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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationsplan
• Planbeskrivning			
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning (finns endast i utställningslokaler)
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Plan och tillväxtutskottet gav 2012-09-17 § 75 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att upprätta en detaljplan för området. Avgränsningen av planområdet får avgöras i planarbetet.
Det huvudsakliga syfte med planen är att ge plats för ett nytt verksamhetsområde, i första hand som utvidgning av serverhallsverksamhet eller närstående
verksamheter. Med tanke på behoven av kraft och vatten som verksamhetstypen
har och med rådande begränsningar i infrastruktur för avlopp och dagvatten
utforma bestämmelser som kan vara långsiktiga.
Planarbetet syftar till att utreda:
• Exploateringsmöjligheter. God markhushållning med definierade allmänna
ytor och ett effektivt nyttjade av infrastruktur.
• Fungerande kommunikationsstråk och tillgänglighet.
• Landskapsbild och befruktande av en av stadens entréer.
• Om eventuell risk för påverkan på Natura  2000 området föreligger, och i så
fall vilken typ och vilka frågor som kan behöva besvaras
• Bevarandevärden natur, samverkan med projektet Guldkant på Gammelstadsviken och tillgänglighet till rekreationsområden.

Behovsbedömning

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför
inte behöva genomföras.
En bedömning av behovet av miljöbedömning har gjorts av Stadsbyggnadskontoret i samråd med Miljökontoret och länsstyrelsens tjänstemän. Länsstyrelsen
yttrande se bilaga 1.
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Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger längs med Haparandavägen och öster om vattendelaren på
Storporsön. Området är planlöst och obebyggt, med närhet till snötippen.

Areal
Planområdet omfattar ca 24,1 ha.

Markägoförhållanden
Hela området är i kommunal ägo.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
I gällande ÖP/FÖP är området reserverat för arbetsplatser eller/och boende. I
arbetet med en ny strategisk översiktsplan antog kommunen i februari 2011
Riktningarna som visar vad som prioriteras för Luleå som samhälle på väg till
”Vision Luleå 2050”.
Riktningarna är:
• Stå för öppenhet och mångfald
• Lyft identiteten som kuststad året runt
• Ta sats för en ledande nordlig region
• Bygg för framtiden.
I riktningen om att bygga för framtiden betonas att vi behöver bygga mer inom
staden och i dess omedelbara närhet. Grunderna i arbete ska vara till ett långsiktigt hållbart samhälle med hög attraktivitet.
Både gällande översiktsplan och pågående planering för en ny överensstämmer
med intentionerna för denna plan varför inget planprogram tas fram.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Ingen detaljplan finns för planområdet men kommer att gränsa till PL 261 och 282
i mindre omfattning. Närmaste områden med gällande planer är enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

PL 360

Del av Porsön 1:3, Aurorum

2011-06-22

PL 282

Studentbostäder, Stor-Porsön

2005-03-24

PL 207
PL 261

Vinterstadskvarter, Stor-Porsön (studentbostäder)

1999-01-20
2003-11-10

PL 069

Porsögården mm

1991-02-20

PL 378

Del av Porsön 1:431 mfl (studentbostäder)

2012-04-27

A 340

Porsöområdet (Sundet)

1975-10-31

A 317

Porsöområdet (lillön, Centrum och Högskoleområ- 1974-03-14
det) samt ändring av stadsplan för del av Porsöudden

A 329

Porsöområdet (Berget)

1974-11-18

A 370

Porsön (Björsbyn 10:3)

1978-06-02
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Aktuellt planområde och kringliggande gällande detaljplaner.

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för Norrbottens kust och skärgård och
riksintresse för friluftsliv. (MB 4 kap 2§, MB 3 kap 6§).  
Planområdet ligger nära Gammelstadsvikens naturreservat till lika Natura 2000område med status av Riksintresse för Naturvården.
Planområdet ligger inom område med förbud mot trädfällning som på begäran
av Luleå stadsfullmäktige tagit av länsstyrelen 1969-10-06 (Nederluleå sn Fö.126).
Detta förbud innefattar byggnader och schaktning och kan inte delegeras till
Byggnadsnämnden.
Planområdet ansluter till skyddat område för väg (Haparandavägen) vilket innebär förbud att uppföra byggnader eller anläggningar mm, inom ett avstånd av ....
meter från vägkant, vid allmänna vägar inom Norrbottens län.
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Förutsättningar
Huvudfrågan
Under de senaste årtiondena har utvecklingen av datalagring i serverhallar
(molntjänster) och efterfrågan av nya platser för denna typ av verksamhet ökat
enormt. Av stora aktörer har Luleå bedömts som lämpligt då Facebook placerar sitt nya datacenter i Luleå. Platsen har en kombination av ideala inneboende
egenskaper för datalagring. Förutom att ha en mycket stabil infrastruktur för
el ger det naturlig kylning och förnybar vattenkraft. Det är också en av de mest
geologiskt, politiskt och socialt stabila områden i världen. Det faktumet vill kommunen tillsammans med grannkommunerna(i projektet The Node Pole) dra nytta
av och göra det möjligt för fler eller närstående verksamheter att kunna lokalisera
sig här.
Detaljplanen innebär att befintligt skogsområde i östra delen av Storporsön görs
möjlig att bebygga med bland annat serverhallar och transformatorstationer. Och
att begränsningar och förutsättningar med tillgänglig infrastrukturen optimeras.
Storporsön förr och idag
Porsön har som namnet antyder, sannolikt så sent som vid slutet av 1400-talet,
varit en ö omgiven av fjärdar och havsvikar. Ännu tidigare var den uppdelad på
två öar, Stor- och Lill-Porsön, åtskilda av ett trångt sund mellan Holmsundet och
Ytterviken. Sundet följde den dalsänka som idag finns mellan Haparandavägen
och bostadsområdet ”Berget” inom Porsön.
Den längst nyttjade farleden in mot Gammelstad passerade norr och öster om
Porsön genom Holmsundet och Sellingssundet eller Rutvikssund som var det
dåvarande namnet.
Vid mitten av 1700-talet var bl a området vid Köpmanholmen uppodlad liksom
även Hamnängen och ett område öster om nuvarande Haparandavägen strax
innan den korsar Sellingssundet. I stort sett inom de områden som idag fortfarande hålls öppna eller där spåren av tidigare odlingsmark kan skönjas.
Vid slutet av 1960-talet byggdes Haparandavägen ut. På 60-talet beslöt man att
en ny Högskola skulle byggas i Luleå och valet föll på Porsöområdet. Den första
utbyggnadsetappen stod klar i början av 1970-talet. Därefter sköt byggandet fart
på allvar och fortgår alltjämnt. 1997 blev högskolan utnämnt till Sveriges första
tekniska universitet.
I den senare delen av 1970-talet fanns planer på att bygga ett sjukhus område
inom Stor Porsön, men det projektet kom aldrig längre än till planeringsstadiet.
Stor Porsön har byggts ut med studentbostäder i etapper. Bostadsområdena Berget och Sundet byggdes ut. Under 2011 påbörjades uppbyggnaden av den första
serverhallen inom Facebooks område.
Natur
Landskap och vegetation
Hela planområdet utgörs av skogsbrukspåverkad skog med mindre delar med
särskilda naturvärden. Det är främst några lövrika bestånd som finns inom planområdet. Dessa är dock unga varför värdena främst bör ses som potentiella.
Planområdet sluttar från väst mot ost-nordost. Marknivåerna varierar mellan ca
+13 meter till ca +23 meter över havet.
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Parkförvaltningen vid tekniska kontoret har hösten 1988 utfört en översiktlig
landskapsinventering av Storporsön. Inventeringen har kompletterats hösten
1992 av stadsbyggnadskontoret och miljökontoret i samband med förarbetet till
en förstudie av miljökonsekvenser för fördjupad översiktsplan för Storporsön. Ytterligare fältbesök har gjorts i samband med planarbetet och de områden som har
särskilda värden är i första hand

Stora Köpmanhällan

Nils-Anders

Rut

Kattgrundet

8

Båtudden

Sellingssundet

Inibyn

7

Köpmanholmen

5

4
3

6
Porsöberget

kens naturreservat

Eliasmyran

Stor-Porsön

2

1

0

Ortofoto med naturvärden

120 240 Meters

Planområde

Natur med värden att ta hänsyn till

Ungefärlig vattendelare
1.

Äldre skog med höga sociala värden

2.

Bestånd med gamla tallar. Höga naturvärden

3.

Äldre gles tallskog med naturvärden knutna till enstaka grov asp

4.

Lövrik granskog, bl.a. med aspkloner

5.

Gammal skog med stort lövinslag

6.

Hällmarksskog med ställvis gamla tallar. Höga naturvärden

7.

Lövrik granskog med insalg av äldre tall. Flerskiktad och luckig. Höga naturvärden.

8.

Våtmark med angränsande lövskogsbårder. Mycket höga naturvärden.
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Uppmärksammat är att stigsystem som startar mitt emot snötippen och går sydväst mot Gammelstadsviken nyttjas påtagligt. Att stigen går igenom ett gammalt
skifte med vuxen och vacker skog med höga sociala värden. Skogen har även viss
betydelse för biologisk mångfald. Närmst Haparandavägen finns mindre bestånd
med gamla tallar tillhörande en äldre trädgeneration. Dessa är förknippade med
höga naturvärden.
Avsikten med planens utformning är att genom att bevara naturområdet söder
om planområdet förhindra att en barriär av verksamheter byggs mellan Haparandavägen och Gammelstadsviken. Det är möjligt att stora delar av verksamhetsområdet kan stänglas in och bilda en barriär för människor och större djur. Ett
grönt stråk söder om kan medge att människor, djur och växter kan förflytta sig
och bevara och ge förutsättningar för att utveckla entré med ett grönt stråk mot
Gammelstadsviken. Att som en visuell skyddande zon bevara naturområde mellan verksamhetsområdet och Haparandavägen och att inom den zonen kunna ha
kvar de stora träden som nämns ovan. Delar av stigen kan behöva få en ny dragning för att sedan kunna ansluta mot stigsystem i naturområdet.
Gammelstadsvikens naturreservat
Planområdet ligger nära Gammelstadsviken som är en av Sveriges främsta fågelsjöar, fullt jämförbar med södra Sveriges slättsjöar. Den näringsrika sjön som
tidigare var en havsvik är idag betydelsefull både för häckfågelfaunan och som
rastlokal för flyttande fåglar. Naturvärdena är så höga att den även uppmärksammats internationellt. Gammelstadsviken är ett Natura 2000-område och omfattas
också av en internationell konvention för skydd av våtmarker, den s.k. Ramsarkonventionen. Området är sedan 1973 naturreservat med syftet att skydda växtoch djurlivet.
I området finns såväl de vanliga och typiska arterna för den här miljön på våra
breddgrader som ett antal mer eller mindre sällsynta och specialiserade arter. Ett
flertal rödlistade fåglar observeras regelbundet.
Ornitologisk undersökning
Ornitologisk undersökningar av Storporsön gjordes under perioden april-oktober
1991 och i samband med planläggning av Facebook:s område 2011 och fortsätter
i samband med tillgänglighetsskapande åtgärder inom projektet Guldkant runt
Gammelstadsviken. Ur dessa undersökningar kan sammanfattas att de högsta
naturvärden generellt finns i de delar som har tydligast ekologisk koppling med
Gammelstadsviken med angränsande våtmarker och fuktiga skogar. Dessa delar
finns väster och norr om vattendelaren vid Sellingssundet, Köpmanholmen och
Gammelstadsvikens strand och ligger således utanför planområdet.
Geotekniska förhållanden
En äldre översiktlig geoteknisk undersökning visar att främst den västra delen av
planområdet utgörs av moränmark med ett svallat ytskikt (inte tjälfarligt). Den
nordvästra delen av pianområdet utgörs av berg i dagen, eller berg med ett svallat ytskikt på. Mindre myrliknande områden, öar i moränområdet, har ett tunt
skikt av torv och är mindre lokala utströmningsområden för grundvatten. Detta
förekommer centralt i den södra delen av området samt längst upp i den norra
delen.

8

Verksamhetstypen som i första hand är tänkt har stora byggnader, kräver stora
plana ytor. Marken inom kvartersområdet lutar från väster mot öster (ca +23--+16,
med en högsta höjd längst i nordväst på  +26) och schaktmassor kommer att måsta flyttas för att åstadkomma planare ytor. Det kan finnas berg på de djup som
schaktning behöver göras till främst i de nordvästra hörnet av kvartersmarken.
Förutsättningar finns för att detta ska kunna ske i ett fåtal sammanhang varför
transporter av massor som kan nyttjas på platsen och inte onödigvis ska behöva
transporteras bort och att behovet av nya massor ska kunna minskas.

Karta med jordarter och riskområden
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Normalt bedöms grundvattenytan ligga minst 1,0 m under markytan. Lokalt i de
små utströmningsområdena med myrfläckar bedöms grundvattenytan periodvis
vid rikligt med regn ligga i eller strax under markytan. Vid snösmältning kan det
antas att grundvattenytan ligger nära markytan i hela området. Schaktarbeten för
utjämning av sluttningen i den västra delen kommer att utföras nära eller under
grundvattenytan. Främst sandig siltmorän är flytbenägen och erosionskänslig
vid högt vatteninnehåll och samtidig bearbetning. Det måste hänsyn tas till vid
schakt- och fyllningsarbeten inkluderat packning av fyllning.
Inga kända förekomster av markföroreningar finns inom planområdet.
Radonriskbedömning för Storporsön gjordes 1988 av Sveriges Geologiska AB.
Mätningar visar att all mark inom planområdet klassas med normalrisk och inga
ytterligare åtgärder rörande radon behöver göras vid eventuell exploatering.
Byggtekniskt relegeras utformningen till att medge källarlösa hus.
Utförligare beskrivning av geotekniska förhållande redovisas i bilaga 2
Hydrologi
Undersökningar av avrinningsförhållandena i planområdet visar att en vattendelare skär Storporsön i nordsydlig riktning. Från den västra delen sker avrinningen mot Gammelstadsviken och Sellingssundet. Öster om vattendelaren där
planområdet är beläget sker avrinningen mot Holmsundet.
Inom avrinningsområdet råder det viss risk för järnutfällningar. Vid syresättning
av ett grundvatten som innehåller höga halter järn kan omfattande oxidation  och
järnutfällning ske. Problem med järnutfällningar är ofta igensättning av dräneringssystem och estetiska problem på grund av ansamlingar av orangebruna
järnhaltiga sediment i diken etc.
Vattnet från området rinner till recipienten Björsbyfjärden som är en del av  Luleå
innerfjärdssystem. Det består av åtta sammanlänkande grunda fjärdar som breder ut sig i nordsydlig riktning från Luleå centrum. I söder ansluter systemet till
centrumhalvön som domineras av bostadsområden och mynnar ut i en hamnbassäng vars ytvatten präglas av närheten till Luleälvens mynning. I norr, med
glesare bebyggelse, rinner systemet ut i Strapösundet  mot Bottenviken.
Landhöjningen har gradvis gett allt lägre vattennivåer, speciellt i de innersta
delarna av fjärdsystemet. Tidigare farleder har helt eller delvis försvunnit på
grund av uppgrundning och igenväxning. Vissa torra somrar är effekterna att
sulfidhaltiga sediment då frigörs och en försurningseffekt uppstår som kan leda
till bla fiskdöd. Dammar är sedan en tid uppförda vid Bensbyn och Lulsundet
som håller uppe vattennivån i systemet något. Begäran om att få renovera dessa
är under behandling.
Förutsättningar för att systemet ska kunna ta emot dag - och eventuellt renat
processvatten anses goda. Mer vatten kan troligen ge positiva effekter för innerfjärdssystemet.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Inom planområdet finns ingen bebyggelse och inga bostäder är planerade.
Närmste bostadsområde är studentbostäderna på Vänortsvägen på minst 350 meters avstånd, respektive bostadsområdet Berget som ligger minst 450 meter bort.
Rekreation
För boende på Porsön utgör området runt Gammelstadsviken det närmaste
större sammanhållna naturrekreationsområdet. Gammelstadsviken utgör en del
av den grundläggande grönstrukturen som ska sparas och stärkas som särskilt
viktiga stadsbygdsnära natur och rekreationsområden göras nåbar genom att
undvika eller kompensera barriärer. Och möjliggöra för sammanhängande stråk,
slingor för promenad, vandringar och motion i stadsbygden. en stor del av detta
arbete gör inom projektet Guldkant runt Gammelstadsviken.

Karta med närliggande verksamheter och områden
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Gammelstadsviken är ett välbesökt utflyktsområde främst för fågelintresserade.
Vid sjön finns idag ett fågeltorn till vilket man kan gå via en skyltad vandringsled. Entré sker främst från Haparandavägen där det finns en parkeringsplats och
en informationstavla om naturreservatet. Informationsskyltar finns även vid den
andra entrén från Hägnans friluftsmuseum och vid fågeltornet.
Detta är en viktig anledning till att en zon mellan vänortsvägens bebyggelse och
det nya området behålls som obebyggd. I denna zon finns stigsystem som leder
ut till naturområdet och den stig som omnämns som ”Brännvinsstigen” eller
”Från forntid till framtid” och går genom natur- och kulturlandskap bort till
Världsarvet i Gammelstads Kyrkby.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planens huvudsyfte är att möjligöra utbyggnad för verksamheter med stora behov av elkraft och vattenförsörjning, exempelvis serverhallar eller för nästående
verksamheter. Den typen av verksamhet är i stark utveckling och vilka storlekar
på verksamheter eller speciella behov som kan bli aktuella är svårt att förutsätta.
Med erfarenhet från pågående utbyggnad av andra områden är försörjning  med
processvatten, i detta fall dricksvatten och kraft av största betydelse, och för det  
är möjligheterna bra här. Möjligheten att stycka fastigheter från 5000 m2 upp till
hela området ca 163000 m2 ges inom planen. För att ha en framtida handlingsfrihet och kunna erbjuda verksamheter med varierande markbehov föreslås inte
området indelas i fastigheter i det här skedet, eller att avgränsning för transformatoranläggning definieras i planläggningsskedet.
Det planerade verksamhetstypen är tänkt för lätt industri och delvis kontor. Med
det menas att verksamheten inte ska innebära störning för boende i närheten,
som exempel buller, lukt eller ljus, eller för natur och rekreationsområde. Exploateringsgraden (bebyggd yta) begränsas till 50 % av fastighetsarean. Användningen betecknas J1 - Lätt industri, inkluderar transformatoranläggning.
Alla schakter och fyllnader av mark ska hanteras inom den egna fastigheten.
Verksamheter runt om
Planområdet saknar offentlig eller kommersiell service och ingen ny är planerad.
Närmaste verksamhet till området är den kommunala snöupplaget på den östra
sidan av Haparandavägen. Hit transporteras vintertid ca 250-300 000 m3 snö.
Den ligger sedan kvar och smälter under sommaren och smältvattnet rinner mot
recipienten Holmsundet.
Söder om området ligger Aurorum Science Park Luleå tidigare Aurorum Teknikby vilken växte upp som en kommunal utvecklingsby under slutet av 1980-talet med avsikten att ge plast för verksamheter som avknoppades från eller hade
knytning till den då växande Tekniska högskolan. Området har fortsatt att växa
och ingår/gränsar till i Porsögårdens industriområde. Huvuddelen av fastigheterna är numera i privat ägo. Utvecklingsverksamheten sker sedan 2008 i form av
projektet Aurorum Science Park Luleå inom ramen för Lule Näringslivs verksamhet med huvudsyftet arbeta att för kopplingar mellan näringsliv, LTU/Studenter
och kommunen. Att ge förutsättningar för befintliga och nya företag inom tekniksektorn att etablera sig och växa. Området har behov av expansionsytor.
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Universitetet (LTU) har sedan etableringen av den tekniska högskolan under
1970-talet utvecklats till ett tekniskt universitet med ca 17 000 studenter och 1600
anställda. De tekniska utbildningarna har idag sällskap med lärarutbildningar,
ekonom-utbildning och utbildningar inom musik, media, vård och rymd.
Universitetet är en mycket viktig utvecklingsmotor för Luleå kommun, regionen och Norrbotten. Det är därför synnerligen angeläget att med stor lyhördhet
uppfatta universitetets behov och ge det bästa möjliga förutsättningar i form av
expansionsmöjligheter, studentbostäder kommunikationer, m.m.
Universitetet har under det senaste året presenterat en ny Campusplan som diskusteras. I den redovisas expansionsbehov för Universitetet främst i dess direkta
närhet även av studentbostäder. Campusplanen föreslår ett stärkt samband till
Aurorum i form av passagemöjligheter i markplan, gångfartsområde och central
byggnad som symbol över Haparandavägen. Diskussionen om utvecklingen
fortgår
Fångvårdsanstalten ligger sydväst om planområdet. Häktet tar emot män och
kvinnor, häktade både med och utan restriktioner. Upptagningsområde är Norrbottens län. Anläggningen är utformad i lägre säkerhetsklass (2). Anstalten har ett
häktet med 30 platser och en ungdomsanstalt med 10 platseroch är arbetsplats för
drygt 30 personer. Ingen utökning utan för den egna fastigheten är efterfrågad.

Foto Området på höger sida längs Haparanadavägen färd från Rutvik.
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Entrén till Staden
Relationen till stadsbygden
Planområdet ligger vid en av infarterna till Luleå och betydelsen av dessa områden har pekats ut i pågående arbete med Programmen - Strategisk Översiktsplan.  
Området kommer att vara vid stadsbygdens yttre kant och kan bli en första synlig del av den tekniktäta stadsdelen som innehåller Aurorum och Universitetet.
Betydelsen av god gestaltning betonas därför.
I planen behålls området med naturmark närmast vägen. Bredden på området
varierar mellan 50 till 90 meter. Det ger en skärmade effekt mot byggnader som
kommer att ligga högre än vägen och troligen blir stora. Naturmarken kommer
att behöva skötas i viss omfattning och beteckning är därför Natur1.

Foto Området i fonden, Haparandavägen från Porsön.

Gestaltning
Gestaltning av byggnader inom området ska ske med tanke på det representativa
värdet som området förväntas få. Utformning av fasader bör ske med tanke på
byggnaders storlek. Detaljeringsgrad och färgsättning bör användas för att sträva
mot mänsklig skala. Tidigt samråd med sakkunniga rekomenderas. Byggnader
för tänkt verksamhet inryms ibland i väldigt stora byggnader. Här föreslås högsta
totalhöjden från nollplanet med uppskattat höjd för byggnader till högst ca 16
meter.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet ligger väster om Haparandavägen och en ny anslutning till den
kommer att ingå i planområdet. Lokalgata och vändplan kommer att byggas av
kommunen. Med höjder planerade till +19,0 respektive +19,5 på vändytan och
med möjlighet att angöra till. Skisser och illustrationer utgår från att marknivåer
kommer att läggas runt dessa höjder.
Idag saknas separerad gång- och cykelförbindelse längs med Haparandavägen.
Planer på en gång-och cykelväg finns dock på den östra sidan om vägen (utanför
planområdet). En gång- och cykelväg från Vänortsvägen, där ledningar kommer att förläggas, ingår i genomförandeplanerna. Norr om lokalgatan blir det en
gångväg. Ingen separat gång- och cykelväg kommer att planläggas för anslutning
till Haparandavägen.
Kollektivtrafik
Idag går länstrafiken efter Haparandavägen och lokaltrafiken har en ändhållplats
vid Vänortsvägens slut söder om området. För att förbättra tillgänglighet med
kollektivtrafik kan en busshållplats på Haparandavägen utredas.
Parkering, utfarter
Parkering för verksamheterna ska tillgodoses på kvartersmark.
Tillgänglighet
Området ligger högre än Haparandavägen, lutningar på anslutande tillfart/gata
kommer att luta 3-4%. Gångvägen från Vänortsvägen kommer att kunna utformas med lägre lutning. Inom kvartersmark gäller tillgänglighetslagstiftningen i
enligt lagstiftning. Detaljutformningar regleras inte i denna detaljplan.

Fornlämningar
Inom området finns inga kända fornlämningar

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp(spillvatten)
Försörjningen med vatten och avlopp har begränsningar. Tidsaspekten för när
ledningsnät kan vara utbyggda och Va-begränsningar före resp efter Va-nätsutbyggnad är viktiga frågor i det fortsatta planerings- och genomförandearbetet.
Nya ledningar för vatten och avlopp kommer att läggas i stråket för gång- och
cykelväg tillsammans med andra markförlagda ledningssystem. Stråket ligger
direkt öster om kvartsmarken för att möjliggöra många anslutningspunkter utan
att inkräkta på naturmark som behålls mot Haparandavägen.
Området kommer initialt att ha enkelmatad vattenförsörjning med begränsat vattenuttag. På sikt kommer området att vara dubbelmatat via kommande Va-stråk
vidare från Storporsön via Björsbyn och till Rutvik. Om det är tekniskt, ekonomiskt och tidsmässigt möjligt att förse området med dricksvatten för processändamål beror på vattenbehovets storlek.

15

Om det blir aktuellt med brandsprinkling och/eller stora processvattenuttag från
det kommunala vattenledningsnätet, så måste reservoarvolymer uppföras inom
området.
En pumpstation för avloppsvatten (sanitetsavlopp) byggs i anslutning till lokalgatan och användningen betecknas E.
Eventuellt processvatten kommer inte att tillåtas ansluta till kommunalt avloppssystem.
Dagvatten
Generellt sett ska dagvatten fördröjas och i möjligaste mån infiltreras så nära källan som möjligt. Nödvändiga barriärer för dagvattenföroreningar bör anordnas.
I tillägg till teknisk och miljömässig funktion av framtida dagvattenanläggningar
bör även anläggningarnas estetik beaktas. I synnerhet gäller detta öppna vattenvägar och magasin som i möjligaste mån planeras och byggs så att de ”smälter
in” och anpassas till sin omgivning.
Markens beskaffenhet inom området är inte den bästa för infiltration och möjlighet att ansluta till kommunalt dagvattensystem kommer att finnas vid ett antal
anslutningspunkter. Systemet kommer att utformas med både ytliga diken och
rörledningar med riktning mot Sellingssundet och Holmsundet.
Processvatten
Eventuellt processvatten kommer inte att tillåtas ansluta till kommunalt avloppssystem.
Eventuellt processvatten måste renas av verksamhetsutövare för att kunna återföras till innerfjärdarnas vattensystem. Behov av ev rening, fördröjning och tillstånd för hanteringen av processvatten måste klargöras när vattenmängder, tider
och kvaliteten på vattnet är klarlagda för respektive verksamhet.
Möjlighet finns att ansluta renat processvatten till dagvattensystem.
El
Inom planområdet kommer troligen en transformatoranläggning att förläggas,
storlek i dagslägen oklar. På grund av elektromagnetiska fält bör inte människor
stadigvarande vistas inom ca 45 meter från 145 kV ledningarna och 0-30 meter
runt transformatorstationen, vilket ska beaktats vid placeringsutformningen.
Försörjning av transformatorstation kommer att ske via ny markförlagd kabel
från tranformatoranläggning vid Luleåenergis kontor på Porsögårdens industriområde och vid byggd serversite. Förläggningen kommer att ligga i Scaniavägen,
Teknikervägen, Datavägen och Vänortsvägen.
Skulle ytterligare behov finnas av kraft måste möjligheten av anslut mot norr och
framtida ledningsstråk utredas.
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Illustration - hur det kan se ut om hela byggrätten nyttjas.

Värme
Fjärrvärme finns i Vänortsvägen och möjlighet att ansluta från den punkten finns,
med förläggning i gångväg till planområdet.
Fiber
Möjlighet att för fiberoperatörer dra ledningar i  samordnade stråk från Vänortsvägen och gångvägen finns.
Avfall
Avfallshanteringen sköts i enlighet med kommunens policy för avfallshantering.
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Mellankommunala intressen
Planens mellankommunala intresse handlar om etablering av serverhallar lanserade inom projektet Node Pole med placeringsalternativ i Piteå, boden och Luleå.
Några andra mellankommunala intressen i plan- och bygglagens mening påverkas inte.

Övrigt
Om planen genomförs med flera stora serverhallar kommer behovet av ytterligare kraftförsörjning till kommunen att bli aktuellt. Sådana verksamheter är
stora konsument av energi var den än läggs på jordklotet. Med en placering här i
Luleå skulle energiförbrukningen hållas nere sett i ett större perspektiv.
Verksamheter som tills nu grovt beräknat har krävt en energienhet för driften av
lagringen och en energienhet för teknisk kylning av servrarna i vilken lagringen
sker. En utveckling av så kallad frikyla gör att en anläggning placerad i vårt
kalla klimat klarar att luftkyla den tekniska delen.  Kylningen beräknas till ca 0.2
energienheter istället för en energienhet. Det ger en energibesparing med 80 % av
motsvarande konventionell hantering.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för planen är 10 år från laga kraft.

Huvudmannaskap
Luleå kommun är huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Detaljplanen ger möjlighet till avstyckning av kvartersmarken i en eller flera
tomter
Nybildning och ombildning av fastigheter sker genom lantmäteriförrättning hos
lantmäterimyndigheten i Norrbottens län.

Ekonomi
Planekonomi
Planavgifter tas ut i samband med bygglov/bygganmälan.
Avgifter för anslutning till vatten och avlopp tas ut i enlighet med gällande taxa.
Ansvarsfördelning
Luleå kommun ansvarar för att upprätta detaljplanen.
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Påverkan på miljön
Påverkan på naturen
Planområdet tar i anspråk skogsmark som ligger utanför stadsbygdens samlade
bebyggelse, men i nära anslutning till denna. Skogen har begränsade naturvärden på grund av påverkan från skogsbruk. Några delar med värden knutna
framför allt till lövskog finns dock i och i anslutning till området. Denna skog är i
allmänhet ung och har därför främst potentiella värden. Enstaka äldre aspkloner
samt ett mindre gammalt tallbestånd vid Haparandavägen är annars områdets
mest värdefulla beståndsdelar. Utanför planområdet har de delar som är ekologiskt associerade med Gammelstadsviken med kringliggande våta och fuktiga
naturtyper betydande naturvärden. Dessa bedöms dock inte påverkas av planerad exploatering av planområdet.
Exploateringen av planområdet bör ur ett landskapsperspektiv sammantaget
innebära endast en begränsad påverkan på naturmiljön. Skogsbrukspräglad barrskog är en helt dominerande naturtyp i regionen och skogen inom berört område
utmärker sig inte på något speciellt sätt ur den aspekten. Även de inslag av yngre
lövträd som finns där är tämligen vanligt förekommande i närområdet. På sikt
skulle dock de kvaliteter som är förknippade med lövträden haft möjlighet att
utvecklas ytterligare till gagn för bland annat för insekts- och fågellivet.
Det äldre tallbeståndet vid Haparandavägen har förutsättningar för att kunna
bevaras i och med att det ligger inom den zon benämnd ”Natur1” på plankartan.
Med tanke på närheten till bostäderna på Porsön bör skogen där planområdet
ligger ha betydelse ur social synpunkt. Vissa delar och stråk fyller en viktig
funktion som närströvområden. Inga tydliga stråk berör dock planområdets
huvuddelar. För att nå den givna attraktionen Gammelstadsviken och de leder
och stigar som omger denna tar man sig in antingen via ”huvudentrén” norr om
planområdet eller via den stig som ansluter i närheten av snötippen. Den sistnämnda stigen följer ett bestånd med vuxen och vacker skog med höga sociala
värden som sträcker sig från Haparandavägen till anslutningen mot Brännvinsstigen. Planområdets sydligaste del berör denna skog med stig. I det fall stigen
kommer att påverkas av framtida exploatering i enlighet med planen finns det
utrymme att kompensera detta genom att anlägga en ny stig längre söderut inom
samma skogsbestånd.
Påverkan på nationella miljökvalitetsmål
Planen bedöms inte påverka de nationella miljökvalitetsmålen i någon nämnvärd
utsträckning. Området består visserligen av skogsmark, men de värden som miljömålet Levande skogar avser att värna om finns inte representerade där. Det är
till huvuddelen ordinär skogsbrukspåverkad skog som berörs av planen.
I kapitlet Huvudfrågor Natur behandlas påverkan på sammanhängande grönstråk i tätorten och barriäreffekter av nytt verksamhetsområde och möjlighet för
flora och fauna att röras sig mellan områden, samt eventuell skyddsvärd naturmiljö inom området.
I kapitlet behandlas även möjlig påverkan på grund-och ytvatten samt förutsättningar för dagvattenhantering.
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Påverkan från verksamhet
Serverhallverksamheter som är det primära avsikten med området är en verksamhet som är en förhållandevis ren verksamhet, i behov av stora mängder kraft
och rent vatten, för kylning. I ett hållbart tänkande som kommunen förespråkar
bör därför nyttjadet av energi vara effektivt och möjligheter till återanvändning
och återvinning eftersträvas. Beroende av teknisk lösning kan reservkraft efterfrågas och möjligheten till det måste i så fall utredas och eventuellt miljöprövas
vid varje enskilt tillfälle.

Riksintressen och skyddade områden
Riksintressena är beskrivna under kapitlet: Tidigare ställningstaganden, Riksinttressen. Bedömningen är att riksintressena inte påverkas negativt av förändringar
inom planområdet.

Mellankommunala intressen
Bedömningen är att planen inte påverkar mellankommunala intressen.

Hälsa och Säkerhet
Buller från verksamheter förväntas inte överskrida gällande riktvärden med hänsyn både till boende i närheten och rekreationsområdet.
Eventuellt processvatten förväntas renas innan utsläpp till recipient.
Inga speciella hälso- eller säkerhetsaspekter har uppmärksammats varför riskbedömningar eller speciella riskanalyser inte har gjorts.

Sociala konsekvenser
Ett nytt verksamhetsområde på obebyggd mark innebär att naturmark tas i
anspråk och vissa rekreationsvärden kan mistas. Ny verksamheter ger å andra
sidan möjlighet till nya arbetstillfällen och samverkan med universitet.
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Tidsplan
Planen handläggs enligt reglerna för normalt planförfande och enligt PBL 201105-02. Planen visas för samråd med berörda för synpunkter mellan 2013-01-22
och 2013-02-11.
Efter samrådstiden bearbetades inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse
och ett bearbetat planförslaget visas sedan troligen för granskning under april
månad. Byggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen under juni/aug
2013, och efter att ärendet tagits upp i kommunfullmäktige för antagande kunna
vinna laga kraft fyra veckor efter beslut.
Exploatering av området kan ske under en längre tidsperiod, bland annat på
grund av att det krävs relativt stora investeringar och genomförandetid för utbyggnad av gator, va mm.

Medverkande
Tjänstemän
Tjänstemän från miljökontoret
Tjänstemän från tekniska förvaltningen
Tjänstemän från stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontorets planavdelning 2013-04

Gunilla Selin
Anna Karin Lidén
Planchef					Planarkitekt
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Bilaga 1

Bilaga 1

Bilaga 2
2013-03-22

Geotekniska förhållanden
Aktuellt område omnämns generellt som moränmark. Som mest faller terrängen från väster till öster
som mest ca 7 m på en sträcka av drygt 200 m från ca nivån +23 till +16 inom områdets kvartersmark
redovisad vid samråd, området utökat i norr med ca 1 ha inför granskning.
Centralt i den södra delen av området samt längst upp i den norra delen så finns mindre lokala
utströmningsområden för grundvatten i form av små myrliknande fläckar i den omgivande
moränmarken. Myrfläckarna bedöms ha en begränsad tjocklek av torv och särskiljer sig inget speciellt
från övrig ytas vegetationstjocklek som är 0,1-0,3 m. Vid myrfläcken i den södra delen angränsar ett
mycket lokalt område med silt och lera åt öster.
Enligt SGI: s jordartskarta så förekommer morän med svallat ytskikt främst i den västra delen av
kvartersmarken. Ett svallat ytskikt innebär att det översta moränlagret är sandigt med avsaknad av
den finare tjälfarliga jordfraktionen silt. Tidigare utförda geotekniska undersökningar redovisar
svallsand och fläckvis även svallgrus överst under vegetationsskiktet/torvskiktet. Det är ofta svårt att
skilja en svallad morän från en svallsand men de båda jordarterna har liknande egenskaper. Enligt
den tidigare utförda undersökningen är det övre svallade sandmoränlagret alternativt svallsanden
0,4-1,0 m tjockt inom kvartersmarken. Mot djupet så övergår jorden i mer osorterad morän och
benämns som siltig sandmorän och sandig siltmorän.
De översta jordlagren bedöms ha medelfast lagring och ungefär 1,0 - 1,5 m under markytan ökar
jordens lagring till fast och mycket fast lagring och då bedöms även blockhalten i jorden öka. I
medeltal kommer schakt för utjämning/massbalansering av sluttningen att utföras i minst 1,0 m tjock
blockig jord.
Det översta sandmoränlagret eller sandlagret bedöms ha en tjocklek mellan 0,4 och 1,0 m. Den
jorden är tjälpassiv och lämpar sig väl för tjälsäkring av hårdgjorda ytor. Men vid rationellt
schaktarbete för massbalansering inom områdets kvartersmark så riskeras att den översta jorden
beblandas med den mer tjälfarliga moränen under det översta jordlagret.
I den nordvästra randen av områdets kvartersmark från mitten och norrut mellan nivåkurvorna +23
och +24 antas bergfritt djup ligga på nivån +20. Detta är ett grovt antagande baserat på tidigare
utförda slagsonderingar som redovisar bergfritt djup och erfarenhetsmässiga bedömningar. För att
åstadkomma en relativt plan kvartersmark, baserat på en överslagsmässig bedömning krävs schakt
ned till ca +19. Det skulle då innebära i värsta fall ca 1 m bergschaktdjup i den nordvästra randen av
området.
Allt eftersom marken faller åt öster bedöms djupet från markyta till bergyta successivt öka. I den
östliga delen av områdets kvartersmark så borde exempelvis schakter för vatten och avlopp kunna
utföras till större delen utan bergkontakt. Längst i öster kan även det svallade ytskiktet vara tunnare.
Sandmorän och sand tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1, ej tjällyftande jordar, enligt AMA
Anläggning 10. Siltig sandmorän bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2-3, något till
måttligt tjällyftande jordar. Sandig siltmorän tillhör materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 4, mycket
tjällyftande jordar.

Bilaga 2
2013-03-22
Normalt bedöms grundvattenytan ligga minst 1,0 m under markytan. Lokalt i de små
utströmningsområdena med myrfläckar bedöms grundvattenytan periodvis vid rikligt med regn ligga
i eller strax under markytan. Vid snösmältning kan det antas att grundvattenytan ligger nära
markytan i hela området. Schaktarbeten för utjämning av sluttningen i den västra delen kommer att
utföras nära eller under grundvattenytan. Främst sandig siltmorän är flytbenägen och erosionskänslig
vid högt vatteninnehåll och samtidig bearbetning. Det måste hänsyn tas till vid schakt- och
fyllningsarbeten inkluderat packning av fyllning.
De byggnadstekniska förutsättningarna relativt goda inom områdets kvartersmark. Undantaget är
dock de små myrfläckarna och det mycket lokala området med silt och lera. Där krävs utöver
vegetationsavtäckning även avschaktning av allt löst jordmaterial. Dock bedöms den lösa jordens
tjocklek vara begränsad. Inga kända risker för skred eller förekomster av markföroreningar finns
inom området. Byggnaders grundläggning över de nuvarande myrfläckarna måste ha tillräcklig
dränering för avledning av det utströmmande grundvattnet. Masshanteringen kan försvåras på grund
av bergschakt men avschaktat/avsprängt berg går att använda inom området om det genomgår
krossning. Fokus måste ligga på att tjälsäkra hårdgjorda ytor då terrassering sannolikt kommer att
utföras ned i tjällytande jord. Eftersom marken lutar från väster till öster kommer massor att
förflyttas för att åstadkomma stora plana ytor till stora byggnader. Om exploatering av området
utförs i två etapper, i en sydlig del och en nordlig del så fås ett betydligt större jordöverskott i den
norra delen. Radonriskbedömning för StorPorsön gjordes 1988. Mätningarna visade att all mark inom
planområdet klassas med normalrisk och inga ytterligare åtgärder rörande radon behöver göras vid
eventuell exploatering.
Byggtekniskt regleras utformningen till att medge källarlösa hus.

Mattias Gustavsson
Geotekniker /Tyréns

