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1 Inledning 
En analys för påverkan på landskapsbild till följd av planerad utveckling av Luleå hamn 
med allvädersterminal på Svartön, Luleå kommun, presenteras i denna rapport. 
Analysen ska användas som utredningsunderlag till kommunens detaljplan. 
Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra en 
allvädersterminal för lagring, lastning och lossning av väderkänsligt gods, samt att 
bekräfta pågående markanvändning eftersom området idag är utan detaljplan. 
Planprövningen omfattar även att säkerställa att transportkedjan av gods, med 
järnväg från Malmbanan in till allvädersterminalen, går att ordna. 

En landskapsbildsanalys syftar till att beskriva visuell påverkan av planerad 
utbyggnad. Landskapet och landskapsbilden är ett resultat av naturförutsättningarna 
och människans påverkan. Med landskapsbild menas upplevelsen av landskapet i stora 
drag eller som helhet. Landskapsbilden är det visuella intrycket av landskapet och häri 
ligger vår upplevelse och våra värderingar. Landskapsbilden kan avse hur en byggd 
miljö eller ett mer öppet landskap uppfattas på olika avstånd och i förhållande till 
varandra. Genom att på ett tydligt sätt visualisera och beskriva påverkan på 
landskapet till följd av planerade åtgärder bidrar det till att öka förståelsen för 
konsekvenser av förslaget, samt öka berördas möjlighet till delaktighet. Visualiseringar 
och beskrivningar bildar också kunskapsunderlag till att utreda regleringar som behövs 
för att säkerställa god helhetsverkan och en väl gestaltad livsmiljö. 

För visualiseringen har vi använt oss av AFRYs metod för 3D visualisering. I 
kombination med data från olika parter skapas storskaliga interaktiva 3D-modeller 
som ger förutsättningar för att studera påverkan på landskapsbilden, både på nära håll 
och på långa avstånd. Modellen kan användas för samordning av projekt och stöd i 
beslutsprocessen.  

1.1 Metod 
Det finns olika tekniker för att visa hur ett landskap förändras av planerade nya 
anläggningar. Med stöd av tredimensionella bilder blir det lättare att förstå hur 
landskapet kommer att förändras och påverkas. Ur 3D-modellen har vi för denna 
rapport valt ut vyer som beskriver både känsliga och representativa vyer av planerad 
utveckling av Luleå hamn.  

Genom att analysera landskapet avseende struktur och landskapselement kan det 
beskrivas och karaktäriseras. Utifrån det kan en bedömning göras om hur 
landskapsbilden kommer att påverkas av att nya element förs in. Även för stadsbilden 
kan samma verktyg användas. Genom att analysera stadsbilden avseende struktur och 
element kan den beskrivas och karaktäriseras. Generellt upplevs stadsbilden oftast på 
närmare håll än landskapsbilden.  

Bedömningar av påverkan på landskapsbilden baseras på landskapsbildens befintliga 
kvalitet, påverkans omfattning och upplevelsens funktion och karaktär. Bedömningen 
kategoriseras som liten, måttlig och stor påverkan.  

För bedömningen av påverkan används tre huvudkategorier: 

• Stor påverkan - Mycket negativ påverkan, uppstår där föreslagen åtgärd 
står i mycket stor kontrast med omgivande landskap/stadslandskap och i stor 
grad påverkar upplevelsen av omgivningens; skala, orienterbarhet, invanda 
stråk, avgränsningar, landmärken och utblickar.  
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• Måttlig negativ påverkan - Måttligt påverkan, uppstår där föreslagen 
åtgärd står i kontrast med en del av omgivande landskap/stadsmiljö eller 
delvis påverkar skala, orienterbarhet, invanda stråk, avgränsningar, 
landmärken och utblickar.  

• Liten påverkan - Liten/ingen påverkan, uppstår då föreslagna åtgärder 
innebär att områdets landskapsbild förändras i liten omfattning exempelvis vad 
gäller rumsligt förstärkande vegetation, utsikt och harmoniering till 
landskapets skala och struktur.  

2 Nuläge - planområdet och dess omgivningar  
Idag är Svartön ett industriområde med industrihamn. En stor del av anläggningarna 
inom området utgörs av SSABs ståltillverkning. Det omfattar koksverk, masugn, 
stålverk och stränggjutning. Till anläggningarna hör kollager, råmaterialhantering och 
ämnesbehandling, och inom området finns även deponiområden för egna avfall (SSAB, 
2021). Utöver stålverket SSAB finns även en luftgasfabrik, en kalkugn och tillverkning 
av väggelement för byggmarknaden. Här finns även HYBRITs pilotanläggning för 
utveckling av en malmbaserad fossilfri ståltillverkning. En del av Svartön 
iordningsställdes för Stålverk 80; ett stålverk som planerades stå färdigt 1980, men 
som inte genomfördes. Dessa ytor finns nu tillgängliga för utbyggnad av 
industriverksamheter.  

Hamnanläggningarna på Svartön drivs av Luleå Hamn och är Sveriges fjärde största 
transporthamn. Anläggningarna inrymmer flera lastnings- och lossningskajer. Luleå 
Hamn är ett kommunalt bolag som är helägt av Luleå Kommunföretag AB, som i sin tur 
ägs av Luleå Kommun. I verksamheten ingår att skapa förutsättningar för en effektiv 
handelssjöfart. Bolaget arrenderar sitt verksamhetsområde av Luleå Kommun, som 
gett bolaget rådighet över området. Vidare äger bolaget den infrastruktur och de 
anläggningar som krävs för effektiv godshantering.  

 

Bild 1. Vy över Svartöns industriområde sett från väster, med bostadssområdet 
Svartöstaden i förgrunden. Källa: Miljörapport SSAB Luleå 2021 
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När vi lyfter blicken, i fågelperspektiv, bild 1, ser vi att Svartön utgörs av ett långsmalt 
landområde som sträcker sig från Luleå stad, ut mot skärgården. Svartön är en halvö 
som på båda sidor omges av vatten. Från omgivande vatten och närliggande öar och 
stränder är industriområdet väl synligt. Längs Svartöns södra strand leder farleden in 
till Luleå centrum och den centralt belägna småbåtshamnen, Södra hamn. Det betyder 
att Svartöns industriområde och industrihamn idag är väl synlig från inloppet mot 
Luleå stad.  

Figur 1. Karta över Luleå. Källa: Google maps.  
 

Närmast industriområdet i riktning sydväst finns bostadsområdet Svartöstaden. Söder 
om industriområdet finns en omfattande fritidsbebyggelse på Sandön och ca tre 
kilometer norr om industriområdet finns bostadsområdet Hertsön. Till öster ligger 
Hertsölandet med fritidsbebyggelse, bland annat vid Björknäs och Mellansjö. 

Det aktuella planområdet ligger vid Svartöns södra strand, vid hamnen Strömören, se 
figur 2. Vid hamnen finns olika tjänstebåtar som lots- och bogserbåtar och 
kustbevakningens båtar. Centralt beläget vid hamnen ligger Sjöfartshuset. 
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Figur 2. Karta över Luleå med aktuellt planområde markerat.  

 

Bild 2. Hamnen Strömören med Sjöfartshuset i centrum. Källa: Luleå hamn, 
https://portlulea.com/om-lulea-hamn/var-verksamhet/ 

 
Sjöfartshuset ligger nära kajen och dess huvudentré är vänd mot vattnet. Den 
symmetriska uppbyggnaden med den centralt placerade halvcirkelformade entrédelen 
och de två flyglarna, ger byggnaden en karaktär av huvudkontor (Innerstedt, 2007). 
Den utskjutande balkongen påminner om en kommandobrygga och förmedlar 
ytterligare känslan av närhet till havet. Sjöfartshuset avviker från de industriella 
omgivningarna.  

https://portlulea.com/om-lulea-hamn/var-verksamhet/
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Marken kring Sjöfartshuset har designats för att ge området en parkkaraktär 
(Innerstedt, 2007). På den norra sidan om byggnaden finns bågformade vallar med 
planteringar, som ramar in en stor öppen gräsyta. Vallarna bidrar effektivt till att 
minska den väldiga skalan på omgivande bebyggelse: cisterner, silos och koksverk. 
Den synliga vegetationen består idag av en blandning av bland annat björk, hägg, 
blåtry och poppel. Kajen längs Sjöfartshuset framsida har utformats omsorgsfullt, med 
plattsättningar och sittgradänger i trä ned mot vattnet, se bild 3-5. Kajen kantades 
tidigare av en trädrad, som med tiden har kapats och ej ersatts med nya träd.  

 

Bild 3. Sjöfartshuset. Källa: Norrbottens museum (Innerstedt, 2007). 
 

l  
Bild 4 och 5. Utomhusmiljön i anslutning till Sjöfartshuset. Källa: Norrbottens museum 
(Innerstedt, 2007).  

 

3 Planerad utbyggnad på Svartön  
Inom aktuell detaljplan planeras en ny allvädersterminal för lagring, lastning och 
lossning av väderkänsligt gods, se bild 6. Allvädersterminalen planeras direkt öster om 
hamnen Strömören och Sjöfartshuset. I anslutning till allvädersterminalen planeras 
även för nytt järnvägsspår från Malmbanan in till allvädersterminalen. Den planerade 
verksamheten kommer att omfatta anläggande av väderskyddade hamnbassänger och 
kajer inom befintligt verksamhetsområde för Luleå Hamn.  

Planerad tillbyggnad inom aktuellt planområde är en del i en rad pågående 
utvecklingsprojekt på Svartön. I framtiden planeras för fler industrietableringar, 
logistikpark med mer lagringsytor samt utbyggd infrastruktur.  
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Bild 6. Översiktsbild för planerad utbyggnad på Svartön. Området för aktuell detaljplan 
är markerad med röd färg. Diagonalt placerad i planområdet ligger allvädersterminalen 
och till höger om denna en lagerlokal.   
 

4 Påverkan på landskapsbilden 
Allvädersterminalens byggnader kommer att vara avsevärt mycket större än befintliga 
byggnader runt hamnen Strömören. Storleken kommer att vara iögonfallande och 
medföra att byggnaden blir väl synlig på långa avstånd. För de som passerar via 
Svartösundet kommer byggnadens fasader upplevas på nära håll. Även för 
fritidsboende längs den motsatta stranden på Sandön kommer allvädersterminalen ge 
en påtagligt förändrad vy mot Svartön. Här kommer fasadernas utformning; det vill 
säga färgsättning och materialval att ha betydelse för påverkan på landskapsbilden. 
Solbelysta ljusa fasader kan komma att reflektera ljus och på så sätt bli än mer 
iögonfallande, vid klart väder. Därför är fasadmaterialens färgsättning, material och 
reflektion en viktig aspekt att omhänderta, i det kommande skede när 
terminalbyggnadens fasader gestaltas. Även detaljeringsgraden i fasadernas 
uppbyggnad kommer att ha betydelse för upplevelsen på nära håll. Intrycken, både av 
byggnadens längd och höjd kan mildras med en variering av fasaden. Fasaden kan 
beklädas med en varierande struktur eller färg, i horisontal- och eller vertikalled. På så 
vis kan en lång och hög fasad delas upp i flera mindre delar.  

För påverkan på landskapsbilden i närmiljön och i förhållandet till hamnen och 
Sjöfartshuset kan fasadernas gestaltning i olika grad bidra till en anpassning till 
omgivande miljö. Plantering av större träd längs den fasad som vänder sig mot 
hamnen Strömören kan bidra till att bryta upp den långa väggen och på så vis bättre 
anpassa byggnaden till hamnmiljön.  

Nedan redovisas påverkan på landskapsbilden från tre olika delområden: 

• Sandön - stranden mot Svartösundet, beskrivs med anledning av att 
området ligger närmast planerad utbyggnad. De som bor och vistas här 
kommer att få en påtagligt förändrad vy mot Svartön.  

• Båtliv – inlopp till Luleå centrum, beskrivs med anledning av att området 
ligger närmast planerad utbyggnad. De som färdas med båt på väg in mot 
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Luleå centrum eller i motsatt riktning kommer att få en påtagligt förändrad vy 
mot Svartön.  

• Bergnäsbron, representerar en plats där Svartön skönjas svagt, på långt håll. 
Eftersom Bergnäsbron utgör infart till Luleå centrum är det av intresse att 
studera påverkan här.  

Påverkan på landskapsbilden har utretts i 3D-modell och ett antal fotopunkter nedan 
redovisar modellgenererade vyer mot Svartön och allvädersterminalen, se figur 3.  

Figur 3. Orangea markeringar med sifforor redovisar fotopunkter; 1 och 2 från Sandön 
– Stranden mot Svartösundet; 3 Båtliv – inlopp till Luleå centrum och 4 Bergnäsbron.   

 

4.1 Sandön – stranden mot Svartösundet 

4.1.1 Nuläge  
De som idag bor och vistas längs Sandöns norra strand mot Svartösundet har utblick 
mot Svartöns industriområde och hamnar. Vyn mot Svartön är mer tydlig ju närmare 
Svartön man befinner sig. Där sundet är som smalast upplevs områdets olika delar, så 
som kranar, lastfartyg och cisterner tydligt, se bild 7. En bit längre bort längs 
stranden, hamnar industriområdet längre i fjärran och blir således mindre detaljerad, 
se bild 9.  

4.1.2 Påverkan  
Storleken på tillkommande byggnader medför en ökad synlighet över industriområdet 
från Sandöns strand. Påverkan på landskapsbilden i detta läge bedöms som måttlig 
just på grund av att skalan blir större. Hur pass synliga tillkommande byggnader blir 
från stranden beror på var längs stranden man befinner sig. Vårt öga uppfattar färre 
detaljer ju längre avståndet blir och påverkan blir därför mindre ju längre bort från 
Svartön man befinner sig. Bilderna nedan visar påverkan från stranden; i ett läge där 
avståndet från Sandön till Svartön är som kortast, se bild 8 (fotopunkt 1); och i ett 
läge längre bort, se bild 10 (fotopunkt 2).  
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Bild 7. Nuvarande vy från Sandöns strand mot Svartön där avståndet mellan 
stränderna är som kortast, fotopunkt 1.  

 

Bild 8. Ny vy från Sandöns strand mot Svartön, från fotopunkt 1, där avståndet till 
från Sandön till Svartön är som kortast. 
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Bild 8. Nuvarande vy från Sandöns strand mot Svartön, där avståndet mellan 
stränderna är längre.  

 

Bild 10. Ny vy från Sandöns strand mot Svartön, från fotopunkt 2. Allvädersterminalen 
är den grå byggnad som syns centralt i bilden.  

 

4.2 Båtliv – inlopp till Luleå centrum 

4.2.1 Nuläge 
Luleå är en stad där båtlivet är en viktig del både för stadsbornas rekreation och för 
turismen. Luleå har en centralt belägen småbåtshamn, Södra hamn. På väg in och ut 
från staden med båt passeras Svartön och dess industriområde.  
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Längs Svartöns hela södra strand är industriområdet väl synligt. För den 
förbipasserande kan detta upplevas på olika sätt, beroende på hans eller hennes 
värderingar. Att industriområdet är så pass synligt från vattnet kan upplevas som 
något positivt för någon som är intresserad av industriella verksamheter. Här finns 
möjlighet att se stora lastfartyg och pågående lastning och lossning. För någon som 
själv arbetar eller arbetat inom området kan vyerna framkalla minnen. Andra kan 
tendera att uppleva passagen mer negativt; kanske som en tråkig och enformig 
sträcka på väg ut mot skärgårdsnaturen.  

 

Bild 11. Nuvarande vy mot Svartöns strand från båt på väg in mot staden. 

 

4.2.2 Påverkan  
Planerad utbyggnad inom aktuellt planområde bedöms medföra en måttlig påverkan 
på landskapsbilden för de som passerar med båt. Det beror främst på att ny 
allvädersterminal är så pass mycket större än befintliga byggnader. För de som färdas 
in mot staden kommer terminalen att dölja hamnen Strömören och Sjöfartshuset. 
Strömören kommer att synas sedan man passerat allvädersterminalen. 
Allvädersterminalen kommer på grund av sin storlek att innebära en väsentlig 
förändring av området runt hamnen Strömören.  
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Bild 12. Vy mot Svartöns strand från båt på väg in mot staden, efter planerad 
utbyggnad. Allvädersterminalens höga byggnad ses centralt i bild.  

 

4.3 Bergnäsbron  

4.3.1 Nuläge 
På Bergnäsbron leder en av huvudvägarna in mot Luleå centrum. Längs med bron 
leder också gång- och cykelvägar, på vardera sidor om biltrafiken. Svartöns 
industriområde ligger härifrån på så pass långt håll att området endast är synligt i 
horisonten. Stålverkets höga byggnader sticker upp bakom trädridåer och hamnarnas 
höga kranar kan skönjas. Från denna plats får stränder och öar som ligger närmare 
betraktaren en mer betydande roll, då industriområdet endast skymtas svagt i fjärran.  

 

Bild 13. Nulägesvy från Bergnäsbron.  
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4.3.2 Påverkan  
Planerad utbyggnad inom aktuellt planområde bedöms medföra en liten till ingen 
påverkan på landskapsbilden. Det beror på att föreslagna åtgärder endast kommer 
förändra landskapsbilden i en liten omfattning. Bedömningen motiveras dels av att 
utblicken mot Svartön redan innehåller synliga industrianläggningar och dels av att 
avståndet till Svartön är så pass långt att endast detaljer i horisonten kommer att 
ändras.  

Bild 14. Vy från Bergnäsbron efter planerad utbyggnad på Svartön.  
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