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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och
kulturhistoriska värden inom planområdet. Syftet är även att bekräfta pågående användning
genom att ändra användning från allmän platsmark för park och plantering till kvartersmark
för bostäder.
Byggnaderna inom planområdet används idag för bostadsändamål och som förråd/garage.
Gällande plan som vann laga kraft 1988 anger att marken inom planområdet får användas
för park och plantering. Byggnaderna inom planområdet uppfördes dock innan tidigare
gällande plan vann laga kraft och har alltid använts för bostadsändamål.

2.

Planområdets läge och areal

Planområdet har en areal på cirka 836 m2 och är beläget i Svartöstaden som ligger cirka
3,5 km från Luleå centrum. Planområdet avgränsas i norr av Skepparegatan och i öster
av Sandgatan. Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun. Planområdet gränsar i
söder till en fastighet som används för bostadsändamål. I öster gränsar planområdet till
parkområde som till nyligen innehållit ett plåtslageri men som nu har rivits.

Luleå centrum

Planområde

Figur 1: Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet
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3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:90). Standardförfarande används eftersom att detaljplanen är förenlig med kommunens
översiktsplan, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Detaljplanens genomförande bedöms inte heller medföra betydande miljöpåverkan.
Arbetet med detaljplanen bedrivs under hösten 2017 och våren 2018. Detaljplanen bedöms
kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2018. Detaljplanen kan vinna laga kraft
tidigast i juli 2018 förutsatt att antagande inte överklagas.

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser är juridiskt bindande. Planbeskrivningen saknar
rättsverkan.

Övriga handlingar
Under planarbetet har följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning

Utredningar och underlag
Inom ramen för arbetet med detaljplanen har nedanstående utredningar genomförts.
• Kulturvärdesutredning, Tyréns, 2017-07-0 (Bilaga 1)
• Riskutredning , Tyréns, 2017-06-29 (Bilaga 2)
• Miljöteknisk markundersökning, Orbicon 2017-12-21 (Bilaga 3)

Övriga underlag
Nedanstående dokument som inte har upprättats av Luleå kommun har använts som
underlag i arbetet med detaljplanen.
• SSAB Luleå, Säkerhetsrapport 2016
• SSAB Luleå, Partiklar i utomhusluft - effekter och övervakning.
Rapporten är framtagen av Profu AB på uppdrag av SSAB.
• SSAB Luleå, Externbullerutredning 2016. Kontrollprogram för externt industribuller.
Utredningen genomfördes av Brekke Strand & Akustik AB på uppdrag av SSAB.
• Länsstyrelsen i Norrbotten, Svartöstaden Luleå, kulturhistorisk analys av riksintresset.
Rapporten är framtagen på uppdrag av länsstyrelsen av Anna Elmén Berg antikvarie på
Piteå museum.
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
I Luleå kommuns översiktsplan som antogs 2013 är Svartöstaden utpekad som värdefull
kulturmiljö. Översiktsplanen anger att detaljplaner ska upprättas i Svartöstaden för att
skydda kulturmiljövärden samt att hänsyn ska tas till den tunga industrin i området.

Gällande detaljplaner
Gällande plan, Svartöstaden, ändring och utvidgning av stadsplan, 1988-10-31 (A433)
reglerar att marken får användas som allmän platsmark för park och plantering. I anslutning
till planområdet finns nedanstående planer:		
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

A129

Svartöstaden

1956-02-10

25-LUL-A129

A433

Svartöstaden, ändring och utvidgning av
stadsplan

1988-10-31

25-P90/18

A432

SSAB:s industriområde, ändring och utvidgning
av stadsplan

1988-10-24

25-P88/94

PL124

Ändring av detaljplan för SSAB:s industriområde
m. fl.

1994-01-04

25-P96/51

PL189

Ändring och utvidgning av detaljplan för SSAB:s
industriområde

1997-04-22

25-P97/73

PL335

Detaljplan för del av Svartöstaden, Smältan 3

2010-02-10

2580-P10/5

Figur 2: Utdrag ur gällande plan, A433, Svartöstaden, ändring och utvidgning av stadsplan.
Planområdet är markerat med rött.

I den gällande planen tas starkt fasta på ”Svartöstadskaraktären” och ger riktlinjer om
material och färg, fönster, husplacering och husutformning. Det är en plan som inte i detalj
reglerar varje enskild byggnad men både bevarande och anpassning av nya byggnader.
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Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 § 139 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till och anta ny detaljplan för del av fastigheten Svartöstaden 13:32.

Riksintressen
Planområdet ligger inom område av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4
kap. Miljöbalken. Eftersom att detaljplanen bekräftar pågående markanvändning så bedöms
genomförande av detaljplanen inte leda till betydande negativ påverkan på riksintresset.
Svartöstaden är även utpekat som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap.
Miljöbalken. Detaljplanen syftar till att säkerställa arkitektoniska och kulturhistoriska värden
varför detaljplanens genomförande bedöms bidra till att tillgodose riksintresset.
Reservat för riksintresset Norrbotniabanans östliga korridor (”järnväg planerad
Norrbotniabanan korridor”) finns 30 meter öster om planområdet och berörs därför inte av
denna planläggningen.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och
program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om genomförande av detaljplanen antas medföra betydande miljöpåverkan så ska
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detaljplanens genomförande
innebär att pågående användning bekräftas och att arkitektur- och kulturhistoriska
värden bevaras . Detaljplanen anger inte förutsättningar för kommande tillstånd för
verksamheter och åtgärder som anges i 3§ eller i bilaga 3 till förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Detaljplanen bedöms inte heller leda till betydande
miljöpåverkan med beaktande av kriterierna i bilaga 4 i förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Detaljplanen bedöms därför inte leda till betydande
miljöpåverkan varför en MKB inte upprättas. Länsstyrelsen i Norrbotten delar kommunens
bedömning.
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6.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas förutsättningarna inom planområdet, de förändringar som föreslås
jämfört med gällande plan och de konsekvenser som ändringarna leder till.

Naturmiljö
Planområdet har varit bebyggt sedan 1900-talets början. En del utav marken inom
planområdet är grusbelagd och en del utav marken är gräsbevuxen. I övrigt består
vegetationen inom planområdet av björkar och buskar. Inga betydande naturvärden finns
inom området.

Mark
Geotekniska förhållanden
Inga geotekniska undersökningar har genomförts i arbetet med detaljplanen. Planområdet
och omkringliggande område är bebyggt sedan tidigare varför grundläggningsförhållandena
bedöms som goda.

Markradon
Planområdet ligger inom ett område med lokala förekomster av högradonmark enligt den
översiktliga radonriskkarteringen som genomfördes 1988. Inga mätningar av markradon har
utförts inom planområdet. Ny bebyggelse ska utföras så att halten av radon i inomhusluft
inte medför olägenheter för människors hälsa.

Förorenad mark
Inom planområdet har det i perioder funnits ett flertal bilar uppställda från vilka spill
sannolikt har orsakat markföroreningar. Markundersökning har därför genomförts som
visade att halter av PAH-H i marken tangerar Naturvårdsverkets generella riktvärde för
känslig markanvändning. Undersökningen indikerade ingen spridning av petroluemämnen
inom fastigheten. För att undvika risker för människors hälsa så rekommenderas att de
ytliga jordlagren (0-0,5 m) schaktas upp för att ersättas med jungfruliga massor. I samband
med schaktning rekommenderas provtagning i schaktbotten för att bekräfta att inga halter av
PAH överstigande riktvärdet för känslig markanvändning finns kvar i marken.
Åtgärderna ska genomföras av Luleå kommun innan försäljning av fastigheten.

Risk för ras och skred
Planområdet är plant och har inte förutsättningar för ras, skred eller erosion.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivå eller vattenkvalitet påverkas inte av detaljplanens genomförande.

Risk för höga vattenstånd
I Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning anges att vattenståndet år 2100 förväntas nå
en nivå om + 1,90 m (RH 2000). I riktlinjerna anges vidare att markanläggningar, byggnader
och övrig infrastruktur ska utformas på ett sådant sätt att de är översvämningssäkra upp
till en nivå om + 2,50 eter (RH 2000). Bebyggelsen inom planområdet är belägen på en nivå
av cirka + 16 m (RH 2000) varför inga åtgärder är nödvändiga med anledning av höga
vattenstånd.
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Vattenområden
Cirka 400 meter söder om planområdet ligger Yttre Lulefjärden (WA23986977).
Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvaliteten negativt.

Bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö
Användning
Detaljplanen reglerar att marken inom området för användas för bostadsändamål (B). Till
skillnad från gällande plan A 433, som täcker större delen av stadsdelen Svartöstan regleras
enskilda byggnader mer detaljerat i denna plan.

Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består av två byggnader. Ett bostadshus som uppfördes 1899
och ett uthus som sannolikt uppfördes under samma tid, kring år 1900. Husets ålder innebär
att det har använts för bostadsändamål innan järnverket anlades. Bostadshuset är placerat i
fastighetsgräns mot gatan och uthuset mot kvarterets inre fastighetsgränser, helt i enlighet
med den ”Svartöstadskaraktär” som finns beskriven i Kulturvärdesinventeringen (se bilaga).
Byggnadsarean på bostadsbyggnad och uthus regleras genom bestämmelse om att mark inte
får förses med byggnad. På så sätt säkerställs att byggnaderna behåller samma byggnadsarea
som ursprunglig. I plan- och bygglagens 9 kap. 4 a-c §§ finns bestämmelser om åtgärder som
är undantagna från bygglov. Eftersom att Svartöstaden och bebyggelsen inom planområdet
är kulturhistoriskt värdefull så finns i detaljplanen en bestämmelse om ändrad lovplikt som
innebär att bygglov krävs även för de åtgärder som är undantagna bygglov enligt 9 kap.
4 a-c §§.
Nockhöjden regleras för bostadsbyggnaden till 9.0 m och för uthuset till 4.0 m vilket
överensstämmer med befintliga nockhöjder.
Planen medger endast mindre komplementbyggnad utöver befintliga byggnader. Den är
tänkt för exempelvis cykelförvaring och sopkärl.

Historik
Svartöstaden växte fram i anslutning till industrianläggningarna på Svartön i slutet av
1880-talet. Den första planen för Svartöstaden fastställdes år 1900 och delade in området i
ett rutnät bestående av kvarter med fyra tomter inom varje kvarter. Områdets utveckling
har sedan det anlades varit tätt kopplad till den industriella utvecklingen och växte
under 1900-talets första halva till följd av industrins expansion. På 1950-talet började det
dock diskuteras om inte stadsdelen borde rivas för att ge plats för industrierna att växa.
Osäkerheten kring om stadsdelen skulle rivas eller inte kombinerat med skärpningar
av miljölagstiftning och konjunktursvängningar gjorde att utvecklingen av området och
bebyggelsen stannade upp under 1970- och 1980-talen. Under denna period revs också
många hus i området. Ungefär samtidigt som allt fler hus började rivas så började röster
höjas för att bevara Svartöstaden. En ny stadsplan för området började tas fram som vann
laga kraft 1988 i vilket det säkerställdes att stadsdelen skulle bevaras. Sedan dess har både
flerbostadshus och enbostadshus tillkommit i området och äldre bebyggelse har byggts om
eller till och i vissa fall restaurerats.
För en mer utförlig beskrivning av Svartöstadens historia och utveckling se Svartöstaden,
Luleå. Kulturhistorisk analys av riksintresset, framtagen av Anna Elmén Berg på uppdrag av
Länsstyrelsen i Norrbotten.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Byggnaderna inom planområdet är välbevarade och vittnar om Svartöstadens tidiga historia.
De utgör representativa exempel på hur bostadsbebyggelse urspungligen uppfördes och
placerades inom kvarteren i Svartöstaden med bostadsbyggnaden placerad i gatuliv mot
Sandgatan och uthuset mot fastighetsgräns. Bebyggelsens detaljer och uttryck och hur de
placerats på tomten och i relation till varandra innebär att de har höga arkitektoniska och
kulturhistoriska värden.

Bebyggelsens karaktärsdrag
Bostadsbyggnaden har huggen naturstenssockel och är timrad med trapphus i regelverk.
Byggnaden är klädd med liggande dubbelfasspont med våningsband. Uthuset har
regelstomme med panel i samma utförande som bostadsbyggnaden. Såväl bostadsbyggnad
som uthus är målade i en ljust gul kulör med ockrafärgade detaljer. Våningsband,
fönsterfoder och knutbrädor är målade i en något mörkare gul kulör än övriga fasaden.
Taket på bostadsbyggnaden har skivtäckning av plåt med låg profil. Takfoten är enkel
och öppen med släta vindskivor och takfotsbrädor. Uthuset har tak av pannplåt med släta
vindskivor.
Bostadsbyggnaden har inåtgående pardörr med tre speglar vardera i blad och överljus. På
uthuset finns bräddörrar med ram och kryss med överljus. Uthuset har en gammal dassdörr,
en senare tillkommen garagedörr samt en plankdörr på gaveln.
På bostadsbyggnaden finns flera fönstertyper. Bostadsrummen har fyrlufts korspostfönster.
I trapphuset och på vinden finns en- och tvåluftsfönster. Uthuset har ett stort treluftsfönster
med spröjs. Fönstren är sidohängda.
Genom skydds- och varsamhetsbestämmelser säkerställs att de arkitektoniskt och
kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdragen bevaras.

Figur 3: Huvudbyggnaden till höger i bild. Uthuset skymtar till vänster i bild. Foto: Inger Olsson, Tyréns
AB.
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Principer för gestaltning av ändringar
Eftersom att både bostadsbyggnaden och uthuset är väl bevarade med ursprungliga detaljer
och äldre byggnadsdelar så är de känsliga för ändringar av fasadernas ursprungliga
uttryck och proportioner. Framtida ändringar bör därför genomföras med stor omsorg och
byggnadsantikvarisk expertis bör konsulteras vid framtida lovärenden.
Varsamhetsbestämmelserna som redovisas nedan syftar till att bevara de arkitekoniska och
kulturhistoriska värdena som bebyggelsen är bärare av. Det är dock svårt att reglera alla
detaljer med varsamhetsbestämmelser. Det gäller exempelvis om framtida ägare önskar
tilläggsisolera bostadsbyggnaden. Tilläggsisolering och fasadförändringar som innebär
mindre takfötter och fönster med djupa nischar skulle påverka byggnadernas karaktär och
dess arkitektoniska och kulturhistoriska värden på ett negativt sätt. Det bör dock ändå finnas
möjlighet att pröva om det kan gå att göra fasadförändringar i form av tilläggsisolering.
Fasadförändringar är bygglovspliktiga och om det blir aktuellt ska det säkerställas
i bygglovsprocessen att det utförs på ett sätt som inte påverkar arkitektoniska och
kulturhistoriska värden negativt. Byggnadsantikvarisk expertis bör konsulteras i framtida
lovärenden och förändringar ska endast tillåtas om inte förhållandet mellan fönster och fasad
och takfötternas karaktär förändras.

Figur 4: Dörren till huvudbyggnaden till vänster samt fyrlufts korspostfönster till höger samt fasad med
liggande dubbelfasspont. Foto: Inger Olsson, Tyréns AB.

10

Figur 5: Uthuset med tre olika dörrtyper. Foto: Inger Olsson, Tyréns AB.

Figur 6: På bilden syns alla fönstertyper på huvudbyggnaden. Foto: Inger Olsson, Tyréns AB.
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Figur 7: Takfot med vindskivor och takfotsbrädor. Foto: Inger Olsson, Tyréns AB.

Figur 8: Fönster på uthuset. Foto: Inger Olsson, Tyréns AB.
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Skydds- och varsamhetsbestämmelser
För bostadshuset och uthuset gäller följande skyddsbestämmelser:
• r1 - Byggnad får inte rivas.
För bostadshuset och uthuset gäller följande varsamhetsbestämmelser:
• k1 - Fönster ska vara sidohängda och till form, material, indelning och proportioner vara
lika ursprungliga.
• k3 - Taktäckning ska vara av plåt eller papp och ha låg profil likt ursprunglig. Takkupor
får inte anordnas.
• k4 - Dörrar ska bevaras eller nytillverkas enligt äldre förlaga och till material, form,
indelning och överljus vara lika ursprungliga.
• k6 - Fasader ska målas med kulörer som är typiska för den period när byggnaden
uppfördes.
För bostadshuset gäller utöver ovanstående även följande varsamhetsbestämmelse:
• k2 - Fasader ska utföras som dubbelfasspont i trä med horisontellt listverk i nivå med
fönstrens bottenstycken i båda våningsplanen. Balkonger får inte anordnas.
För uthuset gäller utöver ovanstående även följande varsamhetsbestämmelse:
• k7 - Fasader ska utföras som dubbelfasspont i trä.
För gården gäller följande varsamhetsbestämmelse:
• k5 - Tomten ska omgärdas av enkelt spjälstaket av trä.

Färgsättning
De kulörer som bebyggelsen inom planområdet har idag kan sägas vara relativt typiska
för den period under vilken byggnaderna uppfördes. Huset kan dock ursprungligen ha
varit rödfärgat (målat med slamfärg). Nuvarande kulör är baserad på oljefärg och det är
lämpligt att utgå från den vid framtida förändringar av färgsättning. Lämpliga kulörer för
byggnadernas fasader är ljust gula eller gulbruna kulörer med utgångspunkt i pigmenten
ockra och obränd terra. Kulören bör ha stor mängd vitt i sig, cirka 60 - 80 %. Svart och kulör
kan variera mellan 10-20 %, med lika stor andel svart som annan kulör. Förslag till lämpliga
färger för fasaderna enligt Natural color system (NCS): 1010-Y20R/Y30R, 2010-Y20R/Y30R
och 2020-Y20R/Y30R eller liknande.
De mörkare detaljerna som våningsband, knutbrädor och fönsterfoder kan också utgå från
pigmenten ockra, obränd terra men även från umbra. Förslag enligt NCS: 3030-Y30R, 5005Y20R, 3502-G och 4000-N eller liknande.
Dörren till bostadsbyggnaden kan vara mörk med kulört i grönt, engelskt rött och ockra.
Förslag enligt NCS: 6030-Y80R, 3040-Y20R, 4030-Y30R, 5030-Y80R, 5030-G10Y, 6020-G30Y
eller liknande.
I detaljplanen finns en bestämmelse om ändrar lovplikt som innebär att bygglov krävs
även för förändring av färg på fasader. Vilken färg byggnaderna ska ha avgörs därför vid
bygglovgivning. Planbeskrivningen kan med fördel användas som vägledning vid framtida
lovärenden gällande ändring av färg på fasader. Avgift ska ej tas ut för bygglov gällande
ändring av färg.

13

Friytor
Marken som inom planområdet tillåter byggnader är cirka 250 m2 av fastighetens
ca 836 m2 stora tomt. Det innebär att byggnaderna upptar mindre än 30 % av områdets area
och att cirka 70 % kommer att utgöras av friyta. Friyta inom planområdet säkerställs genom
bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad (prickmark).

Figur 8: Planillustration av hur planområdet kan se ut efter att detaljplanen har genomförts och
byggnaden öster om planområdet har rivits. Bearbetning: Tyréns AB.

Som stora delar av Svartöstan är utomhusmiljö störd av buller både från industrin och
verksamheter, och i vissa delar av trafik från bilar. I det här fallet är det trafiken längs
Skepparegatan som kan störa vad det gäller trafikbuller. De mest bullerskyddade lägena
för uteplatser ligger längs den södra fastighetsgränsen. Även där finns risk att buller från
Skepparegatan kan överskrida riktvärden för buller från trafik främst gälladne maximal
ljudnivå. Bedömning är dock att både bostadshuset och befintligt uthus kan dämpa bullrets
effekter och det då även från verksamheter. Bedömningen är att förutsättningarna för
friytornas kvalitet är acceptabel då planens främsta syfte är att bevara kulturmiljövärden i en
levande miljö.

Offentlig och kommersiell service
Inom Svartöstaden finns både offentlig och kommersiell service i form av förskola, sporthall,
pizzeria och närlivs. Planområdet ligger cirka 2 km från en större livsmedelsbutik och cirka
3,5 km från Luleå centrum.

Trafik
Gatunät, biltrafik och angöring
Planområdet avgränsas av Skepparegatan i norr och Sandgatan i väster. Bilar angör
planområdet från Sandgatan. I detaljplanen finns bestämmelse om förbud mot att anordna
körbar förbindelse mot Skepparegatan.
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Gång- och cykeltrafik
Inom Svartöstaden sker gång- och cykeltrafik på lokalgator.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för kollektivtrafik finns cirka 100 meter väster om planområdet på
Laxgatan.

Parkering
Planområdet ligger inom zon 2 för bil- och cykelparkering enligt Luleå kommuns
parkeringsnorm . Det innebär att det ska finnas 9 parkeringsplatser för bil och 25
parkeringsplatser för cykel per 1000 m2 bruttoarea i flerbostadshus. Bruttoarea för
bostäder inom planområdet uppgår som mest till cirka 330 m2 om detaljplanen genomförs.
Det innebär att det ska finnas utrymme för 3-4 parkeringsplatser för bil och cirka 8
parkeringsplatser för cykel inom planområdet. Parkeringsnormen bedöms kunna uppfyllas
inom planområdet. Parkering får anordnas på mark som inte får förses med byggnad
(prickmark). Fastighetsägare ansvara för anläggning, drift och underhåll av parkering.

Trafikbuller
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader så bör buller från
spårtrafik och vägar inte överskrida
• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
• 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
Avståndet från byggnad till vägmitt på Skepparegatan är cirka 6,2 meter. Trafiken på
Skepparegatan har mätts i två perioder. Under den första mätperioden, 2017-12-13 till 201712-20, så uppgick årsmedeldygntrafiken (ÅDT) 972 fordon. Av dessa var 29 % lastbilar/tung
trafik. Under den andra mätperioden, 2018-20-60 till 2018-20-14 så uppgick ÅDT till 918
fordon varav 5%. Den högsta tillåtna hastigheten på Skepparegatan är 20 km/h. Bullernivåer
på olika avstånd från vägmitt redovisas i tabellen nedan. Bullernivåerna har beräknats
utifrån ÅDT på 1000 fordon varav 10% lastbilar/tunga fordon, en högsta tillåtna hastighet på
30 km/h och utifrån bredden på vägen som uppgår till 8 meter. Avståndet från byggnad till
vägmitt på Skepparegatan är cirka 6,2 meter.
Avstånd till vägmitt

Ekvivalent nivå

Maximal nivå

6m

57 dBA

87 dBA

15 m

52 dBA

78 dBA

20 m

51 dBA

76 dBA

25 m

50 dBA

74 dBA

Bulleberäkningarna har utförts i programmet Trivector som följer beräkningsmodellen
i Naturvårdsverkets rapport 4653, ”Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996” för
vägtrafikbuller. Som bullerredovisningen visar så överskrids inte 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid befintliga byggnaders fasader. Fasad för nytt gårdshus kommer som närmast
hamna cirka 28 meter från vägmitt vilket innebär att gränsvärde om 60 dBA vid fasad
inte överskrids. Maximal ljudnivå om 70 dBA vid uteplats överskrids inom alla de ovan
redovisade avstånden. Enligt trafikbullerförordningen bör den maximala ljudnivån vid
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uteplats inte överskridas med mer än 10 dBA högst fem gånger per timme mellan kl. 06 och
22. Om uteplats anordnas i planområdets sydvästra del skärmar befintlig bostadsbyggnad av
vilket sannolikt innebär att maximal ljudnivå inte överskrids på den platsen.
En eventuell framtida järnväg kommer att påverka med buller detta planområde liksom
stora delar av Svartöstan. I ”Järnvägsutredning 160, Södra Gäddvik - Luleå” konstaterar
Trafikverket konstateras att bullerpåverkan kommer att finnas för många boende i
Svartöstan. Exakt hur stor den kan bli anger inte utredningen men konstaterar att
skyddsåtgärder kommer att behöva vidtas för att undvika att inga riktvärden för buller
överskrids för boende i anslutning till järnvägen. Som exempel av föreslagna åtgärder är
bullerdämpande plank i anslutning till bullerkällan, rälsen. Det gäller för bostäder även om
de inte är i enlighet med gällande detaljplan. Den här planen ger lagligt stöd för befintlig
verksamhet med det starka motivet att fastigheten innehåller stora kulturhistoriska värden
och ingår i riksintresset för kulturmiljö.

Luftkvalitet
Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till negativ påverkan på luftkvaliteten.
Däremot finns verksamheter i närheten av planområdet som kan påverka luftkvaliteten.
Se under rubrik Hälsa och säkerhet.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät. Ledningarna ansluter
planområdet i väster från Sandgatan.

Dagvatten och snö
Luleå kommun eftersträvar att dagvatten ska omhändertas lokalt. Dagvatten kan infiltreras
i icke hårdgjorda ytor inom planområdet. Detaljplanens genomförande bedöms inte leda till
negativ påverkan på grundvattnet. Snö ska omhändertas inom planområdet.

Värmeförsörjning
Planområdet är anslutet till Luleå energis fjärrvärmenät. Ledningarna ansluter till
planområdet i väster från Sandgatan.

El och IT
Planområdet är anslutet till Luleå energis elnät och till Lunets ABs fibernät. Ledningarna
ansluter till planområdet i väster från Sandgatan.

Avfallshantering
Avfall hanteras enligt kommunens renhållningsordning. Avfallshanteringsfordon kan angöra
planområdet från Sandgatan.
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7.

Konsekvenser

Tillgänglighet
Planområdet är flackt och tillgängligheten inom planområdet bedöms som god. Det är heller
ingen större höjdskillnad mellan planområdet och Sandgatan. Räddningstjänsten kan angöra
planområdet från Sandgatan i väster. Detaljplanens genomförande innebär ingen förändring
vad gäller tillgänglighet.

Sociala frågor
Detaljplanen skapar förutsättningar för och säkerställer att kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer bevaras så att Svartöstadens historiska utveckling och den industriella
utvecklingen i Sverige och Norrbotten även i framtiden kan utläsas i den byggda miljön och
upplevas av framtida generationer.

Hälsa och säkerhet
Sevesoverksamheter
I Svartöstaden finns sex så kallade Sevesoverksamheter av vilka SSAB:s verksamhet är den
mest omfattande. Sevesoverksamheter är verksamheter som hanterar eller lagrar farliga
kemikalier och som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följerna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheterna beskrivs mer ingående i bilaga 2.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utarbetat en vägledning för hur
kommuner kan hantera risker förknippade med storskalig kemikaliehantering. I
handledningen redovisas schabloniserande riskhanteringsavstånd inom vilka olyckor
riskerar att leda till dödsfall eller allvarliga skador. Hela Svartöstaden ligger inom dessa
riskhanteringsavstånd. Verksamheternas omfattning gör dock att det är svårt att genomföra
riskreducerande åtgärder för enskilda fastigheter i syfte att begränsa riskerna.
De olika verksamheterna har istället vidtagit ett flertal olika åtgärder för att begränsa risker
för människors hälsa. Bland åtgärderna kan nämnas larmhantering, gasvarningssystem,
egen brandskyddsorganisation, automatiska skumsprinklersystem, nödstopp, vattenkanon,
temperaturkontroller och annat. Det förebyggande arbetet som de olika verksamheterna
bedriver beskrivs i bilaga 2.
Sannolikheten för en allvarlig olycka bedöms som låg. Räddningstjänsten i Luleå kommun
har utarbetat insatsplaner för varje verksamhet som hanterar farliga kemikalier. Om en
olycka inträffar kan räddningstjänsten vara på plats med insatser inom 10 minuter.
En förutsättning för att värna de kulturhistoriska värdena inom planområdet är att
byggnaderna inom även i framtiden ges en lämplig användning. Byggnaderna uppfördes
ursprungligen för bostadsändamål. Att de även fortsättningsvis ska kunna användas för
bostadsändamål har därför bedömts som lämpligt. Att tillåta annan användning skulle
kunna innebära behov av omfattande ombyggnationer och renoveringar som riskerar
att påverka de kulturhistoriska värdena både i bebyggelsen inom planområdet och inom
Svartöstaden som helhet på ett negativt sätt.
Med hänsyn till den låga sannolikheten för allvarliga olyckor, verksamheternas
förebyggande arbete och Luleå kommuns arbete med insatsplaner så bedöms genomförande
av detaljplanen inte innebära någon förändring avseende risker jämfört med rådande
situation.

17

Detaljplanen möjliggör uppförande av en ny byggnad som får användas för bostadsändamål
med en byggnadsarea om 40 m2. Det innebär möjlighet för ytterligare ett hushåll att bo i
Svartöstaden och att fler människor än idag således kan komma att påverkas vid eventuella
olyckor. Den ökning av antalet boende som möjliggörs av detaljplanens genomförande är
dock inte så omfattande att den sammantagna riskbedömningen bör påverkas.
Syftet med detaljplanen är att genom planbestämmelser säkerställa arkitektur- och
kulturhistoriska värden inom planområdet. Att i detaljplanen möjliggöra uppförande av
ett gårdshus stärker förutsättningarna att kunna finansiera framtida renoveringar och
restaureringar av befintlig bebyggelse.

Övriga verksamheter
I närheten av Svartöstaden finns även andra verksamheter som kan innebära risker
för människors hälsa och för miljön. Det handlar bland annat om en automatstation
för drivmedel belägen cirka 650 meter från planområdet och Luleå Energi ABs
bioenergianläggning belägen cirka 1 km från planområdet. De stora avstånden till dessa
verksamheter och verksamheternas karaktär innebär dock att de inte bedöms medföra risker
för människors hälsa inom planområdet.

Transporter av farligt gods
Transporter av farligt gods sker på Uddebovägen (väg 595) samt på järnväg som passerar
norr om planområdet. Planområdet ligger cirka 350 meter från järnvägen och 650 meter från
Uddebovägen. De stora avstånden innebär att inga särskilda riskreducerande åtgärder är
nödvändiga enligt länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder
för farligt gods.

Industribuller
De verksamheter som bedrivs i Svartöstaden kan ge upphov till bullerstörningar.
I tillstånden för verksamheterna anges villkor för verksamheterna. Ett sådant villkor är att
verksamheterna inte får ge upphov till buller som överstiger 55dB(A) dagtid (kl. 07-18), 50
dB(A) kvällstid (kl. 18-22) och 45 dB(A) nattetid (kl. 22-07). De bullernivåer som regleras i
tillståndet ligger under de riktvärden som Boverket anger i vägledning för industri- och
annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder (2015:21) och
som kan accepteras vid bostadsbyggnader om tillgång till ljuddämpad sida finns.
En bullerutredning utförd på uppdrag av SSAB år 2016 visade att bullernivåerna som
regleras i tillståndet inte överskrids vid en mätpunkt vid korsningen Sandgatan/Bolagsgatan
sydväst om planområdet (SSAB, Externbullerutredning 2016). Dock var det mycket liten
marginal till gränsvärdena för industribuller. I rapporten ges förslag på bullerkällor som
bör vara föremål för bullerdämpande åtgärder. Det är Länsstyrelsen i Norrbotten som är
tillsynsmyndighet för de tillståndspliktiga verksamheterna i Svartöstaden och som följer upp
om villkoren i miljötillstånden uppfylls.

Luftkvalitet
De verksamheter som bedrivs i Svartöstaden kan ge upphov till utsläpp av partiklar till
luft. Det gäller särskilt SSAB:s verksamhet. Partiklar och stoft kan ha olika påverkan på den
omgivande miljön, påverkan på människors hälsa och påverkan i form av nedsmutsning.
Påverkan på människors hälsa orsakas av små partiklar som är inandningsbara och har en
aerodynamisk diameter som är mindre än 10 μm (PM10). SSAB har återkommande mätt
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partiklar i luft. Mellan åren 2007 och 2015 genomfördes mätningar som visar att haltnivåer
av små partiklar i Svartöstaden är betydligt lägre än vad miljökvalitetsnormerna för
utomshusluft och det långsiktiga miljömålet anger ( enligt SSAB, Partiklar i utomhusluft effekter och övervakning).
Som underlag för SSAB:s tillståndansökan så gjordes spridningsberäkningar för SSAB:s
utsläpp till luft. Av de de medelhalter av partiklar som uppmättes mellan 2006 och 2008
beräknades SSAB:S bidrag vara cirka 5-10 % av medelhalterna och övriga lokala källor
beräknades bidra med cirka 10 - 20 %.
Utsläpp av partiklar bedöms med anledning av ovanstående inte utgöra någon risk för
människors hälsa inom planområdet. De eventuella olägenheter som utsläppen kan ge
upphov till kan istället kopplas till risk för nedsmutsning av exempelvis trädgårdsmöbler
eller fasader. Även nedsmutsningen tycks ha minskat över tid (SSAB, Partiklar i utomhusluft
- effekter och övervakning).
I miljötillstånden för de olika verksamheterna anges villkor för verksamheternas utsläpp till
luft.

Miljömål
Detaljplanen bedöms bidra till att uppfylla miljömålet god bebyggd miljö med
preciseringen god vardagsmiljö eftersom att den bidrar till att ta bevara kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Svartöstaden vilket bidrar till skönhetsupplevelser och trevnad.
Detaljplanen möjliggör att byggnaderna inom planområdet även i framtiden kan nyttjas
för bostadsändamål vilket bidrar till att upprätthålla ett varierat utbud av bostäder och
boendemiljöer.

Mellankommunala förhållanden
Detaljplanens genomförande berör inga frågor av mellankommunal karaktär.

8.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden gäller fem år från det datum som detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Fastighetsägare ansvarar för anläggning, drift och underhåll av byggnader, mark, ledningar
och övriga anläggningar inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun. Detaljplanen skapar möjlighet för
bildande av ny fastighet som bildas genom förrättning som genomförs av Lantmäteriet.
Kostnader för mark och förrättning regleras i avtal mellan Luleå kommun och framtida
köpare av fastigheten.

Rättigheter
Inga rättigheter berörs av detaljplanens genomförande.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi och exploateringsavtal
Detaljplanen bekostas av Luleå kommun. Planavgift tas ut vid bygglovgivning enligt
kommunens taxa.

Tekniska frågor
Fastighetsägare ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara
nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Fastighetsägare ansvarar för
anläggning, drift och underhåll av ledningar och bebyggelse inom planområdet.
Fastighetsägaren Luleå kommun ansvarar för att föroreningar åtgärdas innan försäljning.

Ändrad lovplikt
I detaljplanen regleras att bygglov krävs även för ändring av färg på fasader eftersom att
bebyggelsen inom planområdet har höga kulturhistoriska värden. Avgift ska ej tas ut för
bygglov gällande ändring av färg.
För att undvika att bygglovsbefriade utbyggnationer eller komplementbyggnader påverkar
kulturmiljövärden på ett negativt sätt så finns i detaljplanen en bestämmelse om ändrad
lovplikt som innebär att bygglov krävs även för de åtgärder som är undantagna bygglov
enligt 9 kap. 4 a-c §§.

9.

Medverkande i planarbetet

Detaljplanen, kulturvärdesutredningen och riskutredningen har tagits fram av Tyréns AB
och stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2018-06-07

AnneLie Granljung		
Planchef			
Luleå Kommun		

Anna Karin Lidén		
Planarkitekt			
Luleå kommun		

Antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2018-08-30 §157
Vunnit laga kraft 2018-09-25
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Anton Brännvall
Samhällsplanerare
Tyréns AB

Bilaga 1 Planbeskrivning

KULTURVÄRDESUTREDNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN
SANDGATAN 38 – ÄNGESBYGÅRDEN – DEL AV SVARTÖSTADEN 13:32/FD STÄDET 1
UTKAST 2017 07 05
INLEDNING
BAKGRUND
Fastigheten har varit rivningshotad men nu har beslutats att ny detaljplan
ska upprättas som bevarar de kulturhistoriska värdena och ändrar användningen till bostäder. Ks 2016 05 09 § 139. P g a tankar på rivning funnits är
huset idag i dåligt skick. Skadorna är dock av den typen att det är möjligt att
renovera.

Fastigheten innehåller ett bostadshus och en uthuslänga. Användningen i
gällande detaljplan är mark för park och plantering så fastigheten har inget
skydd alls idag.
Det finns två versioner av hur huset kommit på plats. Den ena berättar att
det är uppfört i Ängesbyn 25 km norr om Luleå och flyttat till Svartöstaden
någon gång kring sekelskiftet eller strax därefter. I den katalog över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Svartöstaden författad av Jan Wiklund 1982
berättas att byggnaden är uppförd på plats i Svartöstaden 1899. Uthuset på
gården är sannolikt uppförd under samma tid, kring 1900. Beroende på
vilken berättelse som stämmer så har även namnet olika historier. Det härstammar antingen från att det är uppfört i Ängesbyn eller att det var en som
kom från Ängesbyn som byggde huset.
Huset representerar en hustyp som var vanligt i Svartöstaden förr. Fast detta
är lite större än övriga av samma typ med en huskropp med trapphus på ena
långsidan.
Då byggnaden och dess värden finns beskrivna i många olika dokument har
ingen fullständig beskrivning eller värdering gjorts nu. De källor som använts
finns förtecknade nedan.
SYFTE
Syftet med en kulturvärdesutredning är att utifrån de värden som kan definieras se om och hur de kan tillvaratas i detaljplanebestämmelser och/eller
utformning av plan för att säkerställas för framtiden. Det är också att bedöma vilka förändringar som kan tålas för bestående värde. Utredningen ska
även fungera som vägledning och förstärkning till planbestämmelserna vid t
ex bygglovhantering.

Svartöskolan
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Motivering:
”Arbetarförstad och tätort som väl speglar den industriella utvecklingen vid tiden
kring sekelskiftet 1900 samt arbetarnas levnadsförhållanden i ett av dem själva
uppbyggt samhälle utanför Luleås stadsgräns i anslutning till malmhamnen.
"Kåkstadens" fortsatta utveckling till municipalsamhälle 1901, med mer reglerade förhållanden samt senare bebyggelse för ett tjänstemannaskikt. Området inkorporerades
med Luleå stad 1933.”

Uttryck för riksintresset:
"Kåkstaden som tillkom genom att skogsmark inköptes på privat initiativ, styckades i
tomter och bebyggdes som en följd av den bostadsbrist som uppstod efter Luleå stads
brand 1887. Gatunät och tomtindelningar. Bebyggelsens karaktär med enkla självbyggen i trä, bostadshus och uthus på tomter som också gav utrymme för grönsaksodling
och viss husdjurshållning. Affärer och annan service, skola och folkrörelsebyggnader.
Byggnadsbeståndet av tjänstebostäder för tjänstemän vid LKAB och dåvarande
Norrbottens järnverk som speglar den sociala skiktningen i samhället. Kontakten med
vattnet och de industriella verksamheterna i omgivningarna, med malmhamn, järnvägar och olika industrianläggningar.”

Sandgatan 38 är uttryck för riksintresset enligt motiv och uttryck. Den speglar levnadsförhållandena och byggnadsskick.
Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar med ett fördjupande av riksintressebeskrivningen. Där pekar dom på att rutnätsplanen är ett viktigt uttryck för
riksintresset.
Dom pekar också på den äldre bebyggelsens enkla karaktär med bostadshus
i gatulinjen och gårdshusens och uthusens betydelse.
Dom tar också upp punkter som kan skada riksintresset. En viktig punkt för
Sandgatan 38 är risken att tomtens grönstruktur med uthuset försvinner.
ANDRA VÄRDERINGAR
Bild från informationstavla vid ”Blackis”.

VÄRDEN
RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN
Svartöstaden är enligt 3 kap Miljöbalken utpekad som Riksintresse för
kulturmiljövården. BD 47.

I ”Svartöstaden, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Katalog (Jan Wikström
1987) finns fastigheten med. I texten läggs ingen värdering men katalogen
ska ju redovisa värdefull bebyggelse.
Ett arbete som visar på Sandgatans kulturhistoriska värde är
”Kulturmiljöinventering Svartöstaden, Luleå kommun (Tyréns på uppdrag av
ABM Arkitekter och Luleå kommun 2015). Den pekar på att byggnaden och
fastigheten har kvar sin ursprunglighet och därmed är kulturhistoriskt värdefull i enlighet med riksintresset.
Ett annat arbete som finns färdig i en preliminär version är ”Kulturhistorisk
analys av riksintresset” (Piteå museum på uppdrag av Länsstyrelsen2016).
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Sandgatan 38 är bedömd som Väl bevarad med definitionen ”en byggnad
som förefaller befinna sig i autentiskt (trovärdig, tillförlitlig) skick i förhållande till dess byggnadstid eller till en känd ombyggnad.”

BESKRIVNING, VÄRDE, ÖNSKVÄRT SKYDD OCH
TÅLIGHET

I detta arbete finns också en presentation av ”Svartöstadskaraktären” enligt
riktlinjer i planförslag från 1986. Riktlinjerna tar upp material och kulör,
fönster, husens placering på tomten och volymer. Sandgatan representerar
väl den karaktären.

Beskrivning, värde, skydd och tålighet är uppställt i tabellform som ger bra
översikt.

Länsstyrelsen i Norrbottens län arbetar med ett förtydligande av riksintresset. Där pekar dom på att rutnätsplanen är ett viktigt uttryck för riksintresset
samt att den äldre bebyggelsens enkla karaktär med dess placering på
tomten också är det.

Värdet är i stort baserat på redan beskrivna värden då de värdena är kända
och accepterade.

Dom tar också upp punkter som kan skada riksintresset. En viktig punkt för
Sandgatan är risken att tomternas grönstruktur med gårdshus och uthus
utplånas.

Beskrivningen är kort .

Skydd tar upp de kulturhistoriskt värdefulla delarna av miljön respektive
byggnaden som bör skyddas på något sätt.
Tålighet visar på vad som kan förändras utan att det beskrivna värdet förvanskas eller försvinner eller vad som bör beaktas vid förändringar.

EXTERIÖR

Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Allmänt
Idag har huset fyra lägenheter. 2 st
3or och 2 st 2or. Från början hade det
sex lägenheter med dass och varsin
vedbod i uthuset. Tillhörde Svartöns
större bostadshus.

Typen representerar en vanligt föreVolymen, användningen och utbredkommande typ av bostadshus med flera ningen bör skyddas samt att bostadslägenheter där det var vanligt att äga- huset ges rivningsförbud.
ren bodde i en och hyrde ut de övriga.
Skydd mot förvanskning och förtätHar ett högt värde då fastigheten dels ning på tomten.
representerar många av riksintressets
parametrar och dels många värden som
generellt värderas inom kulturmiljöarbe som t ex autenticitet. Jmfr ”Kulturhistorisk analys av riksintresset”.

Bostadshuset bör inte ges några tillskott och uthuset bör behålla sin rad av
dörrar.

Omgivning
Fastigheten ligger i kanten av rutnäts- Placeringen i rutnätsplanen och förplanen och läget i förhållande till indus- hållandet till omgivningen.
trin speglar den sociala skiktningen
som fanns.
Brandväggar på byggnader som står
nära varandra i tomtgräns.
På andra sidan gatan finns grönyta
som tidigare varit bebyggd.

Rutnätsplanen med siktlinjer.

Ny bebyggelse i omgivningen bör hålla samma skala och rutnätsplanens
mönster bör hållas.
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Beskrivning

Från väster.

Värde

Önskvärt skydd

Andra sidan Sandgatan.

Tålighet

Grannfastigheten Bolagsgatan 21.

Tomt
Husens placering med huset mot gaByggnadernas placering på tomten
Huset är placerat i gatuliv mot
Sandgatan och uthuset in mot kvarteret tan och uthuset mot mitten av kvarteret och exploateringsgraden.
som gör gårdsbilden.
Spjälstaket av högre typ med smala
med rygg mot grannfastigheten.
Tomtens grönstruktur.
vertikala ribb.
Tomten ger möjlighet till husbehovsÄven det höga staketet med smala
Grönskan bör ges utrymme.
odling och tidigare även viss djurhållning som motiverade staket, häckar och vertikala ribbor utgör ett värde.
träd som avskärmning mot gatan.

För att behålla karaktären är det inte
önskvärt med ytterligare bebyggelse på
tomten.
Möjligen att uthuset kan få bli lite
större för att klara mått för t ex
carport/garage. Dock utan att förändra
helheten på tomten.
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Beskrivning

Från Sandgatan mot uthuset.

Värde

Önskvärt skydd

Huset från Skepparegatan.

Tålighet

Mellan uthuset och grannfastigheten.

Grund och sockel
Huggen naturstenssockel på huset.
Huset är delvis försett med källare.
Uthusets grund är inte synlig men är
troligen en syll upplagd på natursten

Naturstenssockeln och den enkla
grundläggningen på uthuset.

Förhindra förändringar som kan
Sockeln bör inte pågjutas eller ersätförvanska byggnadernas yttre form och tas av annat material.
allmänna karaktär.

Värdet består i att mycket stora delar
av byggnaden fått behålla ursprungliga
och äldre byggnadsdelar som fasadpanel, fönster och ytskikt. Liggande fasspontpanel var den vanligaste paneltypen. Även kulören överensstämmer
med ”Svartöstadskaraktären”
Trots det eftersatta underhållet är
fastigheten mycket väl bevarad ur antikvarisk synvinkel och representerar
många av riksintressets parametrar.

Då fastigheten besitter ett stort kulturvärde genom sin ursprunglighet
skulle en förvanskning innebära stora
negativa konsekvenser på
Svartöstadens samlade kulturvärden.
Volymer och byggnadsskick bör bevaras liksom att färgsättningen bör skyddas.

Stomme och fasad inkl knutar
Huset är en timring med trapphus i
regelverk. Det är klätt med liggande
dubbelfasspont med våningsband. Det
har en hög grad av ursprungliga och
äldre byggnadsdelar intakta och är
detaljrikt.
Uthuset har regelstomme och lika
panel som bostadshuset.
Både huset och uthuset är målade i en
ljust gul kulör med ockrafärgade
detaljer.
Byggnaderna har ett mycket eftersatt
underhåll med rötskador och dålig färg.

Det är önskvärt att det ursprungliga
skicket bevaras då det utgör ett stort
kulturvärde och visar på hur stora delar
av Svartöstadens bebyggelse sett ut.
En renovering bör utföras varsamt
med stor hänsyn till befintliga material
och utföranden och byggnadernas
hantverk.
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Beskrivning

Huset från söder.

Värde

Önskvärt skydd

Huset från nordväst.

Tålighet

Uthuset från nordväst.

Tak, -fot, vindskiva och avvattning samt skorstenar och liknande
Bostadshuset har skivtäckning med
Skivklädningen och de enkla detaljersenare monterade snörasskydd och
na i takfot samt typen av avvattningpå
gångbryggor av metall. Plåten har endel bostadshuset.
ytrost och sponten under har lite rötDe enkla detaljerna på uthuset.
skador kring skorsten.
Enkel, öppen takfot med släta vindskivor och takfotsbrädor. Plåtklädda skorstenar.
Runda stuprör o hängrännor. Kantiga
böjar med trattar.
Uthuset har nyare pannplåt med släta
vindskivor. Rester finns av hängränna
över port.

Bestämmelse om takmaterial samt bestämmelse som förhindrar förändringar
i detaljerna som kan förvanska byggnadernas yttre form och allmänna karaktär.

Bostadshuset kan p g a sin höjd, bära
att takmaterialet byts ut. Önskvärt är
dock att det inte byts till kraftigt korrugerad plåt eller tegelimiterande plåt.
Takfoten och övriga detaljer bör inte
förändras.
Uthusets tak kan möjligen bytas till
papp.
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Beskrivning

Bostadshusets tak.

Värde

Önskvärt skydd

Bostadshusets takfot och avvattning.

Tålighet

Uthusets gavel.

Dörrar
Bostadshuset har en inåtgående parUrsprungligheten och typen av dörrar
Förhindra förändringar som kan fördörr med 3 speglar i vardera blad och som avspeglar funktionerna bakom.
vanska byggnadernas yttre form och
överljus.
allmänna karaktär.
Förråden i uthuset har bräddörrar
med ram och kryss med överljus. Uthuset har även en gammal dassdörr och
en senare tillkommen garagedörr samt
ytterligare en plankdörr på gaveln.

Bostadshusets dörrtyp och utformning är önskvärt att bevara.
Dörrplaceringarna i uthuset tål att
ändras lite medan det är önskvärt att
bevara dörrtyperna och utformningen.
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Beskrivning

Bostadshusets ytterdörr och bro.

Värde

Önskvärt skydd

Tre av uthusets dörrtyper.

Tålighet

Uthusets fjärde dörrtyp.

Fönster
Bostadshuset har några olika typer
Ursprungligheten och de olika typerfönster. Bostadsrummen har fyrlufts
na.
korspostfönster med enkelglas med lös
innerbåge eller kopplade bågar.
I trapphuset och på vinden finns det
en- och tvåluftsfönster med enkelglas
med plats för lös innerbåge samt
spröjsade enluft enkelglas.
Uthuset har ett stort tre-lufts fönster
med spröjsade enkelglas.

Förhindra förändringar som kan förvanska byggnadernas yttre form och
allmänna karaktär.

Nya fönster ska ges samma indelning
och variation som de gamla. Det är
önskvärt att de väljs med omsorg om
utseende och funktion. Det är också
önskvärt att i första hand renovera de
gamla och eventuellt komplettera med
lösa innerbågar. Nya fönster ska väljas
med tunna bågar och karmar.
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Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Enkelruta med lös innerbåge.

Foder
Fodren är släta med små detaljer.

Enkelheten men med omsorg om
detaljer.

Förhindra förändringar som kan förvanska byggnadernas yttre form och
allmänna karaktär

De små detaljerna är viktiga för helheten och därför är det önskvärt att de
finns kvar eller återskapas.

Förhindra förändringar som kan förvanska byggnadernas yttre form och
allmänna karaktär.

Det är önskvärt att behålla omsorgen
i enkelheten.
Ombyggnader föranledda av krav på
tillgänglighet bör studeras noggrant.

Broar
Bron är en enkel tät träbro med steg
Enkelheten men med omsorg om
åt två håll.
detaljer som att planet har virket lagt i
Den är försedd med ett skärmtak fäst fris i ytterkant.
i vägg och på en konsol.
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INTERIÖR

Beskrivning

Värde

Önskvärt skydd

Tålighet

Interiören i trapphusen bör bevaras
men det kan vara svårare att belägga
lägenheterna med skydd. Möjligheten
till restriktioner bör undersökas.

Det är önskvärt att man vid renovering väljer material och produkter som
överensstämmer med karaktär och
detaljrikedom motsvarande den befintliga.

Önskvärt vore om åtminstone de allmänna ytorna kunde skyddas i sin nuvarande form och karaktär.

Svårt att bygga om entrén och trapphuset om man ska behålla fyra lägenheter i huset.
Lägenheterna kan dock tåla en viss
grad av ombyggnad så länge inte exteriören förändras d v s entré och fönstersättning.

Allmänt
Interiört är endast trapphus och vind
Ursprungliga eller nästan ursprunglbesökta men enligt uppgift är många
iga detaljer
detaljer i lägenheterna orörda sedan
länge.

Planlösning
Entrén och trapphuset har mest troDet synbart oförändrade som ger ett
ligt kvar sin ursprungliga form medan intryck av ursprunglighet.
lägenheterna byggts om från 3 per plan
till 2 per plan. Ombyggnaderna är inte
synliga i de allmänna utrymmena men
det borde funnits 1 dörr till per plan.

Trappen från entréplanet och uppåt.

Trappen från våning 1 trappa och nedåt. Lägenhetsdörrarna på entréplanet.

Källartrappen.

Golv
I trapphuset är golven idag belagda
Autenticiteten i trapphusets utformmed mattor av olika slag. Även trappen ning och material.
till plan 1 trappa har matta medan

Önskvärt vore om åtminstone de allmänna ytorna kunde skyddas i sin nuvarande form och karaktär.

Golven tål att material byts ut till nytt
likvärdigt t ex att gammal korkmatta
byts mot linoleum med klassiskt möns-
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källartrappan och vindstrappan är i trä.
Golven i lägenheterna torde vara antingen trägolv eller mattbelagda.

ter eller att trägolv slipas och behandlas
med t ex hårdvaxolja eller målas.

Vägg
Trapphusets väggar är klädda med re- Autenticiteten i trapphusets utformlativt smal stående panel avdelad med ning och material.
bröstningslist. Sockel och taklist är profilerade. Alla ytor är målade.
Väggarna i lägenheterna kan variera
beroende på vem som byggt om och
renoverat och när det gjorts.

Önskvärt vore om åtminstone de allmänna ytorna kunde skyddas i sin nuvarande form och karaktär.

Väggarna i entré och trapphus tål att
målas om men det är inte önskvärt att
panelen byts.
I lägenheterna vore det önskvärt om
befintliga typer av ytskikt behålls och
åtgärdas utifrån material.

Önskvärt vore om åtminstone de allmänna ytorna kunde skyddas i sin nuvarande form och karaktär.

Taket i entré och trapphus tål att målas om men det är inte önskvärt att
panelen byts.
På vinden och i lägenheterna vore det
önskvärt om befintliga typer av ytskikt
behålls och åtgärdas utifrån material.

Tak
Trapphusets tak är klädda med lika
Autenticiteten i trapphusets utformpanel som väggarna.
ning och material
På vinden utgör taksponten innertak.
I lägenheterna kan taken vara av panel, skivmaterial eller målad spännpapp.

Dörrar
Spegeldörrar, några försedda med
Autenticiteten i trapphusets utformglas, till lägenheterna och källaren.
ning och material
I lägenheterna varierar de troligen
beroende på vem som ansvarat för och
när ombyggnader skett.

Lägenhetsdörrarna klarar troligen
Byte av lägenhetsdörrar tål att göras
inte dagens brand och ljudkrav men det om de byts till dörrar med samma
är önskvärt att karaktären blir kvar vid utformning.
byte.

Foder
I trapphuset är fodren profilerade och Autenticiteten i trapphusets utformhar fodersockel.
ning och material
I lägenheterna har troligen mer ursprungliga dörrar likvärdigt foder med
sockel. Ombyggda öppningar kan ha
varierande foder.

Önskvärt vore om åtminstone de
allmänna ytorna kunde skyddas i sin
nuvarande form och karaktär.

Byts lägenhetsdörrarna bör fodren i
första hand återanvändas. Eventuella
nya foder förses med sockel.

Inredning
Enligt uppgift ska åtminstone någon
Autenticiteten i ursprunglig
lägenhet ha ett kök med skåpinredning inredning.
i mer ursprungligt skick.

Önskvärt vore om autentisk inredning Äldre fast inredning kan ibland upplekunde skyddas.
vas opraktisk. Vid ombyggnad kan man
i alla fall sträva efter att bevara den.
Funktionen kanske kan lösas på ett nytt
sätt på annan plats.

Övrigt
På vinden finns rester av gamla

Ej använda detaljer har ett Dokument-

11

Bilaga 1 Planbeskrivning

elledningar med öppna porslinsfästen
kvar.

värde.

EVENTUELLT SKYDD I DETALJPLAN
Förutom att vid ombyggnader ta hänsyn till byggnadens karaktär och särart kan skydd ges via bestämmelser i detaljplan t ex:
§
Bevara volymen, fönstersättning, -storlek och detaljer på byggnaderna genom bestämmelse som förhindrar förändringar som kan förvanska byggnadernas
yttre form och allmänna karaktär. Bestämmelser detaljeras så långt som möjligt.
§
Kulör kan få ändras om den ansluter till karaktären d v s tiden för husets tillblivelse kring sekelskiftet.
§
Begränsa byggrätten för bostadshuset till endast nuvarande utbredning. För uthuset kan byggrätten möjligen utökas i längdriktning.
§
Får ej rivas.
§
Tomten ska omgärdas av spjälstaket.

KÄLLOR
•
•
•
•

Svartöstaden, Luleå. Kulturhistorisk analys av riksintresset. Länsstyrelsen och Piteå museum/Anna Elmén Berg 2016.
Kulturmiljöinventering Svartöstaden, Luleå kommun. Tyréns AB/Jonas Sundvall 2015.
Påbörjad fördjupning av riksintressebeskrivningen. Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Svartöstaden, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Katalog. Jan Vikström 1987.
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SAMMANFATTNING
Tyréns har på uppdrag av Luleå kommun upprättat en riskutredning för att utreda vilka
riskkällor som kan påverka fastigheterna Svartöstaden 13:32 respektive Sållet 1. I samband med
två olika detaljplaneändringar för ett område på Svartöstaden uppstod ett behov att utreda vilka
riskkällor som kan påverka fastigheterna. Verksamheterna som bedrivs på fastigheterna kommer
delvis att ändras, vilket kan medföra andra förutsättningar avseende risker från omkringliggande
verksamheter.
För att utreda riskkällorna som eventuellt påverkar de aktuella fastigheterna kommer en
kvalitativ riskutredning med avseende på Sevesoverksamheterna och deras hantering av
brandfarliga och/eller giftiga ämnen inom Svartöstaden att genomföras.
Plan- och bygglagen (Näringsdepartementet, 2010) ställer krav på att riskhänsyn tas vid
utformning av detaljplaner och denna rapport är ett steg för att visa om det ur riskperspektiv är
möjligt att bygga nya fastigheter på de aktuella lokaliseringarna.
Resultatet utifrån riskutredningen redovisas i Tabell 1. I tabellen redovisas både en
sammanställning över de rekommenderade riskhanteringsavstånden som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram samt en uppskattning gällande avstånden
mellan fastigheterna och respektive verksamhet. Med riskhanteringsavstånd avses i detta fall ett
avstånd kring en storskalig anläggning där kemikalier lagras eller hanteras där konsekvenserna
vid en olycka kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2015). I tabellen redovisas det ifall det rekommenderade riskhanteringsavståndet har
uppfyllts. För några av verksamheterna är de redovisade riskhanteringsavståndet troligtvis för
kort i jämförelse med det verkliga i samband med en mycket allvarlig olycka, då verksamheterna
hanterar betydligt större mängder än de som har använts för att utarbeta de schabloniserade
riskhanteringsavstånden. Sannolikheten för en mycket allvarlig olycka är dock låg, med hänsyn
till verksamheterna förebyggande arbete.
Riskutredningen har endast omfattat riskkällorna som Sevesoverksamheterna medför för
Svartöstaden, men utöver dessa verksamheter finns det även andra riskkällor. Dessa redovisas
endast i samband med riskinventeringen, se Tabell 7 respektive Tabell 8, och har inte
analyserats vidare.
Utifrån Tabell 1 är det möjligt att konstatera att det endast är riskhanteringsavståndet för två av
Sevesoverksamheterna (Flogas och Circle K) inom Svartöstaden som uppfylls. Avståndet till
övriga verksamheter är för kort och en allvarlig olycka kan därmed påverka fastigheterna. Av den
anledningen är det inte lämpligt med bostäder på de aktuella fastigheterna.
Tabell 1 Sammanställning gällande riskhanteringsavstånd och aktuella avstånd.
Verksamhet

Kategori

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd [meter]

Uppskattat avstånd
till fastigheten
Svartöstaden 13:32
[meter]

Uppskattat avstånd till
fastigheten Sållet 1
[meter]

Uppfylls
rekommenderat
riskhanteringsavstånd?

SSAB

Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
vätskor

250 – 750

350

300

Nej

500 – 2 000

350

300

Nej

750 – 2 500

2 000

1 800

Nej

250 – 750

600

450

Nej

250 – 750

2 500

2 500

Ja

750 – 2 500

2 250

2 000

Nej

500 – 2 000

2 250

2 000

Ja

St1
AGA
Flogas
LKAB
Circle K

Uppdrag: 275204, Dp för del av Svartöstaden 13:32, Ängesbygården
Beställare: Luleå kommun
O:\LUL\275204\BRS\=Arbetsarea=\PM - Riskutredning avseende Svartöstaden - 170629.docx
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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns har på uppdrag av Luleå kommun upprättat en riskutredning för att utreda vilka
riskkällor som kan påverka fastigheterna Svartöstaden 13:32 respektive Sållet 1. I samband med
två olika detaljplaneändringar för ett område på Svartöstaden uppstod ett behov att utreda vilka
riskkällor som kan påverka fastigheterna. Verksamheterna som bedrivs på fastigheterna kommer
delvis att ändras, vilket kan medföra andra förutsättningar avseende risker från omkringliggande
verksamheter.
För att utreda riskkällorna som eventuellt påverkar de aktuella fastigheterna kommer en
kvalitativ riskutredning med avseende på Sevesoverksamheterna och deras hantering av
brandfarliga och/eller giftiga ämnen inom Svartöstaden att genomföras.
Plan- och bygglagen (Näringsdepartementet, 2010) ställer krav på att riskhänsyn tas vid
utformning av detaljplaner och denna rapport är ett steg för att visa om det ur riskperspektiv är
möjligt att bygga nya fastigheter på de aktuella lokaliseringarna.
Riskutredningen sammanställs i ett PM som utgör beslutsunderlag för Luleå kommun.
1.2

MÅL OCH SYFTE

Syftet med riskutredningen är att skapa en överblick över riskkällorna inom Svartöstaden samt
redovisa hur dessa eventuellt påverkar fastigheterna. Resultatet kan användas som
beslutsunderlag avseende lämplig verksamhet inom planområdet samt om så erfordras utgöra
underlag för en kvantitativ riskutredning vid kommande detaljplanändringar.
Målet med utredningen är att redovisa de riskkällor som existerar inom Svartöstaden, vilka de
troligaste olycksriskerna är till följd av verksamheterna och ifall fastigheterna förväntas påverkas
av konsekvenserna från en allvarlig olycka på någon av anläggningarna.
1.3

OMFATTNING

Riskutredningen avser olycksrisker som kan påverka de aktuella fastigheterna och avser att
hantera eller besvara följande uppgifter:





Inventering av riskkällor med avseende på olycksrisker, Sevesoverksamheter, inom
Svartöstaden.
Sammanställning över ämnen som hanteras av Sevesoverksamheterna inom
Svartöstaden.
Beskrivning av möjliga skadehändelser till följd av Sevesoverksamheterna.
Kvalitativ bedömning av konsekvensavstånden för de skadehändelser som beskrivs.

Vid utformning av en detaljplan är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och bygglagen
(Näringsdepartementet, 2010) utgår från att kommunerna i sina planer och beslut beaktar
sådana risker för säkerhet som har samband med markanvändning och bebyggelseutveckling.
Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred,
luft- eller markföroreningar.
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1.4

TILLGÄNGLIG UNDERLAG

Följande underlag har använts i samband med riskutredningen:





1.5

Luleå kommuns hemsida om Sevesoverksamheterna inom kommunen med information
till allmänheten angående dessa verksamheter (Luleå kommun, 2017i).
Luleå kommun - Plan för räddningsinsatser vid allvarliga kemikalieolyckor för respektive
verksamhet (Luleå kommun, 2010) (Luleå kommun, 2016a) (2016b) (2016c)
Riskgrupp Udden – Riskbeskrivning, reviderat 2015-05-21 (Riskgrupp Udden, 2015)
RIB – Resurser och Integrerat Beslutsstöd, Farliga ämnen (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2017)
SSAB – Säkerhetsrapport 2016 (SSAB, 2016).
METOD

Riskutredningen utgår från följande metod:





Inventering av riskkällor med avseende på olycksrisker till följd av
Sevesoverksamheterna inom Svartöstaden. Vilka verksamheter kan påverka de aktuella
fastigheterna.
Sammanställning av vilka ämnen som främst hanteras av Sevesoverksamheterna inom
Svartöstaden.
Beskrivning av möjliga skadehändelser för Sevesoverksamheterna.
Kvalitativ bedömning av konsekvensavstånden för skadehändelserna.
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2

RISKVÄRDERING

Värdering av risker har sin grund i hur riskerna upplevs. Som allmänna utgångspunkter för
värdering av risk är följande fyra principer vägledande:





Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att
reducera eller eliminera en risk skall detta göras.
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den
nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför.
Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara
skäligt fördelade inom samhället.
Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i
form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.

Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara tolerabla, tolerabla med
restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 beskriver principen för riskvärdering (Räddningsverket,
1997).
Område med
oaccptabla risker

Område där risker
kan tolereras om
alla rim liga åtgärder
är vidtagna

Risk tolereras ej

Risk tolereras endast om riskreduktion
ej praktiskt genomförbart eller om
kostnader är helt oproportionerliga

Tolerabel risk om kostnader för
riskreduktion överstiger nyttan

Område där risker
kan anses små

Nödvändigt visa att risker
bibehålls på denna låga nivå

Figur 1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Räddningsverket, 1997).

Det är nödvändigt att skilja på två grupper av personer när kriterier för risktolerans diskuteras
för människors liv och hälsa. Dessa är dels personer ur allmänheten, s.k. ”tredje man” och dels
personer med anknytning till den analyserade riskkällan.
Privatpersoner, människor i sina bostäder, människor på offentliga platser och exempelvis i
affärer etc. är att betrakta som ”tredje man”. Denna indelning grundar sig i fördelningsprincipen,
vilken innebär att enskilda grupper inte skall vara utsatta för oproportionerligt stora risker från
en verksamhet i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem.
För ”tredje man” innebär detta att risken från ett analysobjekt inte bör utgöra en betydande del
av den totala risken som personer i denna grupp utsätts för eftersom ”tredje man” har mycket
liten, eller ingen nytta av att utsättas för risken.
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3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

REGIONALA RIKTLINJER AVSEENDE RISKVÄRDERING

Riktlinjerna redovisas för fyra kategorier av markanvändning, uppdelade med utgångspunkt i
olika grader av känslighet, se Tabell 2 för ytterligare information. De fyra kategorierna redovisas
nedan och bygger på samma princip som Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och
Skåne använder för zonindelning2 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015).
Tabell 2 Kategorier för markanvändning (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015).
Zon A (okänslig verksamhet)

Zon B (mindre känslig verksamhet)

Zon A avser platser där det endast finns ett fåtal
människor, vilka inte upprätthåller sig
stadigvarande på platsen:

Zon B avser sådan bebyggelse och markanvändning
som omfattar få och vakna personer:

P – Parkering (ytparkering)
T – Trafik
L – Odling
N – Friluftsområde (t.ex. motionsspår)
E – Tekniska anläggningar

H – Handel (<3 000 m2)
J – Industri
Z– Fordonsservice
Z – Lager
P – Parkering

Zon C (normalkänslig verksamhet)

Zon D (känslig verksamhet)

Zon C avser sådan bebyggelse och
markanvändning som omfattar färre personer än
Zon D, som har god lokal kännedom och får vara
sovande:

Zon D avser sådan bebyggelse och
markanvändning som omfattar utsatta eller många
personer:

B – Bostäder (småhusbebyggelse)
H – Handel
K – Kontor
O - Hotell
Z – Lager
R – Idrotts- och sportanläggningar
(utan betydande åskådarplats)
C – Centrum
R – Kultur

B – Bostäder (i flera plan)
D – Vård
S – Skola
R – Idrotts- och sportanläggningar (med betydande
åskådarplats)

Riskhantering i detaljplaneprocessen – riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods,
Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, september 2006.
2

3.1.1 UPPMÄRKSAMHETSAVSTÅND
Ett s.k. uppmärksamhetsavstånd till transportleder för farligt gods har upprättats som
vägledning vid bedömning om en lokalisering är möjlig i närheten av en rekommenderad
trafikled (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015). Se Figur 2 för en beskrivning kring
uppmärksamhetsavstånd.

Figur 2 Uppmärksamhetsavstånd intill transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015).
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Uppmärksamhetsavståndet är det kortaste avståndet till transportled där bebyggelse kan
uppföras, oavsett typ och omfattning. Uppmärksamhetsavståndet räknas från närmaste vägkant
(där vägbeläggningen slutar) respektive från närmaste järnvägsspår (räls).
Uppmärksamhetsavståndet kan även vara vägledande i behovsbedömningen inför en detaljplan
när det gäller att avgöra om genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.
Tabell 3 Aktuella uppmärksamhetsavstånd för länet är vid transport av farligt gods (Länsstyrelsen
Norrbotten, 2015).

Farligt gods på väg
Farligt gods på järnväg
Explosivämnen på väg i ort med gruvdrift

60 meter
90 meter
120 meter

3.1.2 BEBYGGELSE



Bebyggelse utanför uppmärksamhetsavståndet
När bebyggelsen ligger utanför uppmärksamhetsavståndet är det inte nödvändigt med några
ytterligare riskreducerande åtgärder, t.ex. om bebyggelse ligger längre bort än 60 meter från
vägkant eller längre bort än 90 meter från järnvägsspår.
Av planhandlingarna bör det framgå att aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är
längre än relevant uppmärksamhetsavstånd och några ytterligare riskreducerande åtgärder är
inte nödvändiga.



Bebyggelse innanför uppmärksamhetsavståndet
När bebyggelsen ligger innanför uppmärksamhetsavståndet kan det krävas åtgärder. I detta fall
är det nödvändigt att göra en bedömning med utgångspunkt i följande uppgifter:





Aktuell transportled, dvs. väg (tätort, landsbygd eller ort med gruvdrift) eller järnväg?
Aktuell hastighetsbegränsning vid vägtransport
Antal lastbilar eller antal godståg som trafikerar transportleden. ÅDT5 avrundas
uppåt till närmsta 100-tal (lastbilar/dygn) alt. 10-tal (godståg/dygn)
Aktuell markanvändning (Zon A-D).

När ovanstående uppgifter är kända kan rekommenderade skyddsavstånd återfinnas i
vägledningen, tabellerna i bilaga 1 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015). Notera att det i vissa fall
saknas angivna avstånd till transportled för farligt gods. Det innebär att den beräknade risknivån
i dessa fall är så pass låg att risken kan tolereras utan krav på särskilda åtgärder. I dessa fall kan
det finnas ett behov av ett minsta bebyggelsefritt avstånd med anledning av exempelvis
trafiksäkerhet.
Om bebyggelsen ligger innanför uppmärksamhetsavståndet, men bortom det rekommenderade
skyddsavståndet i aktuell tabell i Bilaga 1 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015) krävs inga ytterligare
riskreducerande åtgärder. Det ska framgå i planhandlingarna att aktuellt avstånd till transportled
för farligt gods är längre än rekommenderat skyddsavstånd.
Om bebyggelsen ligger innanför skyddsavståndet trots att säkerhetshöjande åtgärder som
brandskyddad fasad och vall införts, eller då andra säkerhetshöjande åtgärder önskas ska en
särskild analys bestämma omfattning och utformning av dessa åtgärder.
I planhandlingarna ska det framgå vilka riskreducerande åtgärder som valts.
3.2

ALLMÄN BESKRIVNING AV TRANSPORTER MED FARLIGT GODS

Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio olika klasser, ADR-/RID-klasser, utifrån
godsets egenskaper. Transporter med farligt gods kan innehålla en mängd olika ämnen vars
fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende
egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en järnvägsolycka eller annan olycka
under transporten.
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För transporter av farligt gods på väg respektive järnväg finns det särskilda regelverk ADR-S
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016a) respektive RID-S (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2016b). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning,
märkning och etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer
behöver.
Brandfarliga fasta ämnen, ADR-/RID-klass 4, samt övriga ämnen, ADR-/RID-klass 9, utgör
normalt ingen fara för omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet.
Oxiderande ämnen och organiska peroxider, ADR-/RID-klass 5, kan i vissa fall orsaka en
betydande skada medan radioaktiva ämnen, ADR-/RID-klass 7, påverkar främst personer som
kommer i kontakt med ämnet.
När det gäller konsekvenser för olyckor med farligt gods är det framförallt fyra olika händelser
samt kombinationer av dessa som utgör de främsta riskkällorna:




3.3

Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara
gasblandningar)
Brand
Utsläpp av giftig gas
Utsläpp av frätande vätska
OMRÅDESBESKRIVNING AV SVARTÖSTADEN

Svartöstaden är en halvö som ligger strax utanför centrala Luleå och utgörs av fyra olika
delområden; Svartöstaden, Svartöbrinken, Svartön och Svartöberget.
På Svartön ligger Svartöstaden en gammal arbetarstadsdel i Luleå med genuin
kåkstadsbebyggelse. Svartöstaden är numera Sveriges enda kåkstad som i stort sett är bevarad
intakt. Genom att industrierna, med bland annat stålverket, ligger mellan stadsdelen och
centrala Luleå har Svartöstaden behållit sin egen karaktär.
Svartöstaden började byggas år 1894, för att malmhamnsarbetare skulle ha bostäder; stadsdelen
låg mellan gamla malmhamnen och järnverket. Svartöstaden var då ett renodlat arbetarsamhälle.
År 1902 var Svartöstaden ett eget municipalsamhälle med egen brandkår, polis, byggnads- och
hälsovårdsnämnd m.m. fram till år 1934 då stadsdelen sammanfördes med Luleå stad.
Nu har nya byggnationer påbörjats i Svartöstaden, mest villor, men även ett lägenhetshus
projekteras av Akelius Fastigheter AB som tidigare köpte hela Lulebos bestånd i stadsdelen
(Luleå kommun, 2017a).
De aktuella fastigheterna som omfattas av denna riskutredning utgörs av fastigheterna
Svartöstaden 13:32 respektive Sållet 1. I Figur 3 redovisas de aktuella fastigheterna
(Svartöstaden 13:32 längst norrut respektive Sållet 1 till söder), samt Sevesoverksamheterna
inom Svartösaden. Sevesoverksamheternas respektive anläggningsnummer redovisas i Tabell 4.
Tabell 4 Redovisning av anläggningsnummer samt tillhörande Sevesoverksamhet.
Anläggningsnummer

Sevesoverksamhet

1
2
3
4
5
6

SSAB EMEA AB
St1 Supply AB
AGA Gas AB
Flogas Sverige AB
LKAB
Circle K Sverige AB
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Figur 3 Lokaliseringen av Sevesoverksamheterna inom Svartöstaden. Anläggning nr. 1 - SSAB, 2 - St1, 3 AGA, 4 - Flogas, 5 - LKAB och 6 - Circle K. De aktuella fastigheterna Svartöstaden 13:32 (längst norrut)
respektive Sållet 1 (södra området) är gulmarkerade (Eniro, 2017).

3.3.1 DETALJPLAN FÖR DEL AV SVARTÖSTADEN 13:32, ÄNGEBYGÅRDEN
Detaljplanen syftar till att säkerställa kulturhistoriska värden samt ändra användning till
bostäder. Byggnaden inom planområdet används i nuläget för bostadsändamål i
socialförvaltningens regi, men den är belägen på mark avsedd för park och plantering och
användningen är därmed planstridig. Planändring skulle således bekräfta de facto pågående
användning.
3.3.2 DETALJPLAN FÖR DEL AV SVARTÖSTADEN, SÅLLET 1
Detaljplanen gäller en numer nedlagd skola i Svartöstaden. Detaljplanen syftar till att säkerställa
kulturhistoriska värden samt pröva om fastigheten eventuellt kan användas för bostadsändamål.
Gällande plan reglerar att fastigheten får användas för allmänt ändamål.
3.4

SEVESOVERKSAMHETER

3.4.1 BAKGRUND
Sevesolagstiftningen tillämpas på verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle
förekommer eller kan förekomma i vissa mängder. I Sverige är direktivet infört genom
Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och
föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och
plan- och bygglagen (2010:900) (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017).
Det finns en högre och en lägre kravnivå för verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftningen. Gränsmängderna definierar kravnivåerna.
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3.4.2 UNDANTAG I SEVESOLAGSTIFTNINGEN
Det finns några områden som är undantagna i Sevesolagstiftningen och dessa är följande:
1.

Faror som har samband med joniserande strålning
Faror som har samband med joniserande strålning är undantagna. Avsikten är att
verksamhet som faller under regleringen på kärnsäkerhetsområdet, det vill säga
omfattas av Lagen (SFS 1984:3) om kärnteknisk verksamhet, inte ska omfattas av
Sevesoreglerna.
Om det däremot finns t ex en gasolcistern inom en kärnkraftsanläggning omfattas
verksamheten om gasolmängden är tillräckligt stor. Motsvarande gäller för andra icke
joniserande ämnen som hanteras inom en kärnkraftsverksamhet och som omfattas av
reglerna.

2.

Hantering som omfattas av lagen om transport av farligt gods
Hantering som omfattas av lagen (SFS 2006:263) om transport av farligt gods undantas
från lagens tillämpningsområde om den sker utanför verksamheten.

3.

Bulklast på fartyg
Transport av farliga ämnen som sker som bulklast i fartyg när transporten sker i
fartygets fasta tankar samt farliga ämnen som används som drivmedel på fartyg är
undantagna. Undantaget gäller dock inte inom verksamheter som omfattas av
Sevesolagen.

4.

Rörledningar
Transport i rörledning utanför verksamheter som omfattas av Sevesolagen är
undantagen.

5.

Militär verksamhet
Militär verksamhet är helt undantagen

3.4.3 TVÅ OLIKA KRAVNIVÅER
Verksamheter som omfattas av bestämmelserna omfattas antingen av den högre eller av den
lägre kravnivån.
På den högre kravnivån medför reglerna fler skyldigheter för den som berörs än på den lägre.
Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån är till exempel alltid tillståndspliktiga enligt
miljöbalken och ska upprätta och sända en säkerhetsrapport till länsstyrelsen. Om mängden
farliga ämnen är lika med eller överstiger endast den lägre gränsmängden omfattas
verksamheten av den lägre kravnivån.
Om mängden farliga ämnen överstiger den högre gränsmängden omfattas verksamheten av den
högre kravnivån. För verksamheter som hanterar flera olika farliga ämnen, som var för sig inte
kommer över de definierade gränsmängderna, finns en summeringsregel som används för att
avgöra om verksamheten omfattas av bestämmelserna (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2015).

Uppdrag: 275204, Dp för del av Svartöstaden 13:32, Ängesbygården
Beställare: Luleå kommun
O:\LUL\275204\BRS\=Arbetsarea=\PM - Riskutredning avseende Svartöstaden - 170629.docx

13(32)

2017-06-29

Bilaga 2 Planbeskrivning

3.4.4 SAMMANSTÄLLNING AV SEVESOVERKSAMHETERNA INOM SVARTÖSTADEN
Inom Svartöstaden finns det ett flertal Sevesoverksamheter, fem enligt högre kravnivån samt en
enligt den lägre nivån, och dessa redovisas i Tabell 5. En kortare beskrivning av
Sevesoverksamheter redovisas i följande avsnitt.
Tabell 5 Sammanställning över Sevesoverksamheterna i Svartöstaden.
Sevesoverksamhet

Kravnivå (Högre/lägre)

Exempel på farliga ämnen som
hanteras

SSAB EMEA AB
St1 Supply AB

Högre kravnivån
Högre kravnivån

AGA Gas AB
Flogas Sverige AB
LKAB

Högre kravnivån
Högre kravnivån
Högre kravnivån

Circle K Sverige AB

Lägre kravnivån

Gasol, Koloxid, Bensen
Bensin, diesel, flygbränsle och
eldningsoljor
Syrgas, kvävgas och argon
Gasol och dimetyleter (DME)
Eldningsoljor (E05 och E01)
samt diesel
Bensin

Figur 4 Lokaliseringen av olika verksamheter inom Svartöstaden (SSAB, 2016).

3.4.5 SSAB EMEA AB
SSAB EMEA AB (SSAB) tillverkar höghållfasta stål, seghärdat stål, tunnplåt, grovplåt, rörprodukter
samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Stålämnen produceras på SSAB i Luleå. Vid
tillverkningen hanteras olika gaser, till exempel gasol, processgaser och kemiska ämnen som
bensen och stenkolstjära (Luleå kommun, 2017b).
3.4.6 ST1 SUPPLY AB
St1 Supply AB (St1) bedriver depåverksamhet i Uddebohamnen, beläget i sydöstra delen av Luleå
och cirka 7 km från centrum. Depåområdet består av 57 olika cisterner med en total
lagringskapacitet på 218 553 m3, där de största mängderna utgörs av bensin, diesel,
flygfotogen, eldningsoljor och etanol.
Verksamheten tar emot och lagrar oljeprodukter som sedan distribueras vidare. Produkterna
levereras med tankfartyg och leds via rörsystem till cisterner för lagring. Utlastning för
distribution sker till tankbil (Luleå kommun, 2016a).
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3.4.7 AGA GAS AB
AGA Gas AB (AGA) i Luleå producerar, lagrar och distribuerar olika industrigaser som syrgas,
kvävgas och argon. Tillverkningsprocessen bygger på destillation av luft. Produktionen sker i en
luftgasfabrik och lagringen sker i isolerade kryotankar i flytande tillstånd på gården utanför
byggnaden. Distribuering sker via rörledning i gasfas till SSAB Tunnplåt AB och till övriga
verksamheter via tankbil och järnväg i flytande form (Luleå kommun, 2010).
3.4.8 FLOGAS SVERIGE AB
Flogas Sverige AB (Flogas) säljer och distribuerar gasol till företag över hela Sverige. I Luleå har
Flogas en omlastningsdepå på Uddebo i Svartöstan, där järnvägsvagnar lagrar gasol och
dimetyleter (DME), som sedan flyttas över till tankbilar för vidare transport ut till kunder (Luleå
kommun, 2017c).
3.4.9 LKAB
LKAB bedriver depåverksamhet med lagring och hantering av eldningsolja på Uddebo oljehamn i
Svartöstan i Luleå. Verksamheten hanterar eldningsoljor (E05 och E01) och diesel. Produkterna
lossas från fartyg och lagras i cisterner ovan mark. Utlastning sker genom påfyllning till antingen
järnvägsvagnar eller tankbilar (Luleå kommun, 2017d).
3.4.10

CIRCLE K SVERIGE AB

Circle K Sverige AB (Circle K) har en depå belägen i Uddebo oljehamn cirka 7 km från centrala
Luleå. Depåverksamheten omfattar beredskapslagring av bensin i fyra olika cisterner (19
000 m3).
Det finns ingen stationär personal på depån, däremot sker daglig tillsyn under vardagar av
externt kontrakterat bolag och anläggningen kameraövervakas tre gånger per dygn. Avtal finns
om dygnet runt-beredskap för akuta situationer på terminalen (Luleå kommun, 2016c).
3.4.11

SCHABLONISERADE RISKHANTERINGSAVSTÅND

MSB har utarbetat en vägledning som hanterar riskerna från en verksamhet med storskalig
kemikaliehantering och i samband med detta har även schabloniserade riskhanteringsavstånd
tagits fram. Med riskhanteringsavstånd avses i detta fall ett avstånd kring en storskalig
anläggning där kemikalier lagras eller hanteras där konsekvenserna vid en olycka kan orsaka
dödsfall eller allvarlig skada (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015). I Tabell 6
redovisas riskhanteringsavstånden för olika kategorier och mängder.
Tabell 6 Tabell med schabloniserade riskhanteringsavstånd (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
2015).
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Explosiva varor

TNT
(Explosion)
Gasol
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)
Klor
(Toxisk exponering)
Bensin
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)
Väteperoxid
(Explosion,
värmestrålning)
Toluendiisocyanat
(Gasmoln)
Fluorvätesyra
(Toxisk exponering)

1 ton
>500 meter
5 ton
100 - 250 meter

16 ton
>1 250 meter
25 ton
250 - 500 meter

50 ton
>1 750 meter
50 ton
250 - 750 meter

10 ton
>5 km
20 ton
100 - 500 meter
25 ton
100 - 500 meter

25 ton
>5 km
7 500 ton
500 – 2 000
meter
60 ton
100 - 750 meter

5 ton
>100 meter
5 ton
> 1 000 meter

10 ton
>100 meter
10 ton
>1 000 meter

50 ton
>5 km
20 000 ton
750 – 2 500
meter
350 ton
250 – 1 000
meter
25 ton
>100 meter
25 ton
>1 000 meter

Brandfarliga
gaser
Giftiga gaser
Brandfarliga
vätskor
Oxiderande
ämnen
Giftiga ämnen
Frätande ämnen

Uppdrag: 275204, Dp för del av Svartöstaden 13:32, Ängesbygården
Beställare: Luleå kommun
O:\LUL\275204\BRS\=Arbetsarea=\PM - Riskutredning avseende Svartöstaden - 170629.docx

15(32)

2017-06-29

Bilaga 2 Planbeskrivning

3.5

TRANSPORTER MED FARLIGT GODS INOM SVARTÖSTADEN

Inom Svartöstaden finns det två olika primärleder för transporter av farligt gods, dessa är väg
595 samt de industrispår som går till olika verksamheter ute på halvön. Avståndet mellan
fastigheterna och respektive transportled överstiger 250 meter och därmed kommer dessa inte
att utredas vidare.
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4

RISKIDENTIFIERING

4.1

INVENTERING AV RISKKÄLLOR INOM SVARTÖSTADEN

En riskinventering har genomförts med avseende på två olika fastigheter, Sållet 1 respektive
Svartöstaden 13:32, och därför redovisas två olika tabeller. Se Tabell 7 respektive Tabell 8 för
ytterligare information. Avstånden mellan fastigheterna och respektive verksamhet har
uppskattats utifrån kartbilder.
Länsstyrelsen har tillsammans med företag på Svartöns industriområde bildat en grupp,
Riskgrupp Udden, för att diskutera och hantera säkerhetsfrågor (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2011). Deras riskbeskrivning (Riskgrupp Udden, 2015) och informationen från
Luleå kommuns hemsida (Luleå kommun, 2017i) har använts för att identifiera riskkällorna inom
Svartöstaden.
Inom Svartöstaden finns det ett flertal riskkällor, men riskutredningen omfattar endast
Sevesoverksamheterna. Övriga riskkällor redovisas i samband med riskinventeringen men
kommer inte att hanteras ytterligare i samband med utredningen.
4.1.1 RISKINVENTERING MED AVSEENDE PÅ FASTIGHETEN SÅLLET 1
Tabell 7 Sammanställning över riskkällor inom Svartöstaden, avstånden redovisas i förhållande till
fastigheten Sållet 1.
Riskkällor

Rek. Avstånd
enligt
länsstyrelsens
riktlinjer [meter]

Aktuellt
avstånd till
planerad
bebyggelse
[meter]

Hantering av och/eller
transporter med farligt gods

Fortsatt
utredning

SSAB

-

300

Ja

St1

-

1 800

AGA

-

450

Flogas

-

2 500

LKAB

-

2 000

Circle K

-

2 000

LuleKraft

-

850

SWEREA – MEFOS

-

500

Väg 595 Uddebovägen
Industrispår på
Svartön
Preem
Automatstation –
SÅIFA, Svartövägen 8
Bioenergi i Luleå AB

60

730

90

250

-

400

Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt lägre kravnivån
Begränsad, hanterar
exempelvis processgaser
från SSAB i Luleå
Ja, hanterar stora
mängder gasol
Primärled för transporter
av farligt gods
Primärled för transporter
av farligt gods
Ja, hanterar flytande
drivmedel

-

1 000

Nej

Sandskär Malmhamn

-

5 000

Nej, men hanterar stora
mängder biobränslen
som kan utgöra en
riskkälla i samband med
brand
Nej, hanterar främst
järnmalm
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Victoriahamnen

-

3 000

Uddebo oljehamn

-

2 250

Uddebo
Avloppsreningsverk

-

1 250

Ragn-Sells, Svartön

-

2 250

Stena Recycling,
Svartön

-

3 000

Nej, hanterar kol,
kalksten, koks, skrot och
övriga råvaror för ståloch gruvindustrin
Hanterar årligen mycket
stora mängder drivmedel
Ja, anläggningen
producerar och använder
biogas
Ja, på anläggningen
hanteras farligt avfall
Ja, på anläggningen
hanteras farligt avfall

Nej

Ja, utgör en
del av LKAB
Uddebo
Nej
Nej
Nej

4.1.2 RISKINVENTERING MED AVSEENDE PÅ FASTIGHETEN SVARTÖSTADEN 13:32
Tabell 8 Sammanställning över riskkällor inom Svartöstaden, avstånden redovisas i förhållande till
fastigheten Svartöstaden 13:32.
Riskkällor

Rek. Avstånd
enligt
länsstyrelsens
riktlinjer [meter]

Aktuellt
avstånd till
planerad
bebyggelse
[meter]

Hantering av och/eller
transporter med farligt gods

Fortsatt
utredning

SSAB

-

350

Ja

St1

-

2 000

AGA

-

600

Flogas

-

2 500

LKAB

-

2 250

Circle K

-

2 250

LuleKraft

-

1 000

SWEREA – MEFOS

-

450

Väg 595 Uddebovägen
Industrispår på
Svartön
Preem
Automatstation –
SÅIFA, Svartövägen 8
Bioenergi i Luleå AB

60

650

90

300

-

650

Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt högre kravnivån
Ja. Sevesoverksamhet
enligt lägre kravnivån
Begränsad, hanterar
exempelvis processgaser
från SSAB i Luleå
Ja, hanterar stora
mängder gasol
Primärled för transporter
av farligt gods
Primärled för transporter
av farligt gods
Ja, hanterar flytande
drivmedel

-

1 000

Nej

Sandskär Malmhamn

-

5 000

Victoriahamnen

-

3 250

Nej, men hanterar stora
mängder biobränslen
som kan utgöra en
riskkälla i samband med
brand
Nej, hanterar främst
järnmalm
Nej, hanterar kol,
kalksten, koks, skrot och
övriga råvaror för ståloch gruvindustrin
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Uddebo oljehamn

-

2 000

Hanterar årligen mycket
stora mängder drivmedel

Uddebo
Avloppsreningsverk

-

1 500

Ragn-Sells, Svartön

-

2 000

Stena Recycling,
Svartön

-

3 250

Ja, anläggningen
producerar och använder
biogas
Ja, på anläggningen
hanteras farligt avfall
Ja, på anläggningen
hanteras farligt avfall
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5

RISKANALYS

5.1

BESKRIVNING AV MÖJLIGA SKADEHÄNDELSER FÖR SEVESOVERKSAMHETERNA

5.1.1 SSAB
Verksamheten som SSAB bedriver i Luleå medför hantering av ett flertal produkter och riskerna
med några av dessa är följande:




Gasol är brandfarligt.
Koloxid är både giftigt och brandfarligt.
Bensen är brandfarligt.

I samband med det förebyggande arbetet har SSAB i Luleå identifierat följande riskscenarion
utifrån sin verksamhet:






Explosion i gasledningssystemet på koksverket.
Utsläpp eller brand i bensenanläggningen.
Utsläpp av masugnsgas.
Utsläpp, brand eller explosion av LD-gas.
Brand eller explosion i gasolanläggningen.

Sannolikheten för allvarliga skador på tredje person bedöms dock som liten och konsekvenser
ge övergående, lindriga obehag. Vid vissa olycksscenarier kan dock närboende komma att
påverkas märkbart.
Ett stort utsläpp av brandfarlig och/eller giftig gas kan reduceras med riskavstånd men
ogynnsamma vindförhållanden kan göra att riskområdet blir långt. För att reducera skador på
människor är de första åtgärderna att se till att riskområdet evakueras och spärras av. Därefter
kan övriga åtgärder vidtas för att avbryta olycksförloppet. Ett par exempel på åtgärder kan vara
att undanröja tändkällor, släcka bränder, tvätta ner gasmoln eller täta läckage. Ur ett
miljöperspektiv kan närliggande vattendrag även förorenas, vilket bland annat kan hindras
genom att valla in utsläpp och täta brunnar (Luleå kommun, 2016b).
5.1.2 ST1
St1 hanterar stora mängder petroleumprodukter, exempelvis bensin, diesel och flygfotogen, och
dessa produkter är både är brandfarliga och miljöskadliga. De kan vid en brand ge upphov till
stora mängder giftig rök.
De olycksscenarion som bedöms vara mest troliga för St1 Supply AB:s depå är följande:







Överspolning eller fel vid utlastning.
Läckage i slangar vid utlastning.
Utsläpp vid lossning från tankfartyg.
Rörläckage i ventiler.
Cisternläckage.
Sammanstötning mellan tankfartyg eller kollision mellan tankbilar.

Den allvarligaste konsekvensen som bedöms inträffa till följd av en olycka är att personal,
omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle uppkomma och orsaka kraftig
rökutveckling samt hög strålningsvärme. Miljöskador kan uppkomma på mark och i vatten som
en följd av utrinnande petroleumprodukter och förorenat släckvatten (Luleå kommun, 2016a).
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5.1.3 AGA
AGA Gas AB har identifierat följande riskscenarion i samband med sin verksamhet:





Utsläpp av stora mängder flytande syre.
Utsläpp av stora mängder flytande kväve.
Utsläpp av stora mängder flytande argon.
Kondensorexplosion.

Sannolikheten för allvarliga skador på tredje person bedöms som liten och konsekvenser ge
övergående, lindriga obehag. Ett stort utsläpp orsakat av ett rörbrott eller sprickor i en tank
bedöms som mycket osannolika, men skulle troligtvis resultera i allvarliga konsekvenser. I
samband med ett stort utsläpp av kväve eller argon sjunker syrehalten i omgivningen snabbt,
vilket gör att det finns en risk att personer i omedelbar närhet till utsläppet tappar medvetandet
och kvävs eller får köldskador vid kontakt med vätskan.
Följderna av ett stort utsläpp av syre medför en ökad risk för att brand ska uppstå och att
köldskador kan erhållas vid kontakt med vätskan. Stora mängder syrgas kan bilda gasmoln som
sprids efter marken och skapar kraftig dimma.
En kondensorexplosion medför troligen en totalförstörelse av hela anläggningen. För att
reducera skador på människor är de första åtgärderna att se till att riskområdet evakueras och
spärras av. Därefter kan övriga åtgärder vidtas för att avbryta olycksförloppet. Några exempel på
åtgärder kan vara att undanröja tändkällor, släcka bränder, tvätta ner gasmoln eller täta läckage
(Luleå kommun, 2010).
5.1.4 FLOGAS
Gasol och DME har liknande egenskaper och är båda brandfarliga gaser och som kan vid
brandpåverkan leda till gasmolsbrand eller BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion).
Några av risker med hanteringen av gaserna är följande:




Läckage på slangar.
Rörbrott
Brott eller läckage i anslutning till pumpar vid tankning till lastbil (Luleå kommun,
2017c).

5.1.5 LKAB
Både eldningsolja 1, E01, respektive diesel är brand- och miljöfarliga vätskor med en flampunkt
över 55 °C. Eldningsolja 5 är däremot inte brandfarligt och omfattas därmed inte av
Sevesolagstiftningen.
Hanteringen av E01 och diesel medför olika risker och de främsta riskerna anses vara följande:




Spill eller utsläpp av brandfarlig vara till vatten eller markområden samt brandtillbud
orsakat av spill eller utsläpp av petroleumprodukter.
Överfyllning av cistern vid påfyllning.
Brand i cisterner pga. läckage av produkter och samtidig tändkälla såsom elfel.
Exempelvis explosion av panncentral på området (Luleå kommun, 2017d).
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5.1.6 CIRCLE K
Räddningstjänsten Luleå uppskattar genom företagets riskanalys att följande olycksscenarion är
de mest troligaste för verksamheten som bedrivs av Circle K Sverige AB:






Brott eller läckage på slangar eller rör.
Mantelbrott eller läckage på pumpar.
Utsläpp vid lossning från tankfartyg.
Cisternläckage av petroleumprodukter.
Läckage i ventiler.

En större brand som inträffar i cisternparken med bensin kan påverka omgivningen genom både
kraftig rökutveckling och hög strålningsvärme. En brand i petroleumprodukterna har möjlighet
att under ogynnsamma väderförhållanden ge dominoeffekter på Flogas gasolvagnar.
Räddningstjänsten Luleå bedömer att samtliga scenarion medför en tolerabel risknivå där hela
effektområdet ligger inom industriområdet, varav endast en begränsad del av Uddebo
Oljehamns andra verksamheter påverkas.
Miljöskador kan uppkomma på mark och i vatten som en följd av att produkterna rinner ut eller
genom förorenat släckvatten (Luleå kommun, 2016c).
5.2

KVALITATIV BEDÖMNING AV KONSEKVENSAVSTÅND FÖR SKADEHÄNDELSERNA

5.2.1 SSAB
SSAB hanterar ett flertal kemikalier och några av dessa är råbensen, gasol och kolmonoxid.
Enligt säkerhetsrapporten hanterar SSAB upp till 3 936 ton råbensen och 134 ton gasol.
Kolmonoxiden utgör en del av LD-gasen, masugnsgasen samt koksgasen (SSAB, 2016).
I Tabell 9 redovisas de schabloniserad riskhanteringsavstånden för brandfarliga gaser respektive
vätskor. I Tabell 10 redovisas en jämförelse mellan de schabloniserade riskhanteringsavstånden
och de uppskattade avstånden mellan respektive fastighet och anläggningen.
Tabell 9 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för SSAB med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
gaser

Gasol
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)
Bensin
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

5 ton
100 - 250 meter

25 ton
250 - 500 meter

50 ton
250 - 750 meter

20 ton
100 - 500 meter

7 500 ton
500 – 2 000
meter

20 000 ton
750 – 2 500
meter

Brandfarliga
vätskor

Tabell 10 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och SSAB.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Gasol

Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
vätskor

134

250 – 750

350

300

3 936

500 – 2 000

350

300

Råbensen

SSAB hanterar ett stort antal kemikalier och bara med avseende på deras hantering av bensen
bör ett rekommenderat riskhanteringsavstånd på mellan 500 och 2 000 meter upprätthållas. I
nuläget är det uppskattade avståndet mellan anläggningen och respektive fastighet mellan 300
och 350 meter.
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5.2.2 ST1
St1 hanterar stora mängder drivmedel, inom depåområdet finns det 57 cisterner och den totala
lagringskapaciteten är 218 553 m3, vilket motsvarar cirka 170 000 ton (Luleå kommun, 2016a).
Densiteten för bensin och diesel skiljer sig åt, vilket gör att antalet ton kommer att bero på
fördelningen mellan volymen bensin respektive diesel.
I Tabell 11 redovisas de schabloniserad riskhanteringsavstånden för brandfarliga vätskor. I
Tabell 12 redovisas en jämförelse mellan de schabloniserade riskhanteringsavstånden och de
uppskattade avstånden mellan respektive fastighet och anläggningen.
Tabell 11 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för St1 med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
vätskor

Bensin
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

20 ton
100 - 500 meter

7 500 ton
500 – 2 000
meter

20 000 ton
750 – 2 500
meter

Tabell 12 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och St1.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Bensin
och diesel
mm.

Brandfarliga
vätskor

170 000

750 – 2 500

2 000

1 800

St1 hanterar stora mängder drivmedel och utifrån deras hantering av brandfarliga vätskor bör ett
rekommenderat riskhanteringsavstånd på mellan 750 och 2 500 meter upprätthållas. I nuläget
är det uppskattade avståndet mellan anläggningen och respektive fastighet mellan 1 800 och 2
000 meter.
5.2.3 AGA
AGA producerar, lagrar och distribuerar olika industrigaser som syrgas, kvävgas och argon på
anläggningen. I Tabell 13 redovisas de schabloniserad riskhanteringsavstånden för brandfarliga
gaser. I Tabell 14 redovisas en jämförelse mellan de schabloniserade riskhanteringsavstånden
och de uppskattade avstånden mellan respektive fastighet och anläggningen.
Tabell 13 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för AGA med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
gaser

Gasol
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

5 ton
100 - 250 meter

25 ton
250 - 500 meter

50 ton
250 - 750 meter

Tabell 14 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och AGA.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Flytande
syrgas
(LOX)

Brandfarliga
gaser

3 400

250 – 750

600

450
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Både flytande respektive komprimerad syrgas är klassificerad som brandfarlig gas utifrån ADRföreskrifterna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2016b). Lagringskapaciteten på
anläggningen för syrgas uppgår till 3000 m3, vilket motsvarar cirka 3 400 ton.
Det rekommenderade riskhanteringsavståndet enligt Tabell 13 för 50 ton brandfarlig gas är upp
till 750 meter. På anläggningen hanteras betydligt större mängder, upp till cirka 3 400 ton och
det uppskattade avståndet mellan respektive fastighet och anläggningen är mellan 450 och 600
meter.
5.2.4 FLOGAS
Både gasol och DME har liknande egenskaper och är båda brandfarliga gaser och som kan vid
brandpåverkan leda till allvarliga konsekvenser. I Tabell 15 redovisas de schabloniserad
riskhanteringsavstånden för brandfarliga gaser och i Tabell 16 redovisas en jämförelse mellan de
schabloniserade riskhanteringsavstånden och de uppskattade avstånden mellan respektive
fastighet och anläggningen.
Tabell 15 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för Flogas med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
gaser

Gasol
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

5 ton
100 - 250 meter

25 ton
250 - 500 meter

50 ton
250 - 750 meter

Tabell 16 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och Flogas.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Gasol

Brandfarliga
gaser

>50

250 – 750

2 500

2 500

Flogas utgör en Sevesoverksamhet enligt den högre kravnivån, vilket gör att företaget hanterar
över 50 ton gasol. Enligt de rekommenderade riskhanteringsavståndet för brandfarliga gaser bör
avståndet vara upp till 750 meter. Det uppskattade avståndet mellan respektive fastighet och
anläggningen är cirka 2 500 meter.
5.2.5 LKAB
LKAB bedriver depåverksamhet med lagring och hantering av eldningsolja på Uddebo oljehamn i
Svartöstan i Luleå. I Tabell 17 redovisas de schabloniserad riskhanteringsavstånden för
brandfarliga vätskor och i Tabell 18 redovisas en jämförelse mellan de schabloniserade
riskhanteringsavstånden och de uppskattade avstånden mellan respektive fastighet och
anläggningen.
Tabell 17 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för LKAB med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
vätskor

Bensin
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

20 ton
100 - 500 meter

7 500 ton
500 – 2 000
meter

20 000 ton
750 – 2 500
meter
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Tabell 18 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och LKAB.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Bensin
och diesel
mm.

Brandfarliga
vätskor

>25 000

750 – 2 500

2 250

2 000

LKAB utgör en Sevesoverksamhet enligt den högre kravnivån, vilket innebär att företaget
hanterar över 25 000 ton drivmedel. Enligt de rekommenderade riskhanteringsavståndet för
brandfarliga vätskor bör avståndet vara mellan 750 och 2 500 meter. Det uppskattade avståndet
mellan respektive fastighet och anläggningen är cirka 2 000 respektive 2 250 meter.
5.2.6 CIRCLE K
Circle K har en depå belägen i Uddebo oljehamn verksamheten omfattar beredskapslagring av
bensin i fyra olika cisterner, volymen utgör totalt 19 000 m3 (Luleå kommun, 2016c). Vilket
uppskattningsvis motsvarar cirka 15 000 ton. I Tabell 19 redovisas de schabloniserad
riskhanteringsavstånden för brandfarliga vätskor och i Tabell 20 redovisas en jämförelse mellan
de schabloniserade riskhanteringsavstånden och de uppskattade avstånden mellan respektive
fastighet och anläggningen.
Tabell 19 Redovisning av rekommenderade riskhanteringsavstånd för Circle K med avseende på produkterna
som verksamheten hanterar på anläggningen.
Kategori

Bygger på ämne och
händelse

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 3

Brandfarliga
vätskor

Bensin
(Gasmolnsexplosion –
tryck, värmestrålning)

20 ton
100 - 500 meter

7 500 ton
500 – 2 000
meter

20 000 ton
750 – 2 500
meter

Tabell 20 Jämförelse mellan rekommenderade riskhanteringsavstånden från MSB och det uppskattade
avståndet mellan de aktuella fastigheterna och Circle K.
Ämne

Kategori

Uppskattad mängd
[ton]

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat
avstånd till
Svartöstaden
13:32 [meter]

Uppskattat
avstånd till
Sållet 1
[meter]

Bensin
och diesel
mm.

Brandfarliga
vätskor

15 000

500 – 2 000

2 250

2 000

Circle K utgör en Sevesoverksamhet enligt den lägre kravnivån, då företaget hanterar cirka 15
000 ton drivmedel. Enligt de rekommenderade riskhanteringsavståndet för brandfarliga vätskor
bör avståndet vara mellan 500 och 2 000 meter. Det uppskattade avståndet mellan respektive
fastighet och anläggningen är cirka 2 000 respektive 2 250 meter.
5.3

VISUALISERING AV RISKHANTERINGSAVSTÅND

För tydliggöra hur riskbilden ser ut för de aktuella fastigheterna har en visualisering av de
schabloniserade riskhanteringsavstånden, som presenteras i Tabell 6, genomförts. I Figur 3
redovisas lokaliseringen för respektive Sevesoverksamhet och i Figur 5 redovisas de uppskattade
riskhanteringsavstånden från eventuell olycka som involverar brandfarliga gaser. Motsvarande
redovisning för en eventuell olycka med brandfarliga vätskor redovisas i Figur 6. I Figur 7
redovisas den samlade riskbilden med avseende på både brandfarliga gaser och vätskor.
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Figur 5 Redovisning av uppskattade riskhanteringsavstånd utifrån hanteringen av brandfarliga gaser
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015) (Eniro, 2017).

Figur 6 Redovisning av uppskattade riskhanteringsavstånd utifrån hanteringen av brandfarliga vätskor
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015) (Eniro, 2017).
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Figur 7 Redovisning av uppskattade riskhanteringsavstånd utifrån hanteringen av brandfarliga gaser och
vätskor (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015) (Eniro, 2017).
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6

SEVESOVERKSAMHETERNAS FÖREBYGGANDE ARBETE

6.1

SSAB

För att reducera sannolikheten för en olycka och/eller konsekvenserna vid en olycka genomför
SSAB ett förebyggande arbete. Några exempel på det förebyggande arbetet är följande:




6.2

För att reducera skadeverkningarna vid en eventuell olycka behövs en effektiv
larmhantering. SSAB har därför en egen larmcentral vid västra vakten som är bemannad
dygnet runt.
För att upptäcka läckage och/eller spridning av gas finns det gasvarningssystem på
anläggningen.
SSAB har en egen brandskyddsorganisation som arbetar med både förebyggande och
skadebegränsande åtgärder (Luleå kommun, 2017b).
ST1

En verksamhet som St1 Supply AB utgör en riskkälla för närområdet och några av de
förebyggande åtgärder som genomför för att reducera riskerna är följande:






6.3

Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet
rinner över vid påfyllning.
Fordonsföraren övervakar utlastningen och kan vid behov utlösa ett manuellt larm.
Det finns även ett automatiskt skumsprinklersystem vid bilutlastningen.
Rökförbud råder inom hela området.
St1 Supply AB är medlem i SMC (släckmedelscentralen) som är en operativ enhet som
företaget kontaktar om det behövs hjälp med släckningsarbetet. SMC har cirka 10 h
insatstid till området (Luleå kommun, 2017e).
AGA

För att reducera riskerna med verksamheten arbetar AGA Gas AB förebyggande och några av de
förebyggande åtgärder som de tillämpar är följande:





6.4

AGA Gas har ett samarbetsavtal med SSAB:s brandskyddsorganisation som ansvarar för
en första akut skadebegränsande insats vid en olycka under dagtid på AGA Gas.
Vid en brand eller stort utsläpp hos företag i närheten av AGA kommer AGA att stänga
sin produktion för att eliminera riskerna för explosion.
Påverkan från omgivningen kan ske genom att förorenad luft mättar AGAs luftfilter.
Därför finns gasvarnare inmonterad i alla luftintag.
Temperaturkontroller och mätningar sker kontinuerlig, kontrollfunktioner finns
installerade så att produktionen kan stängas manuellt eller automatiskt (Luleå kommun,
2017f).
FLOGAS

Hanteringen av gasol och DME medför risker för närområdet och för att reducera riskerna
arbetar företaget med förebyggande åtgärder, några av dessa är:

Både interna och externa handlingsplaner finns för vilka åtgärder som ska vidtas om en
olycka inträffar på anläggningen. Det finns även ett handlingsprogram för hur allvarliga
kemikalieolyckor ska undvikas.

En skärmvägg/bullerskydd mot Viktoriagatan används för att bromsa och fördröja
utbredningen av ett gasmoln vid en olycka.

Nödstopp finns vid lastningsplats för gasol samt på lastbilarna.

Gasolvagnar ställs upp utanför depån när bensin pumpas över från båt till Circle K:s
depå.

En vattenkanon finns installerad intill gasolvagnarna för att kunna kyla gasvagnarna vid
en brand (Luleå kommun, 2017c).
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6.5

LKAB

Nedan redovisas några av de förebyggande åtgärder som LKAB tillämpar för att reducera
riskerna med verksamheten:








6.6

LKAB har tagit fram handlingsplaner för vad som ska göras vid en eventuell olycka eller
tillbud.
Överfyllnad av cistern förhindras genom att överfyllnadsskydd installerats på cisterner
med antingen eldningsolja 1, E01, och diesel.
Ytorna kring lastplatserna är hårdgjorda för att undvika att spill tränger ner i marken
och avloppet på spillplattan är anslutet till ett speciellt system för att rena oljor från
dagvattnet.
Brandlarm och automatiskt sprinklersystem ger en tidig varning och förhindrar att en
brand eller explosion uppstår.
Det finns nödstopp på båda lastöarna samt vid pumpar i pumprummet i
servicebyggnaden samt i de fristående pumpbyggnaderna.
Brandposter som är kopplade till vattenledningsnätet finns på området för kylning eller
släckning av cisternbrand.
LKAB är medlem i SMC (Släckmedelscentralen) som är en operativ enhet som företaget
kontaktar om det behövs hjälp med släckningsarbetet. SMC har cirka 10 timmars
insatstid till området (Luleå kommun, 2017g).
CIRCLE K

För att förebygga olyckor på anläggningen har Circle K Sverige AB utarbetat förebyggande
åtgärder och nedan redovisas några av dessa:







Circle K har en nödlägesplan, intern plan för räddningsinsats samt driftinstruktioner
med larmlistor och åtgärdsfunktioner för olika händelser.
Circle K är medlem i SMC (Släckmedelscentralen) som är en operativ enhet som företaget
kontaktar om det behövs hjälp med släckningsarbetet. SMC har cirka 10 timmars
insatstid till området.
Spill från bensincisterner samlas upp och passerar ett speciellt system där dagvattnet
renas från oljor.
Cisternerna är invallade och försedda med överfyllnadsskydd som larmar om bensinen
höjs över en viss nivå.
Brandposter och uttag för skum finns på depåområdet.
Brandsläckare och absorptionsmedel finns på området (Luleå kommun, 2017h).
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7

DISKUSSION

De rekommenderade riskhanteringsavstånden har tagits fram för specifika mängder och ett
flertal av verksamheterna inom Svartöstaden hanterar betydligt större mängder än de som har
använts vid beräkningarna. För exempelvis brandfarliga vätskor har det längsta
rekommenderade riskhanteringsavståndet baserats på 20 000 ton, medan St1 hanterar upp till
170 000 ton. Därmed bör riskhanteringsavståndet vara längre än det som rekommenderas.
Likaså har det rekommenderade riskhanteringsavståndet för brandfarliga gaser baserats på 50
ton, medan SSAB hanterar över 130 ton gasol. Därmed kommer det rekommenderade
riskhanteringsavståndet inte motsvara de konsekvensavstånd som kan inträffa vid en allvarlig
olycka på anläggningen.
Utöver Sevesoverksamheterna finns det ytterligare ett flertal riskkällor som kan medföra en
påverkan på de aktuella fastigheterna, som exempelvis SWEREA MEFOS hantering av gasol. Dock
är riskerna med dessa verksamheter i förhållande till Sevesoverksamheterna är relativt
begränsade, men de bör inte bortses vid planeringen av framtida bostadsområden.
Dessutom finns det även omfattande transporter av farligt gods inom närområdet, både på
Uddebovägen (väg 595) samt de industrispår som finns inom Svartöstaden. Transporterna utgör
riskkällor för fastigheterna i närområdet, men avståndet till de aktuella fastigheterna är cirka
250 meter räknat till den fastighet som ligger närmast, vilket överstiger
uppmärksamhetsavståndet på 60 meter och dessa har därför inte utretts vidare i
riskutredningen.
Antalet Sevesoverksamheter inom Svartöstaden och deras omfattande hantering av kemikalier
medför att det är svårt att utarbeta riskreducerande åtgärder i syfte att skydda enskilda
fastigheter.
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8

SLUTSATS

I Tabell 21 redovisas både en sammanställning över de rekommenderade
riskhanteringsavstånden som MSB har utarbetat samt en uppskattning gällande avstånden
mellan fastigheterna och respektive verksamhet. I tabellen redovisas det även ifall det
rekommenderade riskhanteringsavståndet har uppfyllts.
För några av verksamheterna är de redovisade riskhanteringsavståndet troligtvis för kort i
jämförelse med det verkliga i samband med en mycket allvarlig olycka, då verksamheterna
hanterar betydligt större mängder än de som har använts för att utarbeta de schabloniserade
riskhanteringsavstånden. Sannolikheten för en mycket allvarlig olycka är dock låg, med hänsyn
till verksamheternas förebyggande arbete.
Riskutredningen har endast hanterat riskerna som Sevesoverksamheterna medför för
Svartöstaden, men utöver dessa verksamheter finns det ytterligare riskkällor som exempelvis
transportleder för farligt gods samt andra miljöfarliga verksamheter.
Utifrån Tabell 21 är det möjligt att konstatera att det endast är riskhanteringsavståndet för två
av Sevesoverksamheterna (Flogas och Circle K) inom Svartöstaden som uppfylls. För övriga
verksamheter är avståndet för kort och en allvarlig olycka kan påverka de aktuella fastigheterna.
Av den anledningen är det inte lämpligt med bostäder på de aktuella fastigheterna.
Tabell 21 Sammanställning gällande riskhanteringsavstånd och aktuella avstånd.
Verksamhet

Kategori

Rekommenderat
riskhanteringsavstånd
[meter]

Uppskattat avstånd
till fastigheten
Svartöstaden 13:32
[meter]

Uppskattat avstånd till
fastigheten Sållet 1
[meter]

Uppfylls
rekommenderat
riskhanteringsavstånd?

SSAB

Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
gaser
Brandfarliga
vätskor
Brandfarliga
vätskor

250 – 750

350

300

Nej

500 – 2 000

350

300

Nej

750 – 2 500

2 000

1 800

Nej

250 – 750

600

450

Nej

250 – 750

2 500

2 500

Ja

750 – 2 500

2 250

2 000

Nej

500 – 2 000

2 250

2 000

Ja

St1
AGA
Flogas
LKAB
Circle K
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1.

INLEDNING OCH SYFTE
Orbicon AB har på uppdrag av Luleå kommun genomfört en miljöteknisk
markundersökning inom fastigheten Svartöstaden 13:32 (Ängsbygården), Luleå kommun,
figur 1. Ängsbygården har använts och används fortfarande som bostadshus. Fastigheten
ligger dock på mark som inte är avsedd för bostäder enligt detaljplanen. Kommunen avser
att göra om detaljplanen för fastigheten så att den tillåter bostäder och därefter vill
kommunen sälja fastigheten. Syftet med undersökningen var att undersöka eventuell
förekomst av föroreningar i mark innan försäljning av fastigheten.

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde ses inringat i rött (Eniro 2017).

2.

ALLMÄN INFORMATION OM OBJEKTET
I tabell 1 redovisas allmän information om objektet, som ägarförhållanden, detaljplan och
markanvändning.
Tabell 1. Allmän information om objektet.

3.

Fastighetsbeteckning

Svartöstaden 13:32

Adress

Sandgatan 38

Areal

Ca 900 m2

Ägarförhållanden

Luleå Kommun

Detaljplan

Park eller plantering enligt Stadsplan 1986-10 (Luleå
kommun, 2017)

Planerad
markanvändning

Känslig markanvändning

HISTORIK OCH OMGIVNINGSBESKRIVNING
Under 1960- och 70-talet löste Luleå kommun in ett stort antal fastigheter i Svartöstaden
eftersom området inte ansågs lämpligt för bostäder. När Stålverk 80-projektet lades ner
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påbörjades detaljplanearbetet i syfte att bevara Svartöstaden som bostadsområde. (Luleå
kommun, 2016).
I detaljplanen angavs vilka områden som är lämpliga för bostäder med hänsyn till det
närliggande industriområdet. LKAB och SSAB ville inte ha ett bostadsområde i närheten
och överklagade planen till regeringen som avslog överklagan 1989. (Luleå kommun,
2016).
När detaljplanen fastställdes ägde Luleå kommun 60 procent av fastigheterna i
Svartöstaden. Sedan dess har en del hus rivits och flera fastigheter sålts till andra ägare.
Idag äger kommunen åtta bostadshus, varav sex av dem ligger på mark som inte är avsedd
för bostäder enligt detaljplanen. (Luleå kommun, 2016).
På Ängsbygården har det under flera år stått bilar i olika skick. Vid undersökningstillfället
fanns ett fåtal bilar kvar på fastigheten.
4.

METOD
Fältarbetet genomfördes 2017-11-20 av Jenny Widetun på Orbicon. Jordprovtagning
utfördes i sammanlagt fyra provgropar som schaktades med en grävmaskin, figur 2 och 3.
Provgroparna var mellan 1,5-2 meter djupa. Totalt 15 st jordprov uttogs som samlingsprov
med varierande djupintervall i schaktväggar.
Samtliga prover analyserades i
rumstemperatur med avseende på flyktiga kolväten med PID-instrument.
Provtagningsprotokoll med jordlagerföljd, resultat av mätningar med PID-instrument samt
övriga fältobservationer redovisas i bilaga 1. Utvalda jordprov sändes till ackrediterat
laboratorium (Eurofins) för analyser med avseende på metaller, PAH och petroleumämnen.
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Figur 2. Provtagningskarta som visar lokalisering av provgropar (Hitta, 2017).

Figur 3. Provtagningsgrop 4 (PG4).

5.

RESULTAT
I tabell 2 redovisas analysresultaten tillsammans med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2009). Analysrapporter med uppgift om
analysmetod och mätosäkerhet redovisas i bilaga 2. Inga halter av analyserade parametrar
gällande metaller, alifater, aromater och BTEX översteg aktuella riktvärden för känslig
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markanvändning (KM). Samtliga halter av alifater, aromater och BTEX låg under
laboratoriets rapporteringsgräns. Förhöjda halter av PAH detekterades i ytlig jord. I PG4
tangerade halter av PAH-H riktvärdet för KM.
Tabell 2. Analysresultat för petroleumämnen och metaller i jord.
Laboratoriets provnummer

11220189

Provtagningsdatum

11220190

11220191

11220192

11220193

2017-11-20 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-20

Provbeteckning

PG1

PG2

PG3

PG4

PG4

Provtagningsdjup (m)

1-1,5

0,4-1

0,5-1

0,2-0,5

1,5-2

91,5
< 5,0
< 3,0

91,9
< 5,0
< 3,0

92,4
< 5,0
< 3,0

93,1
< 5,0
< 3,0

91,6
< 5,0
< 3,0

Riktvärden 1
Param eter
Torrsubstans
Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10

G-RV
KM

G-RV
MKM

25
25

150
120

Enhet
%
mg/kg TS
mg/kg TS

Alifater >C10-C12

100

500

mg/kg TS

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

Alifater >C12-C16

100

500

mg/kg TS

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0

< 5,0
< 9,0

Alifater >C5-C16

100

500

mg/kg TS

< 9,0

< 9,0

< 9,0

< 9,0

Alifater >C16-C35

100

1000

mg/kg TS

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

Aromater >C8-C10

10

50

mg/kg TS

< 4,0

< 4,0

< 4,0

< 4,0

< 4,0

Aromater >C10-C16

3

15

mg/kg TS

< 0,90

< 0,90

< 0,90

< 0,90

< 0,90

Aromater >C16-C35

10

30

mg/kg TS

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50

< 0,50
< 0,0035

Bensen

0,012

0,04

mg/kg TS

< 0,0035

< 0,0035

< 0,0035

< 0,0035

Toluen

10

40

mg/kg TS

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Etylbensen

10

50

mg/kg TS

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

Xylener, summa

10

50

mg/kg TS

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

PAH - L

3

15

mg/kg TS

< 0,045

< 0,045

< 0,045

< 0,045

< 0,045

PAH - M

3,5

20

mg/kg TS

< 0,075

0,91

< 0,075

1,4

< 0,075

PAH - H

1

10

mg/kg TS

< 0,11

0,93

< 0,11

1

< 0,11

Arsenik (As)

10

25

mg/kg TS

Barium (Ba)

200

300

mg/kg TS

17

15

Kadmium (Cd)

0,8

12

mg/kg TS

< 0,20

< 0,20
0,87

< 2,0

< 2,0

Kobolt (Co)

15

35

mg/kg TS

2,3

Krom (Cr)

80

150

mg/kg TS

7,1

4,9

Koppar (Cu)

80

200

mg/kg TS

2,4

2,9
1,7

Nickel (Ni)

40

120

mg/kg TS

2,6

Bly (Pb)

50

400

mg/kg TS

11

12

Vanadin (V)

100

200

mg/kg TS

11

11

Zink (Zn)

250

500

mg/kg TS

21

18

Detekterade parametrar markeras med fetstil.
Parametrar över riktvärdena markeras med skuggad cell.
- = Parameter ej analyserad.
1 = Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark med
avseende på känslig (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)
(Naturvårdsverket, 2009; rev. 2016).

6.

FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING

6.1.

Risker för människors hälsa
Påträffad PAH-förorening kan innebära en risk för människors hälsa. Halter av PAH-H
tangerar Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig mark (1 mg/kg TS). Primärt
styrande exponeringsväg för riktvärdet är intag av växter. Således kan föroreningen
medföra risk för människor vid intag av växter som odlas inom fastigheten. PAH-föreningar
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tillhörande PAH-M och PAH-H räknas till cancerframkallande ämnen, vilket innebär att de
skadar arvsmassan (Lundstedt, 2003).
6.2.

Risker för miljön
Risk för markmiljön med avseende på PAH-H bedöms som ringa då detekterade halter inte
överstiger riktvärdet för den sekundärt styrande exponeringsvägen skydd av markmiljö.
Spridningsförutsättningarna inom fastigheten bedöms som goda till måttliga på grund av
den relativt genomsläppliga jordarten i marken, sandmorän. Utförd undersökning indikerar
dock att ingen spridning av petroleumämnen sker. PAH-föreningar med hög molekylvikt
(PAH-H) har relativt låg förmåga att lösa sig i vatten och luft. Huvudsakligen binds dessa
till partiklar i mark, vatten och atmosfär och transporteras således med partiklarna
(Perhans, 2003).

7.

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
Förhöjda halter av PAH detekterades i ytlig jord. Koncentrationerna av PAH-H i PG4
tangerade Naturvårdverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Föroreningen
härstammar troligtvis från bilar/skrotbilar som förvarats inom fastigheten och läckt olja.
Påträffad PAH-förorening kan innebära risk för människors hälsa vid intag av växter som
odlas inom fastigheten. På grund av snötäckt mark samt tjäle i marken kunde eventuella
ytliga spill inte upptäckas okulärt. Det innebär att det kan finnas halter av PAH i ytlig jord
som inte identifierats. Utförd undersökning indikerar att ingen spridning av
petroleumämnen i mark sker inom fastigheten. I övriga provtagningspunkter kunde ingen
förekomst av föroreningar överstigande aktuella riktvärden (KM) påvisas i marken.
Då fastigheten är planerad att säljas rekommenderas att de ytliga jordlagren (0-0,5 m) inom
fastigheten schaktas upp och ersätts med jungfruliga massor. I samband med schaktning
rekommenderas provtagning i schaktbotten och analys med avseende på PAH för att
bekräfta att inga halter av PAH överstigande riktvärdet för KM finns kvar i marken. Detta
för att säkerställa att eventuell odling inom fastigheten inte medför någon risk vid intag av
växter.

Orbicon AB
Upprättad av:

Granskad av:

Jenny Widetun

Josef Bjuhr
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BILAGOR
Bilaga 1
Bilaga 2

Provtagningsprotokoll – Jord
Analysrapporter – Eurofins
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BILAGA 1 - PROVTAGNINGSPROTOKOLL - JORD

Provtagningsdatum

2017-11-20

Underentreprenör

Arctic Bygg AB

Provtagare

Jenny Widetun

Maskinutrustning

Grävmaskin

Temperatur (°C)

-5

Metod

Provgropsgrävning

Väderlek

Mulet / Snö

Borrdiameter (mm)

Provpunktsbeteckning

Markyta

Djup
(m.u.my.)

Geoteknisk
benämning

Färg

PG1

Gräs (snö)

0-1,5

SaMn

Brun

T

0-0,5

<5

"

"

T

0,5-1

<5

"

Brungrå

T

1-1,5

<5

"

Grå

T

1,5 (botten)

<5

PG2

PG3

PG4

Grus (snö)

Gräs (snö)

Grus (snö)

0-2

0-2

0-2

Torrt /Fuktigt
/Blött (m.u.my.)

Jordprov
(m.u.my.)

PID-värde
(ppm)

SaMn

Brun

T

0-0,4

-

"

Brun(svart)

T

0,4-1

<5

"

Brungrå

T

1-1,5

<5

"

Grå

T

1,5-2

<5

SaMn

Brun

T

0-0,5

<5

"

"

T

0,5-1

<5

"

Brungrå

T

1-1,5

<5

"

Grå

T

1,5-2

<5

SaMn

Brun

T

0,2-0,5

<5

"

"

T

0,5-1

<5

"

Brungrå

T

1-1,5

<5

"

Grå

T

1,5-2

<5

Laboratorieanalys

Analysresultat1

Anmärkningar / Fältobservationer

Tjäle några cm.
X

<KM

X

<KM

Tjäle 0-0,4 m.u.my.

Mycket stenigt.
Tjäle några cm.
X

<KM

X

>KM

Tjäle 0-0,2 m.u.my.

X

<KM

Mycket stenigt.

1 = Naturvårdsverkets generella riktvärden med avseende på känslig markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009).
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BILAGA 2 - ANALYSRAPPORTER

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
Bilaga 3 Planbeskrivning
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-227042-01

Orbicon AB
Jenny Widetun
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!KgÆcÎ

Kundnummer: SL8418726
Uppdragsmärkn.
171375 Svart

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-11220189

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-11-21

Utskriftsdatum:

2017-11-24

Provmärkning:

PG1 (1-1,5m)

Analys
Torrsubstans

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Jenny Widetun
2017-11-20

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

a)

Bensen

91.5

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-17-SL-227042-01
Bilaga 3 Planbeskrivning

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!KgÆcÎ

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
Bilaga 3 Planbeskrivning
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-227043-01

Orbicon AB
Jenny Widetun
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!KgÇlÎ

Kundnummer: SL8418726
Uppdragsmärkn.
171375 Svart

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-11220190

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-11-21

Utskriftsdatum:

2017-11-24

Provmärkning:

PG2 (0,4-1m)

Analys
Torrsubstans

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Jenny Widetun
2017-11-20

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

a)

Bensen

91.9

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

0.100

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.32

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Fluoren
Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.20

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.37

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.31

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.91

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.93

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.82

mg/kg Ts

a)

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

1.9

mg/kg Ts

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

17

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

11

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

2.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

2.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

7.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

2.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

21

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
Bilaga 3 Planbeskrivning
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-227044-01

Orbicon AB
Jenny Widetun
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!KhÂ1Î

Kundnummer: SL8418726
Uppdragsmärkn.
171375 Svart

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-11220191

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-11-21

Utskriftsdatum:

2017-11-24

Provmärkning:

PG3 (0,5-1m)

Analys
Torrsubstans

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Jenny Widetun
2017-11-20

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

a)

Bensen

92.4

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
Bilaga 3 Planbeskrivning
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-227045-01

Orbicon AB
Jenny Widetun
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!Kh!:Î

Kundnummer: SL8418726
Uppdragsmärkn.
171375 Svart

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-11220192

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-11-21

Utskriftsdatum:

2017-11-24

Provmärkning:

PG4 (0,2-0,5m)

Analys
Torrsubstans

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Jenny Widetun
2017-11-20

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

a)

Bensen

93.1

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.32

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.16

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

0.40

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

0.034

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.50

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.41

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

1.4

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

1.0

mg/kg Ts

a)

0.90

mg/kg Ts

a)

1.5

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH
Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

2.4

mg/kg Ts

Arsenik As

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

15

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

12

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

0.87

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

2.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

4.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

1.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

18

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
Bilaga 3 Planbeskrivning
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-227046-01

Orbicon AB
Jenny Widetun
Backa Strandgata 2
422 46 HISINGS BACKA

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!Kh"CÎ

Kundnummer: SL8418726
Uppdragsmärkn.
171375 Svart

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-11220193

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-11-21

Utskriftsdatum:

2017-11-24

Provmärkning:

PG4 (1,5-2m)

Analys
Torrsubstans

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Jenny Widetun
2017-11-20

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

a)

Bensen

91.6

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Bens(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibens(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

Sida 1 av 2

AR-17-SL-227046-01
Bilaga 3 Planbeskrivning

EUSELI2-00484452
Í%R%^Â!Kh"CÎ

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

< 0.075

mg/kg Ts

a)

< 0.11

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt
Summa PAH med hög molekylvikt
Summa cancerogena PAH

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Förklaringar

AR-003v47

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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