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Inledning
Bakgrund
I Luleå och Norrbotten sker just nu en omställning från fossilberoende 
produktionsmetoder till nya gröna industrietableringar. Centrum för den 
omställningen som sker i Luleå är Luleå industripark i vilken Svartön ingår.

Som en del i omvandlingen och utvecklingen i området har 
Stadsbyggnadsnämnden därför fått i uppdrag att ta fram nya detaljplaner på 
Svartön, varav denna detaljplan utgör en och berör Luleå hamnområde och 
Victoriahamnen. 

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att bekräfta pågående markanvändning 
(hamnverksamhet) eftersom berört planområde idag till stor del är utan 
detaljplan. Detta för att på kort såväl som lång sikt kunna möta och underlätta 
kommande och förväntade tillståndsprövningar enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken i och med den omställning och utveckling som sker i området. 

Ytterligare ett syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en ny 
allvädersterminal (fortsättningsvis AWT) med anslutande lagerbyggnader 
för att möjliggöra en hantering av väderkänsligt gods. En fullt utbyggd AWT 
kommer att få en stor volymmässig omfattning och inrymma tre väderskyddade 
fartygslägen samt därtill även möjlig utvändiga kajplatser för lots och 
bogserbåtar. 

Planen upprättas inom område med tillstånd att bedriva hamnverksamhet. 

Planområdet är beläget i anslutning till Victoriahamnen på Svartön (röd markering). 
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Planarbetet innebär i första hand att utreda frågor som rör planförslagets 
påverkan på: berörda riksintressen, landskapsbilden, närliggande verksamheter 
sett till risk- och säkerhet samt att klargöra de geo- och markmiljötekniska 
förhållandena inom planområdet.

Kort om omvandlingen och utvecklingen på Svartön

Svartön är ett område som är idag är bebyggt med tung industri. En stor 
del av bebyggelsen utgörs av SSAB:s ståltillverkning. En del av Svartön 
iordningsställdes för Stålverk 80; ett stålverk som planerades stå färdigt 1980, 
men som inte genomfördes. 

På Svartön finns även Luleå hamn med järnvägskoppling till Malmfälten. 
Hamnen utgör Sveriges fjärde största transporthamn och inrymmer flera 
lastnings- och lossningskajer. Hamnen ingår i projektet Malmporten vars syfte 
är att tillskapa hamnområden och farleder genom muddring för att möjliggöra 
för större och fler fartyg att nyttja hamnen. 

Stålindustrin inom området kommer att förändra sin verksamhet. Nya 
anläggningar med fossilfri tillverkning kommer att växa fram parallellt med 
den idag befintliga verksamheten. Till följd av ändrade produktionsmetoder 
kommer även andra verksamheter att behöva anpassa sina verksamheter och 
anläggningar.

Med anledning av Norrbottens gröna industritillväxt så kommer antal 
fartygsanlöp och mängden gods att öka. Bland annat kommer större mängder 
malmprodukter, främst i den nya formen järnsvamp, att transporteras hit via 
järnvägen och skeppas ut via hamnen. 

Det finns en ambition att omställningen till fossilfri produktion ska gå snabbt 
men den kan komma att pågå under flera år. De flesta verksamheterna är i 
tidiga skeden av sin planering. 

Den omvandling på Svartön i stort som nu påbörjas kommer över tid att 
förändraförutsättningarna avseende luftkvaliteten, bullersituationen och 
vattenkvalitet irecipienter samt förändra risksituationen i och nära Svartön. 
Utanför Svartönkommer förutsättningarna även att påverkas ökad mängd tung 
trafik och fartygstrafik.



5

Plandata

Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget på Luleå Hamn på Svartön. I öst-västlig riktning 
avgränsas planområdet av Svartöstaden 13:36 och Strömörvägen, och i nord-
sydlig riktning av Uddebovägen och vattenområde (Sandöfjärden).

Planområdet är till ytan ca 37 ha stort.

Markägoförhållanden

Planområdet berör fastigheterna:

• Svartön 18:17 och Svartön 18:20 som ägs av kommunen,

• Svartön 18:18 som ägs av Circle K, samt 

• Svartön 18:24 som ägs av Luleå Energi.

Planområdets omfattning och läge på hamnområdet. Planförslaget berör i huvudsak Svartön 18:17 som ägs 
av kommunen och arrenderas av Luleå Hamn..
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Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900). Förfarandet 
består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande. Därefter kan planen få laga 
kraft. Bilden är hämtad från Boverkets vägledning. 

Handlingar

Planhandlingar

Planförslaget består av:

• plankarta med bestämmelser,

• planbeskrivning.

Det är plankartan med planbestämmelserna som är juridiskt bindande. 
Planbeskrivningen (denna handling) utgör komplement till detaljplanen och 
saknar egen rättsverkan. Vid tolkning av detaljplanen behöver detaljplanen 
läsas tillsammans med planbeskrivning.

Planförslaget tas fram med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
BFS2020:5 och BFS2020:6.

Övriga handlingar

Till planarbetet har även följande handlingar upprättats:

• grundkarta,

• fastighetsförteckning, daterad 2022-09-29.

• undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2022-09-06.

Planprocessen

Planförfarande

Planen handläggs enligt reglerna för standard förfarande. Planförslaget bedöms 
vara förenligt med översiktsplanen och innebär inte någon risk för betydande 
miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller vara av betydande intresse 
för allmänheten eller innebära större ekonomiska eller andra åtaganden för 
kommunen. 

Tidsplan

Enligt preliminär tidsplan kan planförslaget visas för:

• samråd kv 3, 2022, och 

• granskning kv 1-2, 2023.

Ett antagande av planförslaget bedöms kunna ske kv 2-3, 2023. 
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Utredningar

Följande utredningar har tagits fram till planförslaget:

• Riskutredning (upprättas till granskning)

• Landskapsbildsanalys, AFRY 2022-09-xx

• Geo- och markmiljöteknisk undersökning (upprättas till granskning)

Följande utredningar har också beaktats:

• Miljöteknisk markundersökning Circle K Depå 3292, Ramböll 2019-09-16.

• Åtgärdsutredning avseende markföroreningar berörande Svartön 18:18. 
Ramböll 2021-02-04

• Åtgärdsförberedande miljö och geoteknisk markundersökning berörande 
Svartön 18:18. Ramböll 2021-02-11.

• Miljöteknisk markundersökning inom fastighet Luleå Svartön 18:17, 
SEWECO 2022-08-19

Tillstånd till hamnverksamhet

Planförslaget berör område med tillstånd att bedriva hamnverksamhet 
(grundtillstånd 2010-01-27, dnr 551-571-10). Tillståndet ger Luleå hamn rätt att 
bedriva hamnverksamhet men med begränsningar vad gäller fartygsstorlek 
och godsmängder. Genom åren har det inom verksamhetsområdet ansökts 
och beviljats ytterligare tillstånd enligt miljöbalken, bland annat för utökade 
godsmängder och arbeten i vatten. 

Tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Samtidigt med denna planprocess pågår ett arbete med att ta fram en 
tillståndsansökan enligt 9 och 11 kap miljöbalken. Följande underlag har 
hitintills tagits fram inför en sådan ansökan:

• Avgränsningssamråd avseende anläggande av allvädersterminal i Luleå 
hamn, 2022-06-17.

De planerade åtgärderna bedöms inte medföra att gällande begränsningar i 
tillståndet till hamnverksamhet överskrids. De planerade åtgärderna bedöms 
kunna innebära en betydande miljöpåverkan men då på grund av processuella 
skäl, dvs för att korta ned tiden för samrådsprocessen.
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Tidigare ställningstaganden
Planer enligt plan- och bygglagen

Översiktsplan 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 (§ 188) att anta en ny 
kommuntäckande översiktsplan (ÖP2021). Följande intentioner och 
preciseringar gäller för Svartön och generellt för större verksamhetsområden i 
kommunen: 

• Verksamheter som kan vara särskilt störande lokaliseras framför allt på 
Svartön eller Hertsöfältet men även nära större vägar, järnvägar eller andra 
besöksmål. 

• Svartön ska vara ett område med en oförändrad användning, dvs ett område 
för verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande eller 
genererar tung trafik eller stor mängd övrig trafik. 

• Verksamhetsområden för större etableringar ska tillskapas, utvecklas eller 
förtätas.

• Nya verksamhetsområden ska lokaliseras i huvudsak till goda 
kommunikationslägen och i anslutning till andra verksamheter.

Syftet med planförslaget bedöms vara förenligt med ÖP2021.

Utsnitt ur ÖP2021 som anger följande preciseringar (rödinringade) för området som ska planläggas:
AJ: Energiproduktion/Industri och hamnområde (Uddebo Energihamn, Victoriahamnen, Malmhamnen, Sand-
skär samt Strömören)
T6: transporter, sjöfart, hamn.
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Gällande detaljplaner

Planförslaget berör två detaljplaner, dels: 

• del av Uddebo från 1971 (A295), dels 

• del av Börstskäret och ändring av Uddebo från 1974 (A320) som gäller 
tillsammans med en ändring och tillägg av detaljplan från 1994 (PL124).

A295 medger: ”industriändamål, oljeupplag och dylikt”,  ”park eller plantering” 
samt ”hamnändamål”. 

A320 medger: ”järnvägsändamål”, ”park eller plantering” samt 
”transformatorstation”. 

PL124 medger: minskad lovplikt avseende A320.

En stor del av planområdet är utan detaljplan. 

Planförhållanden.

A295

A295
PL124

Utan 
detaljplan
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Kommunala beslut och ställningstaganden

Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2021-05-24 § 104 att ge 
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till nya detaljplaner för 
del av Svartön 18:17 m.fl. med huvudsyftet att möjliggöra för en utvidgning och 
utveckling av befintlig industri- och hamnverksamhet. 

Planuppdraget omfattar upprättande av flera nya detaljplaner varav rubricerad 
detaljplan är en och berör en del av Luleå hamn.

Bedömning av betydande miljöpåverkan

Kommunen ska enligt bestämmelserna i miljöbalken undersöka om 
genomförandet av planförslaget kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Enligt miljöbalken ska undersökningen identifiera 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Utifrån de underlag och kännedom i frågan som finns i nuläget så bedömer 
kommunen att ett genomförande av planförslaget inte kan komma att innebära 
en betydande miljöpåverkan. Samråd i frågan ska hållas med länsstyrelsen. 

Klimatanpassning

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för klimatanpassning (KS 2015-01-12). 
Där anges bland annat riktlinjer för hur dagvatten ska utformas med anledning 
av förväntade ökade nederbördsmängder och skyfall. 

Enligt riktlinjerna ska bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till att fria 
vattenvägar kan ordnas och att dagvattnet kan fördröjas innan det når närmaste 
recipient. Vidare anger riktlinjerna att byggnader behöver höjdsättas högre än 
omgivnade mark och gata för att undvika att skadas på grund av översvämning.
Följande höjdsättning gäller: 

• Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas 
översvämningssäkra upp till +2,5 m i RH 2000.

• Samhällsviktiga funktioner och strukturer utformas översvämningssäkra 
med ytterligare 50 cm, dvs +3,0 m (nära havet) resp +3,5 m (Lule älv) i RH 
2000.

Dagvattenplan

Kommunstyrelsen har antagit en dagvattenplan (KS 2020-02-10 § 7). 
Dagvattenplanen är ett vägledande underlag med övergripande mål och 
riktlinjer för planering, byggande och förvaltning. Enligt underlaget så ska 
dagvatten i första hand omhändertas lokalt, i andra hand fördröjas och i tredje 
hand ledas till kommunens dagvattennät.
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Grönplan

Kommunstyrelsen har antagit en grönplan som bland annat omfattar Svartön 
(KS 2020-02-10 § 48). Grönplanen ska bland annat utgöra underlag för planering 
av kommunens grönstruktur. 

Planförslaget berör område som i grönplanen är utpekat som ”skog” (barr- och 
blandskog).

Grönplanen belyser även möjliga ekosystemtjänster. Planförslagets 
vattenområde är utpekat som område med ekosystemtjänser av betydelse för 
biologisk mångfald, flödesreglering, klimatreglering och för rekreation och 
hälsa.

Områden av riksintressen enligt miljöbalken
Områden av riksintresse är geografiska områden som har beslutats eller pekats 
ut av riksdagen eller av en myndighet därför att de innehåller nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. 

Planförslaget berör följande områden av riksintresse:

• Riksintresse kustområde och skärgård i  Norrbotten med särskilt stora 
värden för turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1,2 §§),

• Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 §),

• Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 §),

• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 §),

Områdesskydd enligt miljöbalken

Strandskydd

Planförslaget berör område med strandskydd som gäller 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, både upp på land och ut i vattnet. 
Det innebär att strandskyddet behöver upphävas med en planbestämmelse 
för att planförslaget ska kunna genomföras. För att ett upphävande av 
strandskyddet ska kunna godtas så behöver det finnas särskilda skäl och att 
livsvillkoren för växt- och djurliv inte väsentligen försämras.  

Miljökvalitetsnormer
Vid planläggning ska hänsyn tas till miljöbalkens regler om 
miljökvalitetsnormer. Det finns miljökvalitetsnormer framtagna för 
omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Att ta hänsyn innebär att 
uppmärksamma att de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som är satta 
följs för att inte människor eller miljön ska utsättas för fara eller olägenheter av 
betydelse. 

Planförslaget kan komma att få påverkan på miljökvalitetsnormerna för 
vattenkvalitet. 
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Mellankommunala förhållanden

Luleå Hamn

Luleå Hamn utgör en viktig nod i regionen vad gäller transporter av gods 
till och från Norrbotten. Den är även utsedd till core-hamn av EU vilket 
innebär att den ingår i ett nätverk över transportleder i Europa. En stor 
andel av de transporter som sker idag via Victoriahamnen har koppling 
till stål- och gruvindustin och i en framtid även till de planerade gröna 
industietableringarna. 

Luleå hamn är under omdaning och utveckling varför det behöver säkerställas 
att hamnen har kapacitet och förutsättningar för att möta marknadens behov 
och minska industrins klimatpåverkan. 
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V: Hamn

Användningen hamn ska tillämpas för områden för hamnverksamhet och 
sjötrafik med kompletterande handel och service. Även komplement till 
verksamheten hamn ingår i användningen.

Victoriakajen

Strömören

Sjöfartshuset

Kalksilo med 
transportband

Upplag

Förråds- och 
tältbyggnader

Industri-
byggnad

Lokaliseringskarta med befintliga byggnader och anläggningar.

Förutsättningar och förändringar
Området som ska planläggas är beläget mellan Strömören och 
Victoriahamnens västra del. Den markanvändning som ska prövas genom 
detaljplan är hamnverksamhet, dvs den typ av verksamhet som idag bedrivs i 
området. Eftersom hamnområdet även sträcker sig ut över vatten kommer det 
även att bli tillåtet med utfyllnad, dock först efter prövning enligt miljöbalkens 
regler.

Förutsättningar

Befintliga förhållanden

Planförslaget omfattar både mark- och vattenområden. Dessa områden är 
idag bebyggda och anlagda med industri-, lager- och kontorsbyggnader samt 
anläggningar såsom silo, kaj, småbåtshamn och tillfartsvägar och järnvägsspår. 
En del av markområdet nyttjas även för upplag. 
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Utsnitt ur historisk karta från 1960 med aktuell planområdesgräns.Området utgjordes  tidigare av en skär-
gårdsliknande miljö, med öar, uddar, grunda vikar och sund.

Utsnitt ur SGU:s kartvisare med redovisning av jordarter.

Markförhållanden

Marken inom planområdet består till största delen av fyllnadsmaterial. 
Sedan 1970-talet har en omfattande utfyllnad av Svartön genomförts och det 
dåvarande fritidshusområdet avvecklades till förmån för planerna på det så 
kallade Stålverk 80. 

Utfyllnadsmassorna består av uppmuddrat material, huvudsakligen bestående 
av sand och siltig sand. Ytskiktet består till stora delar av slagg från SSAB:s 
stålverk.
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I takt med industrins utveckling på Svartön har markförhållandena i området 
undersökts. Av särskild betydelse för detta planförslag är de miljötekniska 
markunderökningarna som har genomförts i planområdet norra del;

År 2019 påbörjades en miljöteknisk undersökning på Svartön 18:18 som då 
omfattades av fyra cisterner för bensin placerade ovan mark. Undersökningen 
observerade förorening av mark och grundvatten med petroleumprodukter. 
Idag finns inte cisternarna kvar då de monterades ner under våren 2020. 

I efterföljande åtgärdsutredning (2021) och undersökningsrapport (2021) 
har kartläggning och avgränsning av det förorenade området klarlagts. Det 
förorenade området som behöver efterbehandlas (saneras) har avgränsats till en 
yta inom fastigheten Svartön 18:18.

År 2021 påbörjades en miljöteknisk markundersökning på Svartön 18:17 med 
syftet att klarlägga föroreningssituationen i mark och grundvatten kopplat 
till en tidigare måleriverksamhet. Länsstyrelsen har även, i samband med 
en tidigare inventering, tilldelat den undersökta platsen riskklass 2 (enligt 
MIFO-metodiken). 

Undersökningen observerade föroreningar i ytlig jord samt oljeförorening 
som båda bedömdes härröra från den tidigare måleriverksamheten. Av 
undersökningens slutsatser och rekommendationer kan förstås att påvisade 
föroreningar inte utgör någon oacceptabel risk för vare sig människa eller miljö 
men i de fall som grävarbeten planeras bör uppkomna massor klassas och 
omhändertas av godkänd mottagare. 

Topografi

Marken inom planområdet är i huvudsak plan. Skillnaden i marknivå är cirka 2 
meter med lägsta punkt mot vattnet. 

Sjöfartshuset 

Sjöfartshuset ligger nära kajen och dess huvudentré är vänd mot vattnet. Den 
utskjutande balkongen påminner om en kommandobrygga och förmedlar 
ytterligare känslan av närhet till havet. Sjöfartshuset avviker från de industriella 
omgivningarna. Miljön kring Sjöfartshuset har designats för att ge området en 
parkkaraktär. Den synliga vegetationen består idag av en blandning av bland 
annat björk, hägg, blåtry och poppel. 

Vegetation

Inom planområdet finns även två sammanhängande områden som är 
trädbevuxna med en blandning av barr- och lövträd. Dessa områden är även 
uppmärksammade och markerade i kommunens grönplan som ”skog”. 
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Landskapsbilden

Svartöns industriområde är ett typiskt industrilandskap som började etableras 
under 1970-talet. Landskapet med sin historia från stålverk-80 är storskaligt 
med långa siktlinjer, stora sammanhängande ytor och få jämförelseobjekt i 
mänsklig skala. Markområdet har bildats genom mänsklig landskapsförändring. 

På Svartöns industriområde återfinns höga och stora byggnadskonstruktioner 
bland de högsta i Luleå stadsbygd. För hamnverksamhetens del är det de 
storskaliga båtarna, hamnkranarna, kajerna och hamnbassängerna.

Omgivningen med industilandskapet på ena sidan av Sandöfjärden och 
bostadsbebyggelsen på den andra utgör tillsammans en entré till Luleå stad för 
båtlivet och det rörliga friluftslivet.

Hälsa och säkerhet

På Svartön finns idag sex sevesoklassade verksamheter varav en ligger i nära 
anslutning till planområdet och gäller LKAB Uddebos cisteranläggning.

Uddebovägen samt intilliggande järnväggspår omfattas av riktlinjerna för 
transport av farligt gods. Planförslaget berörs så till vida att det berörs av de 
uppmärksamhetsavstånd som finns anvisade i riktlinjerna. 

Åtkomst räddningsfordon

Av säkerhetsskäl och för att förhindra person- och egendomsskada är 
tillgängligheten till Svartön idag begränsad. För utryckningsfordon gäller 
särskilda regler. Tillfartsväg för räddningstjänstens fordon är i första hand via 
Svartöleden men möjlighet finns även att ansluta från Gräsörvägen.

Trafik

På Svartön finns idag Uddebovägen och Bensinvägen som allmän väg och 
de i sin tur ansluter till Svartöleden som är infarten för alla trafikslag till hela 
området. Tillfartsvägar till Victoriahamnen och Sjöfartshuset är Victoriavägen 
och Strömörvägen. Området är stängslat med grindar och vaktfunktion.

Teknisk försörjning: vatten, spill och dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det 
innebär att vatten- och spillvattenförsörjningen har ordnats och ska ordnas 
genom den allmänna VA-anläggningen. 

Svartön som helhet omfattas inte av något verksamhetsområde för dagvatten.
Det innebär att bortledning av dagvatten från gator och fastigheter måste ordnas 
av den som bedriver verksamhet på området (verksamhetsutövaren).
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Teknisk försörjning: el-, tele och fiber

I planområdets nordöstra del finns en elnätstation som ägs av Luleå 
Energi. Denna anäggning är idag planlagd som transformatorstation. En 
planbestämmelse som bekräftar denna markanvändning införs i planföslaget.

E1: Transformatorstation

Användningen tekniska anläggningar, här precicerat till 
Transformatorstation ska tillämpas för områden för tekniskt ändamål. 
Även komplement till verksamheten tekniska anläggningar ingår i 
användningen.
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Victoriavägen
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Tidig situationsplan: AWT:n med sammanbyggt lagerbyggnad placerad och utformad enligt huvudalter-
nativet. (skrafferad yta). Med denna utformning kan direktanslutning ske mellan Malmbanan och AWT:n.

Förändringar

Planförslaget

Planförslaget innebär uppförande av för framtida hamnverksamhet viktiga 
anläggningar såsom AWT, lagerbyggnader, materialhanteringsutrustning, 
personalutrymmen, infrastruktur. 

Närmast i tid planeras uppförande av en AWT med en placering längs 
med Victoriavägen. Huvudalternativet är att den ska sammanbyggas med 
lagerbyggnader för att på så vis tillskapa en transportkedja utan påverkan av 
väder. Med denna utformning kan all hantering av gods ske inomhus och ur ett 
nautiskt perspektiv ett fördelaktigt alternativ.

Omfattning och placering

En fullt utbyggd AWT enligt huvudalternativet kommer att få en stor 
volymmässig omfattning: ca 500 meter lång, ca 140 meter bred och ca 50 meter 
hög som högsta byggnadsdel. AWT:n kommer att inrymma hamnbassänger, 
kranar och traverser samt utrymmen för lagring av gods. En fullt utbyggd AWT 
kommer att inrymma tre väderskyddade fartygslägen.
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Med hänsyn till luftfartens intressen införs planbestämmelser som reglerar 
högsta tillåtna höjder: Hindersprövning och CNS-anlys görs dock för alla objekt 
över 45 meter i samband med bygglov. 

h1: Högsta nockhöjd är 55 meter

h2: Högsta totalhöjd på tekisk anläggning är 90 meter.

Avstånd mätt från marknivån

Koncepförslag: AWT med placering längs med Victoriavägen.
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Referensbild: Invändig utformning av AWT:n. 

Referensbild från en AWT i Ghent, Belgien. Denna AWT är ca 200 meter lång och ca 40 meter hög (mätt från 
vattennivån).
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Placeringen innebär att den befintliga kalksiloanläggningen och 
industribyggnaden i planområdets norra del behöver rivas och/eller flyttas. Den 
innebär även att de identifierade markföroreningarna i planområdets norra del 
behöver åtgärdas innan byggandet kan påbörjas.

Transporter av farligt gods och närheten till Sevesoverksamhet

En riskutredning ska tas fram med anledning av den närbelägna 
Sevesoverksamheten och transporter av farligt gods. 
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Landskapsbilden

Till planförslaget har en landskapsanalys tagits fram. Anledningen till detta är 
den visuella förändringen som den tillkommande byggnadsvolymen förväntas 
att få. Den kommer att bli synlig på långa avstånd och för de som passerar med 
båt kommer byggnadens fasader att upplevas på nära håll. Den förmodas även 
att ge en förändrad vy för vissa boende längs den motsatta stranden på Sandön.I 
landskapsanalysen beskrivs och bedöms den visuella påverkan avseende 
stuktur och landskapselement. Analysen tar fasta på landskapsbildens befintliga 
kvalitet, påverkans omfattning samt upplevelsens funktion och karaktär. Den 
kategoriserar påverkan som: liten, måttlig och stor.

Tre olika delområden med påverkan på landskapsbilden har valts ut: 

1 Sandön (stranden mot Svartösundet) fotopunkt a och b, 

2 Båtliv (inlopp till Luleå centrum), samt 

3 Bergnäsbron. 

Orienteringskarta delområden. Utsnitt ur landskapsanalysen.

1a 2

3

1b

Delområde 3 Bergnäsbron 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. 

Delområde 1 Sandön (fotopunkt a) och 2 Båtlivet bedöms medföra en måttlig 
påverkan på landskapsbilden enligt följande:
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Delområde 3 Bergnäsbron

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 bygg-
nader 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.

Delområde 3 Bergnäsbron

Påverkan Planerad utbyggnad inom aktuellt planområde bedöms medföra en liten till ingen 
påverkan på landskapsbilden. Det beror på att föreslagna åtgärder endast kommer förändra land-
skapsbilden 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.
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Delområde Sandön, fotopunkt a,

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. 

Delområde Sandön, fotopunkt a, 

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.
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Delområde Sandön, fotopunkt b,

Påverkan Bilderna visar påverkan från Sandön; i ett läge där avståndet från Sandön till Svartön 
är längre ifrån (jmf Sandön fotopunkt a); och i ett läge längre bort..

Delområde Sandön, fotopunkt b, 

Nuläge: En bit längre bort längs stranden, hamnar industriområdet längre i fjärran och blir såle-
des mindre detaljerad.
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Delområde Båtliv

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. Längs Svartöns hela södra strand är indu-
striområdet väl synligt. För den förbipasserande kan detta upplevas på olika sätt, beroende på 
hans eller hennes värderingar.

Delområde Båtliv

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 termi-
nalen 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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Vattenområdet

Planförslaget omfattar en del av det befintliga kajområdes vattendel. Inom detta 
områden planeras åtgärder i vattnet att genomföras som en del i uppförandet av  
AWT:n men även anläggandet av kaj och pir. Anläggande av kaj kan inneböra 
exempelvis borrning, sprängning, gjutning, spontning och pålningsarbeten. 
Utöver dessa så kommer muddring i vattenområdet och utschakning för 
fartygslägen inom landområdet att behöva utföras. Dessa åtgärder kräver ett 
beviljat tillstånd enligt miljöbalkens regler.

Verksamhetsbuller

En bullerutredning kommer att tas fram inom ramen för den pågående 
tillståndsansökan enligt miljöbalken 9 och 11 kap (se sid 7).

Risk för översvämning

Enligt de underlag som kommunen har att tillgå så ligger delar av 
planområdet inom område som kan komma att översvämmas. Det innebär att 
riktlinjerna för klimatanpassning kommer att behöva beaktas i samband med 
bygglovprövningen, exemelvis genom höjdsättning av byggnaden eller annan 
nödvändig markanläggning.

Vatten och avlopp

Idag förses området med vatten via ledningar från Hertsön och avloppet via 
Svartön, men kapaciteten är idag begränsad. Planområdet kommer införlivas i 
det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Dagvatten

Svartön omfattas inte av något kommunal verksamhetsomåde för dagvatten. 
Det innebär att dagvattenhanteringen och eventuella utsläpp till recipient i 
huvudsak faller på verksamhetsutövaren att ordna. 

Det dagvatten som kan kopplas till detaljplanen i form av tillåten byggrätt, 
parkerings- och eventuella upplagsytor kommer att utredas särskilt och 
redovisas till granskning. 

En tidigt bedömning är att det inom planområdet kommer att finnas tillräckligt 
med öppna ytor för att samla, rena och eventuellt fördröja dagvatten från både 
tak och hårdgjorda ytor.

Trafikbuller

Utredning om trafikflöden och ökat buller har påbörjats med tanke på 
omvandling av Svartön som helhet. Utredningen är dock inte klar till samrådet 
men kommer att redovisas till granskning av planen. I en tidig analys bedöms 
att ökad biltrafik under främst genomförandetiden av omvandlingen på Svartön 
berör främst Svartöleden. Omfattning och bedömning av trafikbuller redovisas 
till granskning.
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Teknisk försörjning: el-, tele och fiber

Elkraft till området behöver förstärkas upp. Idag är kapaciteten begränsad. 
Det befintliga nät som Luleå Energi har i området räcker inte till för framtida 
etableringar. 

Elkraften kommer därför att tas via 20kV anslutning från den nya stationen 
(PT38) som Luleå Energi bygger tillsammans med Vattenfall på Hertsöfältet. 

Förutsättningar finns för att ansluta industriområdet till befintlig fjärrvärme- 
och telefibernät.

Avfallshantering

Avfallshantering

Verksamhetsutövaren skall följa gällande regler för avfallshantering.
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Konsekvenser
Områden av riksintresse enligt miljöbalken

Riksintresse för totalförsvaret och kommunikation

Planförslaget innehåller planbestämmelser om högsta tillåtna höjder. Detta med 
hänyn till att planförslaget berör stoppområde för höga objekt och anläggningar 
för kommunikation. En tidigt bedömning är att de planerade åtgärderna, 
med införda planbestämmelser, inte kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av berörda anläggningar.

Miljökvalitetsnormerna
En dagvattenutredning ska tas fram som bland annat ska utreda påverkan på 
repicienten kopplat till dagvattenhanterringen. 

Resultaten från luftutredningen (Luftkvalitetsstudie Hertsöfältet, Tyréns, januari 
2020) indikerar att det finns utrymme för etablering av industriverksamheter 
i området Hertsöfältet/Svartön där utsläppsmängderna kan vara i 
storleksordningen som utsläppen som idag generas av verksamheterna på 
Svartön utan att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Områdesskydd enligt miljöbalken 

Strandskydd

Planförslaget innebär att strandskyddet behöver upphävas. För att ett upphävande 
av strandskyddet ska kunna meges så krävs det särskilda skäl enligt kriterierna i 
MB, och att syftet med strandskyddet inte motverkas. 

Särskilda skäl: För detta planförslag så bedöms kriteriet enligt 7 kap 18 c § 
punkten 1 vara tillämplig. 

Punkter 1 anvisar: område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Strandskyddets syfte: de föreslagna åtgärderna bedöms inte leda till att 
livsvillkoren för växter och djur inte kan bevaras. Inget planeringsunderlag 
som kommunen har att tillgå visar detta. Den allemansrättsliga tillgången till 
strandområdet är idag begränsat. 

a1: Strandskyddet är upphävt
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Lilafärgad yta: 100m på land och 100 meter ut i vattnet mätt från tolkad strandlinje.

Ekosystemtjänster
Förutsättningarna för befintliga ekosystemtjänster finns inom planområdet. 
Det finns bland annat förutsättningar för anläggning av renings- och 
fördröjningsanläggningar för dagvatten vilket innebär tillskapande av 
ekosystemtjänster som minskar påverkan på vatten och recipient.

Mellankommunala förhållanden
Det mellankommunala förhållandet och syftet med planförslaget är, sett i ett 
större sammanhang, en regional strukturfråga. 

Samråd ska ske med berörda kommuner.
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Genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år efter det datum planen får laga 
kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan 
då ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen 
behöver beaktas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för att upprätta detaljplanen. 

Luleå hamn ansvarar för utbyggnad av nödvändig infrastruktur samt 
utredningar som kan tillkomma under detaljplanens genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Kommunen avser att förvärva Svartön 18:18 som idag ägs av Circle K Sverige 
AB som genom fastighetsreglering överföras till Svartön 18:17.

Gemensamhetsanläggningar och servitut

Planförslaget berör inga gemensamhetsanläggningar eller servitut. Inga 
tillkommande är heller planerade i de fall planförslaget genomförs i sin helhet.

Rättigheter

Svartön 18:20 belastas av en ledningsrätt för fjärvärmeledning till förmån för 
Luleå Energi.

Nyttjanderätt, arrende

Marken inom planområdet, undantaget Svartön 18:18, arrenderas ut av 
kommuen till Luleå hamn med ändamålet hamnförvaltning. 

Ekonomiska frågor

Planekonomi

En planavgift kommer att tas ut vid bygglov i enlighet med kommunens 
plan- och bygglovstaxa. Kommunen ansöker om lantmäteriförättning för 
fastighetsreglering samt står för förättningskostnaderna.

Tekniska frågor

Behov av utredningar

Luleå hamn ansvarar för eventuella kompletteringsutredningar som krävs för 
ett genomförande av detaljplanen.
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Medverkande i planarbetet
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med 
andra kommunala förvaltningar och bolag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering och infrastrukturdrift 2022-09-29

Frida Lindberg    Agneta Laitila

Planchef     Planarkitekt


