på näringsämnen bedöms vara måttlig och får ej 
försämras ytterligare. 

Gammelstadsviken bedöms ha naturligt höga fosforhalter, eftersom den är grund och håller 
på att växa igen. Igenväxningen kan ha påskyndats av tidigare grävarbeten i utloppet. I den 
data som finns är det stor variation i totalfosforhalter och få mättillfällen. Halten är i 
medeltal 150 μg/l för mätperioden, varierar mellan 39–304 μg/l. Referensvärde för fosfor med 
hänsyn till turbiditet är 80 μg/l och utan hänsyn är referensvärdet 27 μg/l med bedömnings-
grunden för sjöar, vilket motsvarar god respektive dålig status för näringsämnen. Status 
bedöms tills vidare som måttlig. Fler mättillfällen behövs för en säker bedömning eftersom 
haltvariationen är så stor. 

Vid beräkning föroreningshalter för befintlig situation (skogsmark), planerad situation utan rening 
och efter föreslagen dagvattenlösning stämmer det att halterna av fosfor och kväve ökar något ( 4 
respektive 42 µg/l) Beräkningarna bygger på schablonhalter för de olika markanvändningarna som i 
sin tur är baserade på rådata, temporära trender, kalibreringar i fallstudier och jämförelser av data 
från likdanande markanvändningar. Det innebär att det byggs in en felmarginal i de teoretiska 
beräkningarna. Planförslaget anger anvädningen verksamheter som innebär att kommande 
etableringar endast får ha en begränsad omgivningspåverkan. Därför kan beräkningarna med 
schablonvärden för industri (mindre förorenat) anses vara osannolikt scenario. Men eftersom det 
saknas alternativ i beräkningsprogrammet har de schablonerna använts och därför bedöms resultatet 
av föroreningsberäkningarna vara i överkant av vad som är sannolikt.  

Jämför man suspenderad substans vid planerad situation utan rening och med ser man att föreslagen 
dagvattenlösning har god reningsförmåga eftersom den framför allt renar genom sedimentation och 



fastläggning.  Näringsämnen är partikelbundna och borde därför rena i högre grad än vad siffrorna 
anger.  

I detaljplanen planläggs det för ca 2,3 ha stora ytor för dagvattenhantering och till det tillkommer de 
svackdiken som planeras inom gata. Planen möjliggör därför att det i kommande skeden finns ytor att 
använda för olika typer av lösningar. Om det i kommande skeden uppkommer behov av exempelvis en 
damm för att uppnå tillräcklig god rening, så finns det utrymme för en sådan lösning inom de ytor 
som planlagts för dagvatten.  

Utifrån ovanstående bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att ett genomförande planförslaget inte 
påverkar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna eller försämra statusen avseende kväve och 
fosfor. 

Avrinningsområdet för Gammelstadsviken är stort och planområdet utgör endast 2 procent av ytan. 
Därför anser Stadsbyggnadsförvaltningen att en recipientutredning som avser hela 
avrinningsområdet bör göras inom ramarna för kommunens dagvattenplan (alternativt i arbete med 
lokala åtgärdsprogram) och man i det arbetet även behöver göra fler provtagningar för att kunna göra 
säkrare bedömningar av olika ämnens mängder och koncentrationer. Vattenutredningen har 
kompletterats med en jämförelse xxx samt xxx. Planbeskrivningen har uppdaterats. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till ÖP 
Eftersom kommunens översiktsplan från 2021 inte vunnit laga kraft, bör resonemang om 
planförslagets överenstämmelse med översiktsplanen kompletteras med hur det förhåller sig 
till gällande översiktsplan från 2013. 

Kommentar: I planbeskrivningen som tillhörde samrådshandlingarna fanns en beskrivning hur 
planförslaget förhölls sig till översiktsplanen 2013. Till granskningen är denna beskrivning är 
borttagen till granskningsversionen då översiktsplanen 2021 har vunnit laga kraft.  

Naturmiljö 

Artskydd 
Av planhandlingar framgår att naturvärdesinventeringar har genomförts som underlag till 
planen. Vid inventering av planområdet har 17 naturvärdesobjekt fördelade på 
naturvärdesklasserna 2–4 avgränsats. Drygt 30 naturvårdsarter har observerats varav 
majoriteten av dem utgörs av fåglar. Kommuner kommer till granskning att komplettera 
planhandlingar med en fågelinventering. Av planhandlingar framgår även att bland 
observerade naturvårdsarter har även obestämda grodor påträffats. 

Länsstyrelsen anser att det saknas underlag för att bedöma planens inverkan på artskyddets 
syfte. En artskyddsutredning behöver upprättas. En riktad fågelinventering och 
groddinventering ska tas fram som underlag till artskyddsutredningen. Planhandlingar 
behöver kompletteras med kommunens redogörelse och bedömning om 
Artskyddsförordningens förbud aktualiseras av planens genomförande. 

Kommentar: Under sommaren 2022 kompletterades naturvärdesinventeringen med en 
fågelinvnetering. Utifrån fågelinventeringen har planhandlingarna uppdaterats.  



Både åkergroda och vanlig groda är så vanliga i Norrlands kustland att de förekommer i stort sett i 
varje naturområde där det finns skogsmark med både fuktigare partier, små öppna vatten som till 
exempel diken och vattendrag och öppna områden som brynmiljöer eller jordbruksmark. Vid 
naturvärdesinventeringen observerades en obestämd groda. Både åkergroda och vanlig groda är så 
vanligt förekommande därför är det sannolikt att båda finns inom planområdet även om man inte 
kunna bestämma vilken man sett vid inventeringen. Grodorna och ödlorna trivs i blöta partier i 
sumpskog och våtmark. Naturmarken i planförslaget sydliga, västlig och till viss del nordvästliga del 
utgörs av blöta blandsumpskogar och kan fortsatt vara en livsmiljö för grodor och ödlor. Kommunen 
bedömer att ingen grodinventering behöver göras utan att naturvärdesinventeringen räcker som 
underlag.  

Planbeskrivningen har kompletterats med utförligare redogörelse och bedömning om artskyddet. 
Kommunen bedömer att denna komplettering räcker och därför behöver ingen särskild 
artskyddsutredning tas fram.  

Generella biotopskyddet (7 kap MB) 
Planhandlingar behöver kompletteras med uppgifter om ändrad markanvändning skett 
inom området, dvs att jordbruksmark övergått till att vara till exempel skogsmark. Dispens 
för åtgärder som kan skada den skyddade biotopen kan komma krävas om användning 
jordbruksmark enligt definitionen ligger kvar. Det gäller de odlingsrösen som påträffats i 
området. 

Som framgår av avsnittet Området som berörs, har stora delar av den tidigare jordbruksmarken vuxit 
igen med skog och ett aktivt skogsbruk bedrivs där idag. Det har således skett en ändrad 
markanvändning på platsen. De odlingsrösen om observerades vid naturvärdesinventeringen har 
studerats närmare och Stadsbyggnadsförvaltningen har kommit fram till att det inte rör sig om 
odlingsrösen utan en ände av en moränrygg. Studerar man lantmäteriets terrängskuggningsmodell 
ser man att det finns fler moränryggarna som har samma sträckning i omgivning, se karta. 
Kommunens bedömning är moränryggarna inte är biotopskyddade.  

 

 



Kulturmiljö 
Planområdet ligger utanför utpekat riksintresse för kulturmiljövård samt och världsarvets 
Gammelstads kyrkstad och världsarvets buffertzon. Men är beläget i anslutning till 
Rutviksvägen som utgör en av infarterna till världsarvsområdet. 

Länsstyrelsens bedömer att planförslaget inte kommer att påverka världsarvet, eller entrén 
till världsarvet negativt. Bedömningen grundas i presenterade förslag till reglering av 
bebyggelse höjder samt avstånd till världsarvet i Kyrkbyn. 

Inga kända fornlämningar eller andra kända kulturmiljövärden finns inom 
detaljplaneområdet. 

Länsstyrelsen upplyser att enligt 2 kap 10§ KML ska byggarbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen kontaktas om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete. 

Klimatanpassning och Dagvattenhantering 
Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. 
Klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och 
värmeböljor, medför konsekvenser för i stort sett alla samhällssektorer och 
anpassningsåtgärder är därför nödvändiga. 

Kommunen bör överväga reglera markhöjder i planen för att dagvattenhanteringen ska bli 
funktionell och säker, med särskilt hänsyn till eventuell hantering av miljöfarliga ämnen 
framgent inom planområdet. I vattenutredningen (s. 41) anges: ”Vid placering av byggnader 
inom fastighetsmark ska det säkerställas att dessa inte kommer i konflikt med rinnvägar inne 
på fastighetsmark som skapar översvämningsrisker mot fasad. Höjdsättning vid fasad ska 
säkerställa att dagvatten rinner bort från byggnader 

Kommentar: Inför samrådet har området förprojekterat för att säkerställa så att framtida rinnvägar ska 
fungera och så vidare. Förprojekteringen kommer ligga till grund för kommande detaljprojektering, 
men kommer att förfinas eftersom mer information om exempelvis fastighetsindelnings och så vidare 
blir känd. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att styra höjderna i planskedet 
eftersom fastighetsindelningen inte är bestämd. Eftersom kommunen äger marken kan fråga om 
höjdsättning hanteras inom markanvisningsprocessen och försäljningen.  

I vattenutredningen har beräkning av avrinning gjorts utifrån olika antaganden om 
planområdets olika ytors förutsättningar (tak, asfalt, grus, naturmark). Slutsatsen från de 
givna antagandena är att om ökade byggrätter bestäms, behöver fördröjningsvolym för 
dagvatten utökas. I planbeskrivningen föreslås en dagvattenanläggning som är väl tilltagen 
(20000kvm). För de givna antagandena som tagits upp i vattenutredningen har kommunen 
angett att det behövs en yta för dagvattenanläggningen på 6300kvm. 

Givet kommunens planförslag på dagvattenanläggning med yta på 20000kvm, förefaller det 
finnas god marginal, men det kan likväl vara lämpligt att utreda max-nivån för byggrätter i 
planområdet för att kunna motsvara planförslagets kapacitet på dagvattenhantering. 

Kommentar: I vattenutredningen har man utgått från en avrinningskoeffecient på 0,5 utifrån Svensk 
vattens rekommendation. Erforderlig magasinsvolym är nära hälften av dikenas kapacitet. Om man 
teoretiskt säger att all kvartersmark och gatumark skulle hårdgöras så skulle föreslagna ytor och 
lösning ändock vara tillräcklig. Vattenutredningen har reviderats med ett resonemang om 
avrinningskoefficient.  



Kommunen bör förtydliga det något motsägande att det på (s.19) i planbeskrivning anges: 

”På grund av trafiksäkerhet och möjligheten att omhänderta dagvatten inom kvartersmarken 
begränsas markens utnyttjande så att byggnader inte får uppföras inom den 6 m breda 
prickmarken mot gata samt vid infarterna till arbetsplatsområdet,” 

men att det på (s.20) anges: 

”På grund av att grundvattnet ligger nära marknivån rekommenderas inte infiltration av 
dagvatten som en dagvattenlösning. Från kvartersmarken och gatorna avleds vattnet via 
gatornas diken.” 

Det är otydligt vad som gäller för kvartersmark med dessa skrivningar. 

Kommentar: Kvartersmarken kommer ligga inom verksamhetsområde för dagvatten. Det innebär att 
Lumire är huvudman för dagvattenhanteringen. Enligt riktlinjerna i Luleå kommuns dagvattenplan 
är det önskvärt att dagvatten fördröjs så nära källan som möjligt. Därför syftar prickmarken bland 
annat till att ge möjlighet för omhändertagande av dagvatten inom den egna fastigheten även om 
huvudlösningen är att vattnet ska avledas via gatornas diken vidare ner till den större ytan som både 
fördröjer och renar. Planbeskrivningen förtydligas.  

Rening av vatten från snöupplagsytor bör tas med i planering av snöupplagsplatsers 
utformning. 

Kommentar: Frågan om rening av vattnet från snöupplagsytor skickas med som input i kommande 
skeden.  

Miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön och att en 
strategisk miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 och 12 §§ miljöbalken bedöms 
därmed inte behöva upprättas. 

Länsstyrelsen har i ett undersökningssamrådsyttrande daterad 2022-15-12 meddelat att de 
inte delar kommunens bedömning. I och med att ett område med höga naturvärden kommer 
att försvinna anser länsstyrelsen att det inte går att utesluta att planens genomförande kan ha 
en betydande miljöpåverkan. 

Utifrån de förutsättningar som presenteras i samrådshandlingar och underliggande 
utredningar bedömer inte Länsstyrelsen att planens genomförande kan antas innebära 
betydande påverkan på miljön så som avses i Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Övrigt 

Planbeskrivningen och plankarta 

Planens syfte 
Även om planbeskrivningen inte är juridiskt bindande, har planens syfte en juridisk verkan 
då det används för att tolka planen vid senare prövningar. Länsstyrelsens anser att planens 
syfte behöver utvecklas för att tydligt utrycka vad som planen ska möjliggöra samt vilka 
värden på platsen eller omgivningen som den avsedda regleringen av bebyggelsen, 
byggnadsverk och miljön i övrigt ska förhålla sig till. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga redovisa planens syfte självständigt i 
planbeskrivningen. 



Kommentar:  Planen syfte förtydligas i planbeskrivningen.  

Genomförande 
Planens genomförande behöver kompletteras med en redogörelse av planes konsekvenser 
för berörda fastighetsägare samt ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder som krävs 
för att möjliggöra planens genomförande. 

Kommentar: Kommunen har för avsikt att ingå överenskommelse om fastighetsreglering med 
delägarna till marksamfälligheten som tillskapades i laga skifte (akt 25-NLÅ-3293). Marken överförs 
genom lantmäteriförrättning till kommunens fastighet Rutvik 14:17, vilket innebär att kommunen 
äger all mark inom planområdet och ansvarar därmed för genomförandet. Planbeskrivningen 
förtydligas med att kommunen har för avsikt att ingå överenskommelse och ansöka om 
fastighetsreglering av de samfällda områdena. 

 

Plankarta 
Läsbarheten av plankartans innehåll behöver förbättras vad gäller läsbarhet av bestämmelser 
på kartan. 

Läsbarheten och tolkning av planbestämmelser försvåras av att terrängkurvor och 
mankhöjden inte följer med i grundkartan. 

Kommentar: Plankartan har förbättrats avseende läsbarhet av bestämmelser. 

 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet framför att det i inledningen står att alla mark inom planområdet ägs av Luleå 
kommun, vilket inte stämmer på grund av två samfällda markområden. Fastighetsreglering 
av samfälld mark är nödvändig för planens genomförande. Om kommunen har för avsikt att 
teckna överenskommelse med berörda fastighetsägare bör det framgå i planbeskrivningen.  

Lantmäteriet saknar även en beskrivning av ledningar inom kvartersmark och om det finns 
behov att säkerställa sådana med markreservat.  

Kommentarer: Planhandlingarna justeras så det framgår att kommunen inte är ägare till all mark 
samt att kommunen har för avsikt att ingå överenskommelse och ansöka om fastighetsreglering av de 
samfällda områdena. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att det inte finns behov av att säkra eventuella ledningar inom 
kvartersmarken med markreservat. I huvudsak ska den tekniska infrastrukturen inrymmas inom 
anvädningen gata. Synpunkten leder inte till någon förändring i planhandlingarna.  

Trafikverket 
När det gäller föreslagna nya anslutningar till väg 968 finns det risk att avståndet till 
befintlig korsning är för kort med tanke på sikten vilket skapar en trafiksäkerhetsrisk. Detta 
behöver analyseras och utredas innan Trafikverket kan ta ställning till anslutningarna. 

Åtgärder som behöver göras i statens anläggning med anledning av detaljplanen, utgör 
tillägg till grundutförandet av den statliga anläggningen och ska därför bekostas av 
kommunen eller annan part. För att möjliggöra att det blir säkert för oskyddade trafikanter 
att ta sig till och från området behöver åtgärder i trafikmiljön för väg 968, utredas och 
åtgärder vidtas, inklusive busshållplatser. Trafikverket har inga medel för åtgärder. En 



trafikutredning gällande konsekvenser och behov av åtgärder i vägområdet för väg 968 
behövs som underlag inför fastställande av planen. Åtgärder regleras med stöd av "Vägar- 
och gators utformning", VGU som återfinns på Trafikverkets hemsida. Trafikverket och 
Luleå kommun behöver vara överens om åtgärder kopplat till angöring till och från 
planområdet innan planen fastställs. 

Regeringen har genom förordning (SFS 2015:216) beslutat om riktvärden för buller utomhus 
för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Dessa ska tillämpas vid 
planläggning, bygglov och förhandsbesked för bostäder.  Eventuella bullerskyddsåtgärder 
till följd av planen kommer inte bekostas av Trafikverket. 

Trafikverket vill informera om att hänsyn behöver tas till bärighetsklassen på väg 968. Vägen 
har bärighetsklass 2 sommartid och bärighetsklass 1 vintertid vilket påverkar vilken typ av 
trafik som får trafikera denna sträcka. 

Vidare vill Trafikverket informera om att trafikplatsen med av- och påfarter till E4 är en del 
av E4 och därför bör inkluderas i riskbedömningen kopplat till farligt gods i enlighet med 
Länsstyrelsens riktlinjer. 

Trafikverket vill också uppmärksamma att diken och trummor för väg E4 är dimensionerade 
för att upprätthålla vägens funktion och inte anpassade att klara av omhändertagande av 
annan avrinning. Om det finns risk att vägens funktion påverkas behöver detta särskilt 
analyseras. Tillstånd krävs för att nyttja Trafikverkets anläggning för detta ändamål. 

Kommentarer:  

Efter samrådet har Stadsbyggnadsförvaltningen haft dialog med Trafikverket.  

Åtgärder på Rutviksvägen bekostas av Luleå kommun. 

Utifrån inkomna synpunkter har den västra infarten tagits bort och planområdet kommer anslutas till 
Rutvikvägen med en infart. Avståndet från infarten till befintlig korsning Klingsbovägen-
Rutviksvägen är 190 m.  Luleå kommun bedömer att trafikmängden till planområdet inte motiverar 
byggandet av en cirkulationsplats. Trafiksäkerhetsmässigt är därför en c-korsning det mest lämpliga 
alternativet. Placering av överfart för oskyddade trafikanter utreds vidare i kommande 
detaljprojektering som kommer ske i dialog med Trafikverket. Planbeskrivningen förtydligas med en 
motivering till infartens placering.  

Trafikverket undersöker Rutviksvägens bärighetsklass vidare. Bärighetsklassningen är satt på hela 
vägens sträckning från korsningen Klingsbovägen till Kyrkbyn. Sträckan förbi planområdet har en 
annan utformning än resterande del in mot Kyrkbyn, mer likt Haparandavägen (öster om trafikplats 
Rutvik) som har bärighetsklass BK1 året runt. 

Enligt nationella vägdatabasen är endast E4:an utpekad som rekommenderad väg för farligt gods, inte 
ramperna tillhörande trafikplatsen. Trafikplats Notviken är rekommenderad väg för farligt gods och 
sedan väg 97 in mot Luleå. Kommunens bedömning är därför att inte inkludera ramperna i 
riskbedömningen kopplat till transporter av farligt gods. Eftersom planförslaget möjliggör att del av 
kvartersmark används för drivmedelshantering är det sannolikt att enstaka transporter av farligt gods 
kommer att trafikera Rutvikvägen in till planområdet. Dessa transporter uppskattas till 1-2 ekipage 
per veckan och riskerna anses därför är sannolikhet för en vådaolycka med farligt gods extremt låg. 
Vilket innebär att sannolikhetsberäkningarna i en riskanalys skulle leda till så små risker att alla i 



samhället etablerade toleranskriterier för risk med mycket god marginal innehålles med den föreslagna 
detaljplanen. Därför bedöms inga riskreducerande åtgärder behövas. 

Det dike som Trafikverket hänvisar till avvattnar inte vägkroppen utan är ett dikningsföretag som 
funnits långt innan E4:an byggdes och syftar därför till att avvattna jordbruks och skogsmarken i 
området.  

 

Boende på Humlevägen 
Från de boende på Humlevägen har 13 yttranden inkommit från sammanlagt 29 personer.  

I yttrandena framförs synpunkter om vald lokalisering, planförslagets förhållande till 
översiktsplanen, olämplighet med ökade trafikmängder, ökat trafik- och verksamhetsbuller, 
antalet infarter och placering, gång- och cykelväg via Humelvägen, naturvärden och växt- 
och djurliv, rekreation, risker med drivmedelshantering och transporter av farligt gods. Samt 
påverkan på Rutviks attraktivitet och befarade minskningar av marknadsvärde på 
bostadshusen.  

Kommentarer:  

Lokalisering och översiktlig planering 

Översiktsplanen visar den långsiktiga planeringen i kommunen. Det är ett missförstånd att 
översiktsplanen säger att nya verksamheter inte ska blandas med bostäder. Tvärtom, i översiktsplanen 
2021 pekas planområdet ut som ett nytt område lämpligt för verksamheter som inte bör blandas med 
bostäder, alltså att området är lämpligt för industrier. I planarbetet har Stadsbyggnadsförvaltningen 
konstaterat att platsen inte är lämplig för industri på grund av närheten till bostäderna. Marken får i 
stället användas för verksamheter, som innebär att företagen som etablerar sig på platsen endast får 
har begränsad omgivningspåverkan. Det vill säga endast i begränsad uträckning avge lukt, buller, 
ljudstörningar och andra störningar.  Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget inte 
strider mot intentionerna i översiktsplanen. 

Kommande verksamheter 
I dagsläget finns det inte något kommunalt beslut eller avtal med några företag. Liksom de flesta 
detaljplaner finns en viss flexibilitet i vilken specifik verksamhet/företag som kan komma att etablera 
sig på platsen, inom ramarna för vad användning verksamheter medger.  

Trafik 
Trafikprognosen som är framtagen utgår från både från Trafikverket verktyg och från 
trafikalstringstal som utgår från antalet anställda och yta. Framtagna siffor har även jämförts med 
liknande arbetsplatsområden och bedöms därför ge en tillfredställande bild av framtida trafikalstring.  

Under planarbetet har man tittat på möjligheten att ansluta området direkt till E4:an men det bedöms 
inte möjligt på grund av det inte är tillåtet med så korta avstånd mellan två trafikplatser på E4:an som 
det skulle bli i detta fall. Rutviksvägen och trafikplatsen bedöms ha tillräcklig kapacitet för att klara 
den ökade trafiken från planområdet.  

Planförslaget har reviderats och den västra infarten har tagits bort för att bland annat minska 
störningar för de boende. Skället till att ta bort den västra infarten och inte den östra är att ju närmare 
trafikplatsen kan den läggas desto mindre trafik längs med Rutvikvägen samt att det är lättare att 
hastighetsäkra sträckan förbi nya korsningen. Förslag om att förlägga infarten i kraftledningsgatan 



har inkommit, men det är inte lämpligt på grund av svårigheter med siktförhållande i kurvan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning är infarten är mest lämpad att i det västra läget, med ett 
avstånd från korsningen vid Klingsbovägen som regelverket tillåter (Vägar och gators utformning). 

Föreslagen gång- och cykelväg mellan Klingsbovägen och planområdet är det huvudsakliga stråket för 
oskyddade trafikanter. Både den och den inritade anslutningen från Rutvikvägens gång- och cykelbana 
till Humlevägen ingår inte i planområdet. Gång- och cykelbanan mellan Humlevägen och 
Rutviksvägen kan eventuellt byggas i framtiden och behov uppkommer. Skulle behovet uppstå måste 
sträckningen studeras mer i detalj. 

Buller 
Enligt bullerutredningen klaras de riktvärden som finns för både trafik- och verksamhetetsbuller. I 
bullerutredningen är trafiken från vägarna i närområdet medtagen. När man planerade 
bostadsområdet vid Humlevägen planerade man så att Klingsbovägen ligger relativt högt och skärmar 
därför av bullret från E4:an. Järnvägen i Kyrkbyn ligger drygt 3 km från bostadsbebyggelsen på 
Humlevägen och har därför inte bedömts ge upphov till buller av sådan nivå att det skulle ge utslag i 
en bullerberäkning och har därför inte inkluderats.  

Eftersom man idag inte vet vilka verksamheter som kommer etablera sig inom området har schabloner 
för generell industri används vid beräkningen av verksamhetsbuller. Eftersom planen medger 
verksamheter, inte industri är beräkningen av verksamhetsbuller att se som ett osannolikt scenario, 
men är ett teoretiskt worst-case. I bygglovsskedet ska företagen visa på att deras verksamhet inte ger 
upphov till sådan störning att de inryms i användningen verksamheter. I bygglovsskedet har man 
även möjlighet att begära in bullerutredningar för den aktuella verksamheten för att säkerställa att 
gällande riktvärden innehålls. I det skedet tittar man närmare på exempelvis fläktars placering och 
utformning. När företagen har etablerat sig i området är det avdelning miljö och bygg på 
Stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för att utföra tillsyn så att de riktvärdena för buller 
efterlevs.  

Bullerutredning har reviderats med det nya förslaget med endast en infart till planområdet.  

De bullervallar som finns utlagda i detaljplanen för Humlevägen syftar till att minska bullret vid en 
utbyggnad av Norrleden. Planen på att bygga Norrleden längs med Rutviksvägen och fram till 
Sunderbyn gäller inte längre. Enligt översiktsplanen planeras Norrleden att ansluta till E4:an vid 
trafikplats Rutvik och kommer därför inte passera aktuell plats. Enligt detaljplanen för Humlevägen 
skulle riktvärdena för trafikbuller innehållas även med Norrleden, men bullervallarna skulle 
möjliggöra en förbättring av utemiljön. Bullervallarna är byggda i det läge som anges i detaljplanen 
för Humlevägen. De bedöms dock vara för låga för att dämpa trafikbullret. Men det finns alltså 
planmässiga förutsättningar att iordningställa de så de uppfyller sin funktion.  

 

Natur 
Inför granskningen av detaljplanen har en fågelinvnetering gjorts. Både naturvärdesinventering och 
fågelinventeringen är gjord efter vedertagen metodik och under de säsonger som anses mest lämpade.  
Planförslaget innebär att naturmark sparas för att värna om naturvärden och växt- och djurlivet. Det 
finns goda livsmiljöer för djur- och växtlivet både inom planområdet och utanför. Framför allt inom 
sumpskogen i planområdets södra delar.  

Planbeskrivningen uppdateras med information från fågelinvnetering samt en tydligare motivering 
varför naturmarken sparats.  



Dagvatten 
Dikets som hänvisas till ligger uppströms planområdet och påverkas inte av planförslaget. Diket ligger 
inom kommunalägd mark som är planlagd som natur. Frågan har vidarekommunicerats till sektion 
Park på Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Risker vid transporter farligt gods och drivmedelshantering 
Kvartersmarken för drivmedelshantering ligger mer än 100 m från bostäder, vilket innebär att inga 
åtgärder behöver rekommenderas eller föreskrivas för befintliga bostäder och byggnader. Vid etablering 
av drivmedelsstationer och hantering av drivmedel behövs tillstånd. Det finns alltså regelverk och 
vägledningar som styr att de utformas på ett betryggande sätt. Kommunen har kompletterat 
planbeskrivningen med en beskrivning av risker vid transporter av farligt gods på Rutviksvägen.  

Rekreation 
Skoterleden ligger inom användningen natur och påverkas inte av planförslaget utan kan fortsatt gå i 
den sträckningen. Planbeskrivningen kompletteras med av detta.  

Visuell påverkan 
Det 50 m breda naturmarksområdet längs med Rutviksvägen syftar till att ge en visuell skydd in mot 
kvartersmaken inom planområdet för bostäderna vid Humlevägen. Planområdet ligger utanför 
världsarvsområdet och världsarvets buffertzon. Rutviksvägen är dock en av infarterna till 
världsarvsområdet. 

Problem med skadedjur 
Problemen med skadedjur kan inte hanteras inom planprocessen utan av kommunens tillsyn. 
Synpunkten har vidarekommunicerats till avdelning Miljö och bygg.  

Värdeminskning på bostadsfastigheter 
Kommunen kan inte garantera var sig värdeökningar eller minskningar liksom fastighetsmarknaden i 
sin helhet. Som fastighetsägare kan man inte räkna med att kontrollera att ens omgivning inte 
förändras över tid. Kommunens roll är att behandla alla intressen och göra en avvägning av vad som 
är rimligt och har bäst nytta för samhällsutvecklingen i sin helhet.  

 

Boende i närområdet 
3 yttrande har inkommit från boende i närområdet utöver de från boende på Humlevägen. 

I yttrandena framförs synpunkter om trafikbelastningen och trafiksäkerhet på 
Haparandavägen, dagvattenhantering och risk för översvämning i befintligt diken, områdes 
lokalisering i närheten till världsarvet, Gammelstadsviken och påverkan på djur- och växtliv 
och inverkan på boendemiljön i närområdet. 

Kommentarer:  

En viss del av trafiken kommer trafikera Haparandavägen, men Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer 
att den ökade trafiken inte innebär en så pass stor förändring att det påverkar trafiksäkerheten. 

I planförslaget är det planerat att dagvattnet ska gå i diken vid gatorna och sedan samlas upp inom en 
större yta där det både kan fördröjas och renas innan vattnet släpps vidare i diket ner till Börtingstjärn 
och vidare till Gammelstadsviken. Ytan för att bygga någon typ av fördröjning och rening är väl 
tilltagen. Vilken typ av anläggning det blir är idag inte bestämt utan kommer att studeras närmare i 



kommande detaljprojektering. Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig informationen om att diket 
översvämmas vid kraftigt regn i kommande arbetet.  

När det gäller synpunkter om områdets lokalisering i närheten till världsarvet, Gammelstadsviken och 
påverkan på djur- och växtliv och inverkan på boende i närområdet, se kommentar under avsnittet 
Boende på Humlevägen.  

Övriga 

Postnord 
Postnord framför synpunkter om utformning och placering av postmottagning vid 
nybyggnation av verksamhetsområden.  

Kommentar: Utformning och placering av postmottagningen hanteras inte inom ramen för 
detaljplanarbetet.  

 

Ställningstagande och förändringar 
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar: 

• Förtydligat planens syfte. 
• Planförslagets inverkan på riksintressena motiverats tydligare.  
• Förtydligats att översiktsplanen 2021 har vunnit laga kraft.   
• Den västra infarten till planområdet har tagits bort.  
• Infarten till planområdet har flyttats ca 20 m för att öka trafiksäkerheten vid befintlig 

korsning.  
• Förtydligat motivering av infartens placering.  
• Bullerutredningen har reviderats efter endast en infart och planbeskrivningen efter 

revideringen.  
• Förtydligande angående skyddsåtgärder för buller. 
• Vattenutredningen har kompletterats med en belastningsjämförelse. 
• Förtydliga vad som gäller för omhändertagande av dagvatten inom kvartersmarken. 
• Planbeskrivningen har uppdaterats med information från fågelinventeringen.  
• Utförligare redogörelse och bedömning om artskyddet.  
• Förtydligat motiven till planlagd naturmark. 
• Kompletterat med en beskrivning av risker vid transporter av farligt gods på 

Rutviksvägen.  
• Kompletteras med en beskrivning av kraftledningsgatan i väster används som 

skoterled samt vandringsled.  
• Förtydligat angående ägandet av marken inom planområdet samt kommunens avsikt 

att ingå överenskommelser om fastighetsreglering av de samfällda markområdena.  
• Plankartan med tillhörande grundkarta uppdateras med terrängkurvor samt 

samfällda markområdena.  

Kvarstående synpunkter   
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon 
ändring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering till varför synpunkten eller 
frågan inte har kunnat tillgodoses motiveras under respektive yttrande ovan.  



• Länsstyrelsens  
⋅ Efterfrågan om fler mättillfällen för en säkrare bedömning av vattenkvalitet 
⋅ Efterfrågad grodinventering 
⋅ Råd om att reglera höjdsättningen 

• Lantmäteriets synpunkt angående ledningar inom kvartersmark och eventuellt 
säkrande med markreservat.  

• Boende på Humlevägen 
⋅ Lokalisera planområdet på annan plats. 
⋅ Direktanslutning till E4 i stället för Rutviksvägen 
⋅ Flytt av infart till kraftledningsgata i väster 
⋅ Naturvärdesinventering under fler tidpunkter på året. 
⋅ Beskrivning av specifik verksamhet som ska etablera sig inom området. 
⋅ Placera drivmedelshanteringen längre söderut inom planområdet 
⋅ Riskanalys av farligt gods på Rutviksvägen 
⋅  

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Avdelning stadsplanering 2022-11 

 

 

 

Frida Lindberg    Johanna Lundmark 

Planchef     Planarkitekt 
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