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1

Inledning

1.1 Uppdrag och syfte
Tyréns AB har på uppdrag av Luleå kommun upprättat ett geo- och miljögeotekniskt utlåtande
mot bakgrund av kommunens pågående planläggningsarbete i Södra hamn. Syftet med
uppdraget är att lyfta geo- och miljögeotekniska frågor i ett tidigt skede för att undvika låsningar
i planprocessens senare skede. Uppdraget ska mynna ut i en vägledning för det fortsatta
arbete, i huvudsak i närtid men även på lite längre sikt.
De geotekniska förhållandena sammanställs mycket översiktligt. Inga geotekniska
fältundersökningar har utförts i detta skede, enbart gammalt arkvimaterial har använts.
Inventering av tidigare och nuvarande verksamheter har utförts och sammanställts och tänkbara
mark- och vattenföroreningar har identifierats.

1.2 Programområde och planuppdrag
Programområdet är beläget i centrala Luleå på centrumhalvöns södra sida, vid Södra hamn, se
Figur 2, Figur 3 och Figur 3.

Figur 1. Luleå centrumhalvö.
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Figur 2. Programområde.

Figur 3. Snedbild över befintliga verksamheter inom programområdet. ©Blom/Pictometry 2011

Verksamheterna i området består främst av handel och kontor samt en restaurang. Några
verksamheter genererar mycket biltrafik, såsom Willys stormarknad på Småbåtsgatan 3,
Bygma (fd Luleå Ångsåg) på Bangårdsgatan 20, Restaurang Södra Hamn på Småbåtsgatan 2
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och båthamnen. I området finns stora parkeringsytor. Öster om kanalen finns ett uppfyllt
område som används till upplagsplats för kommunens verksamheter.
Mitt i småbåtshamnen finns ett tankställe för bilar och båtar. Anläggningen är en s.k.
betongcontainerstation med fyra bränsletankar på sammanlagt 40 m3, placerade ovan mark.
Förutom denna finns ingen miljöfarlig verksamhet i området för närvarande.
Ettans båthamn har funnits på platsen sedan början på 1900-talet och hela området är enligt
gällande detaljplaner klassat som område för industri och handel.
Planuppdraget innebär att utreda möjligheten att upprätta nya bostäder och att uppföra en ny
småbåtshamn på området som idag används som småbåtshamn, Ettans båthamn. Detta
planeras i närtid. Planuppdraget innebär även att belysa en önskvärd utveckling sett på längre
sikt och till hela programområdet.

1.3 Underliggande detaljplaner, utredningar och tillvägagångssätt
1.3.1 Detaljplaner
Gällande planer inom området är
1983, a 416 del av Södra Hamnplan, Kv Stören mfl
1990, Pl 86, Marina Södra Hamn
2004, Pl 272, Innerstaden 2:34.
Ägare till fastigheten Innerstaden 2:34 är Ettans båthamn AB.

1.3.2 Tidigare geotekniska undersökningar
Tidigare utförda geotekniska undersökningar har inhämtats från Luleå kommun och från
Trafikverket. Undersökningarna från Trafikverket är utförda under 2008, i övrigt är
undersökningarna utförda troligtvis betydligt tidigare, mellan 1960 – 1990.
De gamla sonderingarna har sammanställts och redovisats på ritningar enligt
ritningsförteckningen i innehållsförteckningen till detta dokument. Då undersökningarna är
utförda vid olika tidpunkter kan marknivåerna skilja relativt mycket inom vissa områden.
De tidigare utförda undersökningarna omfattar inte hela programområdet och en tolkning har
därför även gjorts utifrån en jordartskarta över området.

1.3.3 Tidigare miljöutredningar
I samband med miljödomstolens dom 2006-02-01, som gav tillstånd till muddring av hamnen,
förlängning av stenpir och spontkaj samt lagligförklaring av befintlig båthamn utfördes en del
undersökningar i området.
Enligt tillhörande tillståndsansökan fanns ingen växtlighet i hamnens botten.
Sedimentprovtagning har utförts år 2003 av konsultföretaget MRM konsult AB och analyserats
avseende innehåll av tungmetaller. Resultaten visar att halterna av vissa tungmetaller varierar
mellan mycket låga till måttligt låga halter enligt de värden som anges i Naturvårdsverkets
rapport nr 4813, ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag”.

1.3.4 Okulär besiktning
Vid syn av en uppgrävd ledningsgrav, se Figur 4, norr om Bangårdsgatan nordväst om
Ångsågen 2012-12-11 sågs den uppgrävda marken bestå av fyllning innehållande svarta skikt
som antas vara aska eller någon form av slagg från järnverket.
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Figur 4. Ledningsgrav.

2

Förändring av land- och hamnområdet från 1800-tal till
2000-tal

Ur gamla arkiverade kartor kan en jämförelse över områdets förändring genom tiderna göras,
se figur 5 – 12. Kartorna är hämtade ur Luleå kommuns arkiv.

Figur 5. Karta från 1896.
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Figur 6. Karta från 1917.

Figur 7. Karta från 1927
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Tidigare strandlinje

Figur 8. Turistkarta från 1949.

Figur 9. Turistkarta från 1960.
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Figur 10. Turistkarta från 1979.

Figur 11. Turistkarta från 1991.
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Figur 12. Turistkarta från 2000.
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3

Geotekniska förhållanden

3.1 Jordlagerförhållanden
De tidigare utförda undersökningarna visar att marken generellet utgörs av varierande
utfyllningsmassor, med mäktigheter uppemot 3,0 – 4,0 m, på naturligt lagrad morän alternativt
på naturliga lösa till medelfasta sediment som i sin tur vilar på naturligt lagrad morän. Dessa två
typer finns markerade i Figur 13.

Figur 13. Jordarter inom planområdet, gränserna är ungefärliga.

Gamla kartor från 1927 visar var strandlinjen en gång i tiden gått och vid en jämförelse med
dagens strandlinje kan omfattningen av utfyllningarna ses, se Figur 14.
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Figur 14. Jämförelse mellan strandlinjer. Den blåa linjen visar strandlinjen 1927 och den röda visar
strandlinjen idag.

Moränen bedöms utgöras av huvudsakligen en sandig siltig morän och bedöms vara fast till
mycket fast lagrad. Morän skall alltid förutsättas innehålla block.
Botten inom den delen som är täkt av vatten, utgörs generellt av mellan ca 2,0 – 7,0 m tjocka
sediment med mycket lös lagring. De största sedimentmäktigheterna återfinns lokalt i den västra
delen, längs befintlig vågbrytare. Inslag av något fastare skikt har identifierats i vissa
borrpunkter, vilket tyder på att bottensedimenten är skiktade och består av både finkorniga och
blandkorniga sediment med inslag av grovkorniga sediment. Vattendjupet uppgår till ca 3,2 m,
vid befintlig vågbrytare. Längre söderut, utanför det aktuella programområdet, ökar vattendjupet
och även de lösa sedimentens mäktiget. Sedimenten underlagras troligtvis av morän.

3.2 Topografi
Marken sluttar svagt söderut mot småbåtshamnen och ligger generellt på lägre nivå än Södra
Hamnleden. Inom industri- och handelsområdet ligger markytan relativt plan. Södra
hamnledens nivå ökar i riktning mot bron över Luleå bangård och därmed blir skillnaderna i
marknivåer mellan industri- och handelsområdet och Södra Hamnleden större.

3.3 Hydrogeologi
Vattennivåerna i havet varierar över året enligt Tabell 1. Grundvattenytan i marken kan antas
följa vattenståndet i havet, med viss fördröjning, beroende på tätheten i jorden. Grundvattenytan
bedöms stiga något i nordlig riktning, men i övrigt ligga i närheten av havets nivå i väst-östlig
riktning inom programområdet.
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Tabell 1. Havsvattenstånd Luleå 2010. Höjdsystem RH 2000.
HHW

+1,71

MWH

+1,06

MW

+0,06

MLW

-0,74

LLW

-1,19

3.4 Byggnadstekniska förutsättningar
Förutsättningarna för byggande på fast mark inom planprogramet är goda. Där marken utgörs
av fyllningsmassor ovan naturligt lagrade sediment (orangea området i Figur 13) eller morän
bedöms det inte krävas några förstärkningsåtgärder inför byggande. Jordarna inom dessa
områden utgörs av något tjällyftande till mycket tjällyftande jordar, vilket måste beaktas vid
byggande av plana och hårdgjorda ytor så som gator, torg och parkeringar.
Förutsättningarna för byggande inom vattendelen, där botten består av löst lagrade sediment
(gula området i Figur 13), är mindre goda. De lösa sedimenten kräver förstärkningsåtgärder
innan grundläggning av byggnader och liknade kan utföras. Förstärkning av botten kan utföras
genom exempelvis pålning, urgrävning eller nedpressning.

4

Miljögeotekniska förhållanden

4.1 Verksamhetshistorik
Dominerande i området under början av 1900-talet var Ångsågen som byggdes år 1898. Den
låg vid dåvarande strandkant, i Hermelinsgatans förlängning. Där fanns också en tvätt och en
smedja. Luleå Ångsåg brann ner 1941. På 1949 års karta återfinns Ångsågen på sin nuvarande
plats, se Figur 8. Då har också Södra Hamnplan bildats genom utfyllnad i Gråsjälfjärden. Vad
fyllnadsmassorna bestod i är okänt.
1930 byggdes ett tullpackhus. Det var ett hus där varor förvarades av tullen. Förutom tullen
fanns även plats för veterinär med undersökningsrum, expedition och laboratorium. Läget var
vid hörnet av nuvarande Södra Kungsgatan och Småbåtsgatan.
Dahlén och söner, på Bangårdsgatan, ägnade sig åt fruktimport 1943. Huset brann ner 1987.
Nära järnvägen fanns 1942 ett hamnförråd som ägdes av tyska krigsmakten. Vad det innehöll
är okänt.
Sikströms byggmaterial fanns på Småbåtsgatan 3, där Willys nu ligger. Ångsågen köpte
Sikströms 1996 och verksamheten flyttades till Ångsågen.
1977 brändes ett par bostadshus i samband med att södra Hamnleden skulle byggas. De låg
där leden nu ligger. Andra, ej dokumenterade bränder kan ha funnits.
På 1990-talet fylldes en yta ut öster om kanalen för att tjäna som båtuppläggningsplats.
I samband med muddring och ombyggnad 2005 utfördes en utfyllnad för förlängning av
spontkaj.
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4.2 Branschspecifika föroreningar
Med ledning av vilka branscher som funnits i området under olika tidsepoker, kan man förvänta
sig eventuella branschvisa föroreningar i marken eller i sediment. Inventeringen har utförts
enligt MIFO 1, dvs den första fasen i ”Metodik för Inventering av Förorenade Områden” och
följande bedömningar har gjorts.
Timmer förvarades i vattnet utanför sågverket och avfall från sågen dumpades sannolikt också
dit. Från sågverk kan följande föroreningar förekomma: pentaklorfenol, kvicksilver, fluorider,
oxinkoppar, azoler och acetater, beroende på vilka metoder som användes för träbehandling.
Marken kring de tre bränderna kan vara förorenad av PAH och bly från de elkablar som fanns
på den tiden.
Hur kemikalierna från veterinärens laboratorium hanterades är okänt. Sannolikt spolades de ner
i avloppet, men kan också ha läckt ut i marken vid byggnaden.
I sediment inom småbåtshamnar kan man återfinna förhöjda halter av olja, tungmetaller och
tennorganiska föreningar, framför allt TBT som kommer från äldre båtbottenfärger. I delar av
hamnen, där vattenomsättningen är låg kan organiska föroreningar förekomma.
Beroende på hur båtuppläggningsplatsen öster om kanalen har använts, kan där finnas rester
av båtfärger och andra kemikalier som använts vid upprustning av båtarna.
Sannolikt kan man hitta oljespill på land och i sediment närmast tankstationen. Dagvattnet från
trafiken och de stora parkeringarna kan innehålla spill av bensin och diesel, bromsolja,
smörjoljor, fett och rostskyddsmedel. Här finns tungmetaller som zink, kadmium och bly, samt
kolväten (PAH). Ett bräddavlopp från dagvattennätet går ut i hamnen.
Kommunens huvudavloppsledning går längs hamnen på sin väg mot Uddebo. Från denna går
ett bräddavlopp längs hamnpiren och ut i Gråsjälfjärden. Avloppsrester kan finnas i sedimenten
vid avloppets ände.

4.3 Miljögeotekniska förutsättningar och bedömningar
Riktvärden är hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer
som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.
För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av
markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM),
(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden
för KM eller MKM användas, se Tabell 2.
Tabell 2. Kriterier för val av markanvändning för mark (NV 5976).
Skyddsobjekt

KM

MKM

Människor som vistas på
området

Heltidsvistelse

Deltidsvistelse

Markmiljön på området

Skydd av markens ekologiska
funktion

Begränsat skydd av markens
ekologiska funktion

Grundvatten

Grundvatten inom och intill
området skyddas

Grundvatten 200 m nedströms
området skyddas

Ytvatten

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer

Skydd av ytvatten, skydd av
vattenlevande, organismer
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Enligt tidigare detaljplaner är området tänkt att användas för småindustri, handel och
hamnverksamhet. Mindre känslig markanvändning (MKM) har då tillämpats. Om området
omvandlas för bostadsändamål kommer känslig markanvändning (KM) att gälla.
Marken i området är till största delen hårdgjord. Vegetation finns endast som anlagda
gräsmattor vid områdets västra sida och som trädallé längs Småbåtsgatan. Dessa uppfördes
under 1990-talet.

4.4 Miljögeotekniskt utlåtande
Bland de tänkbara branschspecifika föroreningarna är PAH och bly från bränder samt
pentaklorfenol och kvicksilver från sågverk mest farliga. PAH och pentaklorfenol kan var för sig
bilda dioxiner som är ett av de farligaste ämnena i världen då den ackumuleras i biologiskt
material, t.ex. i våra kroppar. Gamla föroreningssynder är i allmänhet täckta av den hårdgjorda
ytan och eventuell urlakning har troligen redan skett.
De föroreningar som går ut idag innehåller oljor och tungmetaller. Dessa föroreningar sprids via
dagvattnet längs den hårdgjorda ytan och via dagvattenledningar, som bräddas ut i vattnet.

5

Alternativ markanvändning

Om markanvändningen planeras att förändras på sådant sätt att användningen övergår till
känslig markanvändning (KM) kan marken behövas saneras beroende på vilka föroreningar och
vilka halter av föroreningar som finns. Detta kan innebära stora kostnader för sanering.
Förändring av mindre områden till bostadsändamål innebär att sanering till (KM) normalt utförs
på tomten eller där människor förväntas vistas. Dock kvarstår hälsoaspekter från den befintliga
verksamheten, som buller och emissioner från omgivande trafik.
Om markanvändningen fortsatt kommer att bestå av industri och handel, och om förändringar
innebär att schakt vidtas, bör miljögeotekniska provtagningar utföras. Visar det sig att eventuella
föroreningar har högre föroreningshalt än vad som är gränsen för mindre känslig
markanvändning (MKM) krävs ett saneringsarbete.
Om markanvändningen, beståendes av industri och handel, bibehålls och hårdgjorda ytor
behålls intakta, bedöms inga provtagningar och saneringsåtgärder utföras.
Utöver de i dagsläget identifierade tidigare och nuvarande verksamheterna, kan det finnas
andra oidentifierade verksamheter inom programområdet.

6

Rekommendationer för fortsatt arbete

6.1 Geoteknik
Inför fortsatt planering av förändringar inom programområdet bör de geotekniska förhållandena
kartläggas mer detaljerat genom fältgeotekniska undersökningar och vidare utredning.
Om markanvändningen planeras att förändras på sådant sätt att nya byggnader och/eller omoch tillbyggnad av befintliga byggnader är aktuellt, bör en mera detaljerad geoteknisk och
hydrogeologisk undersökning utföras inför fortsatt projektering. Undersökningarna skall
anpassas till respektive aktuellt projekt.
Om plana, hårdgjorda ytor skall förändras eller utökas, bör en mer fördjupad geoteknisk
undersökning utföras inför fortsatt projektering. För dessa ändamål bör kontroll av bärighet och
tjälfarlighet i befintliga jordar kontrolleras.
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Om ett nytt landområde planeras i läget för befintlig småbåtshamn och för övriga nya
landområden där det i dagsläget är vatten, bör de geotekniska förhållandena undersökas inför
fortsatt projektering. Undersökningen skall ge svar på befintliga bottensediments och
underliggande jordlagers egenskaper, avseende hållfasthet och deformation. Bergnivåer och
bergets egenskaper bör också undersökas.

6.2 Miljögeoteknik
Då det är relativt länge sedan provtagning av sediment utfördes och prov på utfyllnad av
hamnen ej har tagits bör, inför eventuella schakt- och muddringsarbeten, provtagningar utföras
på land och i sediment.
Rekommenderat säkerhetsavstånd mellan tankstation och nya bostäder är 100 meter.
Säkerhetsavståndet ska kontrolleras.

6.2.1 Mark
En stor del av programområdet har fyllts upp sedan 1927, se Figur 14, och fyllnadsmassornas
ursprung är okänt. En översiktlig miljöprovtagning med t.ex. sex borrhål på strategiska platser
inom området kan med fördel utföras inför beslut om förändring av området. Samlingsprov
analyseras med hjälp av screeningsmetod, som ger ett brett spektrum av
föroreningskomponenter. Visserligen kan man på detta sätt missa lokala föroreningar, s.k.
hotspots, men den miljögeotekniska undersökningen ger en allmän bild av
föroreningssituationen. Efter detta kan en översiktlig teknisk och ekonomisk bedömning av
saneringsbehovet göras.
Inför eventuella schaktningsarbeten bör en mer detaljerad miljögeoteknisk provtagning utföras.
Analyser bör göras på kolväten, PAH och tungmetaller.
Efter det att en bedömning av föroreningsnivån har utförts bör en utredning, om var och hur de
förorenade massorna ska omhändertas, genomföras.
Om befintliga parkeringsytor bibehålls bör de kompletteras med oljeavskiljare.

6.2.2 Sediment och vatten
Inför åtgärder för byggande i vatten ska en tillståndsansökan för vattenverksamhet med
tillhörande MKB inlämnas till Mark- och Miljödomstolen.
I samarbete med Länsstyrelsen bör beslut tas ifall en biologisk inventering behöver utföras.
Miljögeoteknisk undersökning av sediment bör utföras inför eventuell muddring, utfyllnad och
anläggande av ny hamn. Analyser bör utföras med avseende på tungmetaller, kolväten och
TBT. Kemiskt och biologiskt vattenprov bör tas längst inne i hamnen, där genomströmningen är
dålig. Extra provtagningar avseende oljor bör tas i sediment och vatten i närheten av befintligt
tankställe.
Undersökningar och arbeten i vatten bör utföras under period med låg omblandning och då
djurlivet störs minst, lämpligen under vinterhalvåret. Skyddsåtgärder mellan eventuellt
muddringsområde och omgivande vatten, samt mellan utfyllnadsområdet och omgivande vatten
förhindrar att grumlade partiklar sprids.
Om de eventuellt uppmuddrade sedimenten inte överstiger känslig markanvändning (KM) kan
de läggas på botten inom eventuellt uppfyllnadsområde, om planerade förstärkningsåtgärder
tillåter det.
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