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Förord
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3
utgör ett underlag i detaljplaneprocessen. MKB:n tas fram parallellt med detaljplanen och
ingår som underlag vid samråd, granskning och slutligen antagande av detaljplanen.
Denna version av MKB ingår som underlag vid granskning.
Konsultföretaget COWI AB har under 2017 tagit fram geotekniska och hydrologiska utredningar samt naturvärdesinventering och fågelinventering. Dessa utgör bilagor till detaljplaneförslaget.
2010/2011 pågick planprocessen för gällande plan och underlaget som togs fram i samband
med det har även använts i denna process. För mer information se kapitel 10 ”Källor”.
Luleå 2017-10-03

Läsanvisning
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag
av följande miljöaspekter;
Naturmiljö som främst behandlar områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-området Gammelstadsviken naturreservat.
Mark och vatten som främst behandlar hydrologi, dagvattenhantering och återförsel av renat
dagvatten till Gammelstadsviken.
MKB dokumentet inleds med en icke teknisk sammanfattning av miljöbedömningen. Inledningen beskrivs i kapitel 1 med bakgrund och syfte samt planeringsförutsättningar.
Genomförandet beskrivs i kapitel 2 där behovsbedömningen, avgränsningen och bedömningsgrunderna behandlas. Allmänna intressen som riksintresse och Natura 2000, naturreservat, miljökvalitetsnormer och miljömål behandlas i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver de olika
alternativen som miljöbedömts. Nulägesbeskrivningen i kapitel 5 ligger till grund för konsekvensbeskrivningen av miljöaspekterna som behandlas i kapitel 6. Under respektive rubrik
redogörs för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag samt de eventuella miljökvalitetsnormer som berörs, efter det bedöms miljöpåverkan. Störningar och miljöpåverkan under
byggskedet redovisas i kapitel 7. Slutligen görs en samlad bedömning i kapitel 8 med förslag
till uppföljning i kapitel 9. Kapitel 10 redovisar underlag till miljöbedömningen. MKB:n sammanställer delar av underlaget som tas fram till detaljplanen och redovisar det i detta dokument. För mer information hänvisas till respektive rapport som anges i listan med underlag i
kapitel 10.

Revidering efter samråd
Detaljplaneförslaget har visats för samråd under perioden 10:e - 30:e oktober 2017. Under
samrådstiden har det inkommit synpunkter som redovisas i samrådsredogörelsen. I MKB:n
har följande revideringar gjorts:
• Förtydligande har gjorts avseende konsekvenserna för naturvärden i området som exploateras.
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• Förtydligande har gjorts avseende beskrivningen av vegetationstyperna där hela området
tidigare beskrevs som gransumpskog.

Sammanfattning
År 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra uppförandet av tre serverhallar på området. Två serverhallar har uppförts och den tredje planeras att uppföras. Ny detaljplan tas
fram för att möjliggöra de anpassningar som behövs för att kunna uppföra den tredje serverhallen med aktuell teknisk lösning och säkerhet.
Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande
plan, men byggrätten och fastigheten har utökats för att medge aktuell teknisk lösning och
säkerhet. Byggrätten för den tredje serverhallen är i gällande plan ca 2,8 ha byggnadsarea,
denna byggrätt utökas i planförslaget till 3,4 ha byggnadsarea. Högsta tillåtna totalhöjd är ca
16 meter över mark. Planerad byggnad bedöms bli ca 400 meter lång.
Förutom aktuellt planförslag har alternativa placeringar utretts under processen för att hitta
bästa placering av den tredje serverhallen utifrån platsens förutsättningar.
Inom planområdet finns riksintresse för rörligt friluftsliv, Norrbottens skärgård samt angränsande riksintresse för naturvård och Natura 2000, Gammelstadsviken. Gammelstadsviken är ett naturreservat, Natura 2000 område och är ett s.k. Ramsarområde.
Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga eller påtagliga naturvärden i gransumpskogen mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den
sydvästra kantzonen av exploateringsområdet, och relativt ordinära värden i övriga områden.
De naturliga flödesriktningarna för yt- och grundvatten sker mot Gammelstadsviken. Exploatering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade med
Natura 2000-området. Det innebär i första hand att exploatering av de lövrika sumpskogsområdena och igenväxande odlingsmarker som ligger närmast Natura 2000-området ska
undvikas. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför fåglars
häckningstid.
Vid detaljplanens genomförande är det viktigt att säkerställa att Gammelstadsvikens vattentillrinning inte förändras. Den västra delen av planområdet är mer låglänt och har ett direkt
hydrologiskt samband med sumpskogarna inom Gammelstadsvikens naturreservat och
Natura 2000-område. Området ska användas för utspridd återföring av dagvatten som renats
och fördröjts inom planområdet.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande, med vidtagna åtgärder för att
minska miljöpåverkan, medföra obetydlig påverkan mark och vatten avseende grundvattnet i omgivningen och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter
och förutsättningar för Natura 2000-området. Åtgärdena innebär att konstruerad grundvatteninfiltration ska anläggas, dagvattnet ska renas och ledas till Gammelstadsviken och
en drift-och skötselplan för dagvatten och snö ska tas fram och följas.
Verksamhetsutövaren har miljötillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Planerad utbyggnad medför inte att något nytt miljötillstånd ska sökas.
Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende och inom Gammelstadsvikens Natura 2000-område. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför
fåglars häckningstid.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
Aktuellt område på Porsön utgör stadens tekniska centrum. Området har under det senaste
decenniet expanderat och är ett attraktivt val för kunskapsbaserade företag.

Luleälven

Figur 1: Översiktskarta, planområdet inom röd streckad linje.

År 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra uppförandet av tre serverhallar på området. Två serverhallar har uppförts och den tredje planeras att uppföras. Ny detaljplan tas
fram för att möjliggöra de anpassningar som behövs för att kunna uppföra den tredje serverhallen med aktuell teknisk lösning och säkerhet. Anpassning och viss utökning av fastigheten och byggrätten görs därför.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet
av planen för att främja hållbar utveckling. Därmed kopplar miljöbedömningen direkt till
ambitionen om att hållbar utveckling ska genomsyra arbetet. Både miljöbedömningsprocessen och miljökonsekvensbeskrivningen (detta dokument) är viktiga verktyg för att följa och
dokumentera denna ambition särskilt med avseende på de ekologiska, kulturella och sociala
dimensionerna av hållbar utveckling. MKB:n är på det sättet en del i processen att värdera
olika studerade alternativ och till sist en av grunderna för utformningen av det slutliga planförslaget.
En MKB togs fram till gällande detaljplan 2010/2011. De stora frågorna identifierades då som
möjlig risk för betydande påverkan på riksintresset naturmiljö/naturreservatet Gammelstads6

viken tillika Natura 2000-område med Ramsau status. MKB:n avgränsades till att omfatta
naturvärden och fågelhabitat relaterade till närliggande riksintresse, påverkan på landskapsbild och yt-, dag- och markvatten samt störningar från verksamheten i form av omgivningsbuller och utsläpp till luft.
Inga skadliga emissioner till vatten eller mark bedömdes ske. Planerad bebyggelse bedömdes inte riskera att påverka naturvärdena inom Natura 2000-området på ett betydande sätt.
Bullernivåerna efter skyddsåtgärder förväntades inte överskrida gällande riktvärden under
dagtid. Planerad bebyggelse bedömdes inte störa landskapsbilden i någon större omfattning.
Ett miljötillstånd för att bedriva verksamheten söktes och beviljades innan serverhallarna
uppfördes. Miljötillståndet reglerar bland annat återföringen av renat dagvatten till Gammelstadsviken och kontrolleras regelbundet av tillsynsmyndighet. Inga anmärkningar har
rapporterats vid kontrollerna.

1.2 Tidigare planer och utredningar
Översiktsplan
Ställningstaganden i Översiktsplan 2013 är kortfattat att området ska prioriteras för verksamheter samt att Gammelstadsvikens naturområde inte ska påverkas negativt av utbyggnader,
både avseende miljöpåverkan och tillgänlighet för djur och människor.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens prioriteringar.

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram togs fram till gällande plan (PL360) och godkändes av kommunstyrelsen 2011-03-14 §85. Gällande plan och detta planförslag följer i huvudsak de ställningstaganden som planprogrammet tog och som sedan utreddes djupare under arbetet med gällande plan.

Gällande detaljplan
Gällande plan för området, detaljplan för del av Porsön 1:3, Aurorum (PL360, laga kraft 201106-22) som aktuell plan i sin helhet kommer att ersätta har ett huvudsakligt syfte att möjliggöra för utvidgning av befintligt arbetsplatsområde i anslutning till Luleå Tekniska Universitet. Planen möjliggör för ytkrävande inte störande industri och kontorsverksamheter.
Närheten till Gammelstadsvikens naturreservat ställer särskilda krav på vilken typ av verksamhet som kan tillåtas samt respektavstånd mellan arbetsplatsområdet och naturreservatet.
Planen medger byggnader på ca 9,8 ha. fördelade på 3 byggnader för serverhallar (By1-3)
och två transformatorstationer.

2.

Genomförande

2.1 Behovsbedömning
En miljöbedömning ska göras när en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan, om dess
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 11§ miljöbalken.
För detaljplaner ska en behovsbedömning genomföras för att undersöka om betydande miljöpåverkan föreligger eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 12§ miljöbalken.
Luleå kommun har i sin behovsbedömning kommit fram till att ingen direkt betydande
miljöpåverkan uppstår på grund av planförslaget. Kommunen anser ändå att frågor som rör
naturmiljö samt mark och vatten kan bedömas i en MKB.
7

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsens som 2017-09-20 meddelat att de delar
kommunens bedömning. Länstyrelsen meddelar även att tillståndsprövning enligt 7 kap
28a § miljöbalken samt dispensansökan från artskyddsförordningen inte behöver göras för
detaljplanens genomförande.

2.2 Avgränsning
Innehållsmässig avgränsning
I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för planer och program ska innehålla. Det som är
aktuellt i fråga om avgränsning är dels vilka miljöaspekter och dels vilka miljökvalitetsmål
som kan anses vara relevanta att beakta i miljöbedömningen av planen. Det är enbart de
miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen. Miljöaspekterna som ska beaktas vid
avgränsning listas i 6 kap 12 § p. 6 miljöbalken.
Kommunen har tagit fram ett förslag på avgränsning och samrått med länsstyrelsen. MKB:n
omfattar följande aspekter:
Naturmiljö - områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-området Gammelstadsviken naturreservat.
Mark och vatten - hydrologi, dagvattenhantering och återförsel av renat dagvatten till Gammelstadsviken.

Geografisk avgränsning
Utredningsområdet för MKB sammanfaller med gränsen för detaljplan. Förändrad markanvändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för omkringliggande
områden. Därmed kommer konsekvenser avseende naturmiljö, mark och vatten att hantera
ett större område.

Tidsmässig avgränsning
Alternativen, se kapitel 4, ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Detaljplanen har
genomförandetid satt på 10 år från det att planen har vunnit laga kraft. År 2030 beräknas
dock detaljplanen sannolikt vara genomförd, därmed utgör horisontåret 2030 tidsmässig
avgränsning för MKB:n.

2.3 Metod och bedömningsgrunder
Metod
I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och
åtgärd. Påverkan är det fysiska intrång som exploateringen och/eller verksamheten inom
detaljplaneområdet medför. Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, t.ex.
förlust av ett skogsområde, buller eller föroreningar i luften. Konsekvens är den värdering
av de effekter som uppkommer, de följdverkningar och betydelse för allmänna och enskilda
intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald. Åtgärder vidtas för att undvika eller att
minimera eller kompensera negativa konsekvenser.

Bedömningsgrunder
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde
och av ingreppets eller störningens omfattning. Om åtgärdsförslag är lämpligt för att minska
negativa konsekvenser tas detta med i bedömningen.
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Konsekvensen beskrivs enligt följande graderingar:

Stora negativa konsekvenser

Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller
betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Överskrider miljökvalitetsnormer eller rikt-/gränsvärden
för miljön. Motverkar tydligt nationella miljömål.

Måttliga negativa konsekvenser

Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad
påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. Negativ
påverkan på nationella- och kommunala miljömål eller risk
för överskridande av miljökvalitetsnorm eller rikt-/gränsvärden för miljön.

Försumbara negativa konsekvenser

Inte betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt
intresse. Liten negativ påverkan på kommunala miljömål.

Obetydliga konsekvenser

Ingen eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse
eller lokalt/regionalt intresse. Motverkar eller
bidrar obetydligt till att uppfylla miljömål.

Positiva
konsekvenser

Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse
eller lokalt-/regionalt intresse. Bidrar med åtgärder i
miljömåls riktning eller bidrar till att förbättra nu
överskridna rikt- och gränsvärden.

Bedömning av hur dessa miljökonsekvenser påverkar värden av riksintresse eller lokalt-/regionalt intresse;
Betydande påverkan: Värden som utgör grund för utpekandet av objektet försvinner.
Begränsad påverkan: Objektets värden finns kvar men minskar generellt eller delar av värdena försvinner.
Liten påverkan: Delar av objektets värden minskar.
Osäkerheter i bedömningen ska tydligt framgå.

3.

Allmänna intressen

3.1 Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska mark- eller vattenområden eller enstaka objekt som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen skyddas
enligt hushållningsbestämmelserna i kap. 3 och 4 i miljöbalken.
Detaljplanen angränsar till:
Riksintresse för naturvården, kap. 3, §6 och kap. 4, §8 miljöbalken:
Gammelstadsvikens Natura 2000-område, SCI och SPA (art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet). Gammelstadsviken är ett s.k. Ramsarområde enligt den internationella konventionen för skydd av värdefulla våtmarker CW-listan (Convention on Wetlands).
Detaljplaneområdet berör:
Friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 3, §6 miljöbalken
Rörligt friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 4, §2 miljöbalken
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3.2 Naturreservat
Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till:
Gammelstadsvikens naturreservat

3.3 Övriga skydd
Biotopskydd enligt 7 kap. § 11 miljöbalken berörs inte.
Strandskydd enligt 7 kap. §13, 14 miljöbalken berörs inte.
Landskapsbildsskydd enligt 19§ naturvårdslagen berörs inte.

3.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som beskrivs närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Syftet med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med hälso- och
miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det gäller till exempel utsläpp från trafik och
jordbruk. Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns miljökvalitetsnormer framtagna för omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Utgångspunkten
för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och
naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommunen ska i planering
och planläggning iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Detaljplaner, områdesbestämmelser
och lovgivning får inte medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.
Miljökvalitetsnormer som kunde vara relevanta för planområdet och verksamheten utreddes
i MKB till gällande detaljplan från 2011. De miljökvalitetsnormer som då bedömdes relevanta
för planområdet var de som behandlar vattenkvalitet, utomhusluft och buller.
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Detaljplanen bedömdes kunna genomföras utan risk att överträda miljökvalitetsnormerna.
Resultaten från då genomförda utredningar beträffande hydrologi, dagvattenhantering, buller, utsläpp till luft samt påverkan av värmeavgivningen från kylanläggningen låg till grund
för slutliga bedömningar.
Då viss förändring av planområdet görs i aktuellt planförslag är påverkan på Gammelstadsvikens vattenkvalitet och miljökvalitetsnormerna för vatten fortsatt relevant att undersöka.
Miljökvalitetsnormerna och planens eventuella påverkan på vattenkvaliteten beskrivs närmare i kapitel 5 ”Nulägesbeskrivning” och kapitel 6 ”Konsekvenser och bedömning”.

3.5 Miljömål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska fungera som vägledande i all
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de
kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det inte finns regionala
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål för Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och
etappmål som beslutas av regeringen även för Norrbottens län.
Miljökonsekvensbeskrivningen berör särskilt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och
djurliv. Miljömålen beskrivs och bedöms i kapitel 6 ”Konsekvenser och bedömning”.

4.

Alternativredovisning

Rimliga alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska räckvidd ska redovisas i MKB:n och jämföras med planförslaget. Syftet med att jämföra planförslaget med andra
alternativ är att strategiska val som främjar hållbar utveckling ska kunna göras i ett tidigt
skede.
Gällande detaljplan medger lokalisering av tre serverhallar. Den tredje planeras att uppföras
med modern utformning och teknik, vilket har medfört att storlek och placering har ändrats
från ursprunglig utformning som medges i gällande detaljplan. Under processen att hitta
den bästa lösningen för byggnadens utformning och placering har tre alternativ studerats;
planförslaget samt placering i nord-sydlig eller väst-östlig riktning, se rubrik ”Alternativ
placering”. Alternativen nord-sydlig och väst-östlig riktning var de första alternativen som
togs fram. Eftersom nord-sydlig riktning innebar oacceptabelt intrång i friluftsområdet och
väst-östlig riktning innebar oacceptabel påverkan på Natura 2000-området togs ytterligare
alternativ fram och en placering valdes efter avvägning mellan intressen och effekter. Den
utgör nu planalternativet. Planalternativet innebär att byggnaden har roterats ytterligare och
minskats i längd för att undvika oacceptabelt intrång i den känsliga naturmiljön och friluftsområdet som den angränsar till.
Planförslaget ska även jämföras mot ett s.k nollalternativ. Nollalternativet beskriver miljöns
sannolika utveckling inom utredningsområdet om inte planförslaget genomförs. Nollalternativet inkluderar de åtgärder och förändringar som kan förväntas även utan att den nya
detaljplanen genomförs.
Alternativ placering samt nollalternativet utgör i denna MKB alternativ som jämförs mot
planförslaget.
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4.1 Planförslaget
Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande
plan, men byggrätten och fastigheten har utökats för att medge aktuell teknisk lösning och
säkerhet. Byggrätten för den tredje serverhallen är i gällande plan ca 2,8 ha byggnadsarea,
denna byggrätt utökas i planförslaget till 3,4 ha byggnadsarea. Högsta tillåtna totalhöjd är ca
16 meter över mark. Planerad byggnad bedöms bli ca 400 meter lång. Ett naturområde längst
i norr säkerställer åtkomst till rekreation och friluftsområdet.

Detaljplanförslaget
redovisas med plankarta
och planbeskrivning. På
plankartan finns ytterligare planbestämmelser
som reglerar detaljplanens utformning. Läs
plankarta och planbeskrivning ihop med
denna MKB.
Figur 3: Illustration av planförslaget
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4.2 Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen ytterligare etablering inom planområdet, dvs. endast de två
serverhallar som redan byggts kommer att finnas på platsen. En tredje serverhall placeras på
annan plats. Infrastrukturen som krävs för denna typ av anläggningar finns redan utbyggd
på Porsön. Att bygga den tredje serverhallen på annan plats innebär stora investeringar för
att skapa samma förutsättningar som redan finns på Porsön, samt att den kapacitet som finns
på Porsön inte nyttjas optimalt.
Nollalternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig
stor ekonomisk investering i infrastruktur.

4.3 Alternativ placering
Placering nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning
skulle innebära att byggnaden
placeras längre norr ut. Byggnaden, som skulle vara ca 500
meter lång, uppförs tvärs över
höjdkurvorna och mer schakt
och fyllning skulle behövas.
Naturvärden och risker gentemot
Natura 2000-området och höga
naturvärden i väster skulle inte
påverkas. Anläggningen som
helhet skulle dock bilda en barriär för både djur och allmänhet
och helt förhindra kommunikation mot Gammelstadsviken då
i princip hela toppen av Porsöberget skulle tas i anspråk. Det
skulle strida mot intentionerna i
Översiktplanen. Risken är stor att
landskapsbilden skulle påverkas
påtagligt.
Figur 4: Illustration av alternativ nord-sydlig riktning
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Placering väst-östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning
skulle innebära att byggnaden,
som skulle vara ca 500 meter lång,
placeras så att den ligger längs med
höjdkurvorna. Mindre schaktning
och fyllning skulle behövas. Byggnaden i väster skulle dock innebära
det största intrånget på områden
med höga naturvärden och kopplingar till Natura 2000-området
och de värden som intilliggande
naturreservat syftar till att skydda
utifrån de alternativ som utretts.
För allmänhet och djur skulle
passagen mot Gammelstadsviken
vid Porsöbergets topp kunna bäst
behållas och tillgängligheten vara
kvar i enlighet med översiktsplanens intentioner.

4.4 Alternativ lokalisering
Inför framtagandet av MKB till
gällande detaljplan undersöktes
flera alternativa lokaliseringar för

Figur 5: Illustration av alternativ väst-östlig riktning

serverhallar. Förutom Porsön undersöktes även Svartön, Hertsön, Tuvåkra och Älvstaden i
Luleå kommun samt Haraholmen och Lövholmen i Piteå kommun. Porsön visade sig vara
det bästa alternativet för exploateringen.

5.

Nulägesbeskrivning

5.1 Allmän beskrivning
Aktuellt område på Porsön ligger ca 4 km från Luleå city och utgör stadens tekniska centrum. Det finns flertalet kontorsbyggnader och inte störande industriverksamheter inom
området, som ligger väster om Haparandavägen i anslutning till Luleå tekniska universitets
campusområde.
Planområdet är ca 48,5 hektar och ligger mellan ett bostadsområde för studenter i öster och
Gammelstadsvikens naturreservat i väster.
I gällande detaljplan finns det outnyttjad byggrätt för den tredje serverhallen i planområdets
norra del, som därmed fortfarande utgörs av skogsmark. Verksamhetsutövaren har miljötillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Planerad utbyggnad medför inte att något nytt
miljötillstånd ska sökas.
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5.2 Mark
Geoteknik
SWECO AB gjorde en geoteknisk bedömning av området när gällande detaljplan togs fram
2011. COWI AB har under 2017 kompletterat med en geoteknisk utredning för den norra
delen av planområdet där den tredje serverhallen planeras.
Marknivåerna inom området varierar mellan ca +3 m till ca +22 m över havet. Marken i den
norra delen sluttar från nordost mot sydväst, längst i norr sluttar marken något brantare från
norr till söder. Ytskiktet består av skogstorv med varierande tjocklek på 0.1 – 0.3 m.
I den nordvästra delen finns under vegetationen mindre ”fickor” med siltig lera med största
uppmätta mäktighet på 1.0 m. I övrigt underlagras vegetationen av mindre lager av silt och
sand. (0.4-1.0 m) på fast lagrad morän. I den mellersta och södra delen finns under vegetationen ett tunnare skikt av lerig silt med torrskorpekaraktär som underlagrats av löst lagrade
leriga och siltiga sediment med ökande mäktighet åt väster. Närmare Gammelstadsviken,
utanför planområdet, finns sulfidjord. I den sydvästra delen av fastigheten har morän tillförts som markfyllnad ovanpå den naturliga moränen. Fyllnadsmaterialet består främst av
lös sandmorän och grussand.
Det finns inga tidigare uppgifter beträffande förorenad mark i området. Området utgörs av
tidigare oexploaterad mark varför risken för förorenad mark bedöms som mycket liten.

5.3 Vatten
Gammelstadsviken
Planområdet ligger nära Gammelstadsviken som är en av Norrbottens artrikaste fågelsjöar.
Gammelstadsviken är drygt 4 km lång och som mest cirka 1 km bred. Sjön avvattnas via det
grunda och delvis igenväxta Sellingsundet som ansluter till Holmsundet som mynnar i Luleå
innerfjärdar och slutligen i Bottenvikens vatten. Det finns inga större tillflöden till Gammelstadsviken vilket gör att vattenomsättningen är mycket låg. De främsta tillskotten av vatten
kommer därför från nederbörd och snösmältning samt okända tillskott från grundvatten.
Jordarten runt sjön är finkorniga havssediment förutom ett område med morän vid StorPorsön. Huvuddelen av de gamla havssedimenten har med tiden utvecklats till sulfidjordar
vilka kan, efter torra regnfattiga perioder och följande låga grundvattennivåer, släppa ut surhet och höga metallhalter till Gammelstadsvikens vatten.

Figur 6: Gammelstadsviken
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Gammelstadsviken, som sedan en lång tid tillbaka har tappat den hydrologiska kontakten
med havet, är inte längre påverkad av landhöjningen. Medelvattenståndet och djupet har
ökat under de senaste 40 åren genom att igenväxning vid sjöns utlopp har verkat uppdämmande på Gammelstadsvikens vatten. Sjön kommer på mycket lång sikt genom en naturlig
succession att växa igen helt och övergå till en terrester miljö men det finns ingenting som i
nuläget tyder på att Gammelstadsviken snabbt (ett par hundra år) kommer att växa igen helt.
Det finns heller ingenting som tyder på att vattenkvaliteten kommer att förbättras på naturlig
väg i framtiden.

Figur 7: Igenväxning vid sjöns utlopp

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska statusen bedöms som god eller uppnår ej god. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten
ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 2021.
Vattenmyndigheten har klassificerat den ekologiska och kemiska statusen för Gammelstadsviken. Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig och den kemiska statusen uppnår ej
god.
Miljöproblemen anges vara försurning (pga av sulfidjordar) och näringsämnen (Gammelstadsviken bedöms ha naturligt höga fosforhalter eftersom den är grund och håller på att
växa igen).
Gammelstadsviken uppnår inte god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE,
dessa utgör överallt överskridande ämnen som främst finns deponerade i atmosfären och
sprider sig ner i de flesta vattenförekomster.
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Grundvatten
Grundvattenytan följer topografin och flödar mestadels från nordöst mot sydväst. De lägre
delarna i sydväst består av våtmarker som bildats i grundvattnets utströmningsområde,
alltså där grundvattnet når markytan. Grundvattennivån i området varierar med ungefär en
meter under året, beroende på årstid. Under snösmältningsperioden är grundvattennivåerna
höga, i flera fall ligger grundvattennivåerna över markytan.
MKB från 2011 anger att det kan finnas en risk för urlakning av järn i grundvattnet om området grävs ut eller på annat sätt omfattas av markförberedande arbeten. Grundvattenkvaliteten inom planområdet har kontrollerats av Vatten & Miljöbyrån sedan 2013. Inga tecken på
förhöjda järnkoncentrationer som skulle indikera järnutfällning har noterats i kontrollprogrammet och ingen järnutfällning har observeras i infiltrationsdammarna.
Planområdet ligger inom Gammelstadsvikens avrinningsområde och utgör mindre än 2 % av
den totala ytan.

Dagvatten
För delar öster om Datavägen finns anslutning till kommunalt dagvattennät. För byggrätterna väster om Datavägen samt väster om Vänortsvägen ska yt- och dagvatten återföras till
Gammelstadsviken.
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Figur 8: Gräns mellan kommunalt dagvattennät och dagvatten som ska återföras till Gammelstadsviken
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Återföring av dagvatten görs genom fördröjning (rening) och spridd återföring mot nedströms liggande våtmarker. Dagvatten från hårdgjorda ytor med risker för olje- eller bränsleläckage passerar oljeavskiljare innan det omhändertas lokalt inom fastigheten. Genom att
återföra det renade dagvattnet förhindras grundvatttensänkning i den känsliga våtmarken
och sumpskogen intill Gammelstadsviken, se figur 11.

Figur 9 t.h: Översikt dagvattenhantering
med fördröjd återföring. Byggnaderna
ligger inom urban zon (1), fördröjningsmagasin i randzon (2), området direkt väster
om bassängerna utgör buffertzon (3) och
området närmast Gammelstadsviken ligger inom reservatzon (4).

Figur 10: Översikt principlösning/dagvattenplan. Källa: Rapporten ”Utredning av hydrolog och
förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3 m.fl.” Vatten & Miljöbyrån, 2011-04-04
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Figur 11: Schematisk bild över förändringar i grundvattennivåer. Källa: Rapporten ”Utredning av
hydrolog och förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3 m.fl.” Vatten & Miljöbyrån, 201104-04

5.3 Naturmiljö
Naturreservat och Natura 2000-område
Gammelstadsviken är ett naturreservat av riksintresse och ett Natura 2000-område. I naturreservatet finns en naturtyp och 34 fågelarter som omfattas av Art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Gammelstadsviken är känt som en rik fågellokal med många häckande och rastande fågelarter varav flertalet är rödlistade.

Naturvärdesinventering och fågelinventering
Naturvärdesinventering och fågelinventering av planområdet upprättades i samband med
detaljplanearbetet 2010-2011 samt 2017. Fågelinventeringen från 2011 omfattade den södra
halvan av det aktuella området och naturvärdesinventeringen från samma år omfattade hela
området. Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga värden i gransumpskogen
mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den sydvästra kantzonen av exploateringsområdet, och relativt ordinära värden i övriga områden, se figur 15.
Naturvärdesinventeringar har utförts 2010/2011 av Enetjärn natur (samt komplettering av
kommunens miljökontor) och 2017 av COWI AB. Inventeringsområdet har delats upp i delområden utifrån naturtyp, varje delområde har klassats, se figur 15. Eftersom SIS standard
inte användes vid inventeringstillfället 2010/2011 har en bedömning av klassningen gjorts för
dessa områden.
Naturvärdesklassning enligt SIS standard (SS199000:2014) görs utifrån bedömningsgrunderna art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till inventeraren om
vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:

Matris - naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1
- Högsta naturvärde

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms varje
område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.

Naturvärdesklass 2
- Högt naturvärde

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms varje
område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
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Naturvärdesklass 3
- Påtagligt naturvärde

Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte
varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild bety-delse för att
den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas.

Naturvärdesklass 4
– Visst naturvärde

Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Övrig mark

Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass
4 är skogs-områden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet,
död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på grund av hög
störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De betesmarker som
inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igenväxande, samt
saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora.

Resultat naturvärdesinventeringar: För utförligare information hänvisas till rapporten ”Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI AB 2017
Den dominerade jordarten i området är morän, vilket övergår i lera-silt vid sjön samt berg
norr om inventeringsområdet. Dessa faktorers inverkan gör inventeringsområdets norra del
till en generellt mer torr och näringsfattig plats och att de södra delarna har större vattenretentionsförmåga i närhet av Gammelstadsviken. Närheten till sjön och havet skapar också
bra förutsättningar för ständigt fuktiga miljöer, vilket i sin tur t.ex. gynnar vissa mossor,
lavar och svampar som är anpassade till detta.
Förenklat kan inventeringsområdet delas in i tre skilda vegetationstyper:
Öppen barrdominerad blandskog –
Uppträder närmast bebyggelse i öst, samt längs stigar.
Skogen visar tydliga tecken
på mänsklig påverkan men
har troligen fått föryngras naturligt. Generellt förekommer
asp och sälg som inslag i den
annars barrdominerade vegetationen. Fält- och bottenskikt
är relativt artrikt men utgörs
främst av vanligt förekommande arter.
Denna vegetationstyp omfattar främst naturvädesklass 4
- visst naturvärde.

Figur 12: Blandskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av skyddade
arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI
AB 2017)
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Gransumpskog/granskog –
Utgör den dominerande
vegetationstypen i syd
och sydost närmast Gammelstadsviken. Trädskiktet
karaktäriseras av gran, men
inslag av björk (glasbjörk),
gråal och sälg samt videbuskar förekommer. I fältskiktet
finns skogsfräken och blåbär
tillsammans med vitmossarter och stor björnmossa i
bottenskiktet.
Vegetationstypen gransumpskog omfattar främst naturvädesklass 2 - högt naturvärde. De torrare delarna av
granskogen utgör naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde.

Figur 13: Gransumpskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av
skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå”
- COWI AB 2017)

Tallhedskog –
Dominerande naturtypen i
inventeringsområdet norra
och östra del. I nordväst, där
skogen närmar sig avverkningsmogen, är skogen öppen och full med risväxter. I
öst, där skogen avverkats för
ca 10 år sedan, är tallskogen
tät och full med lövsly.
Denna vegetationstyp omfattar främst naturvädesklass 4
- visst naturvärde.

Figur 14: Tallhedskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” COWI AB 2017)
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Figur 15: Översikt bedömning av naturvärden.

Resultat fågelinventering 2011/2017: För utförligare information hänvisas till rapporten ”Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI AB 2017.
Fågelinventeringarna har utförts 2011 av Enetjärn Natur och 2017 av COWI AB. Typiska arter är bofink, lövsångare, talgoxe, rödvingetrast, taltrast, kungsfågel, rödhake, talltita, större
hackspett och järpe.
Generellt är aktiviteten och spelandet störst i områdets västra del, i den lövrika gransumpskogen där t.ex. kungsfågel är mycket vanlig. Kring de norra delarna av inventeringsområdet, där den tredje serverhallen planeras, är det glesare mellan individerna och i den unga
tallskogen var det många gånger närmast tyst. Av de utpekade 34 fågelarterna bedöms endast järpe förekomma allmänt i området. Arten observerades i granskog i anslutning till den
högvuxna tallskogen och läten hördes i gransumpskogen.
Habitatet för andra utpekade arter som mindre hackspett och spillkråka bedöms generellt
som dålig inom de norra delarna av inventeringsområdet men gynnsamt i de sydvästra
delarna där det stora lövinslaget, ofta av kortlivade trädarter som sälg, asp och björk, skapar
mycket död ved vilket ger goda förutsättningar för häckningsmöjligheter.
I samband med naturvärdesinventeringen av inventeringsområdet (2017) gjordes även en
studie av omgivande habitat för att jämföra ifall biotoperna ändrats sedan tidigare inventering år 2011. Studien finner att de habitatsgränser som tidigare identifierats i stort sett stäm22

mer än idag. Det innebär att slutsatserna gällande potentiell påverkan på utpekade arter av
exploatering fortfarande gäller för den sydvästra delen av inventeringsområdet, i gransumpskogen. Området bedöms således fortfarande vara lämpligt som habitat för järpe, mindre
hackspett och spillkråka på grund av den rika förekomsten av lövträd och död ved. Sedan
tidigare inventering finns inga ytterligare rapporterade observationer av skogshöns från
området. Spillkråka noterades vid tidigare inventering strax sydväst om nuvarande inventeringsområde. Vid inventeringen 2017 gjordes en liknade notering men längre norr ut. Då
spillkråka rör sig över ett relativt stort område är det sannolikt att den utnyttjar åtminstone
delar av inventeringsområdet.
Gällande den nordvästra delen av inventeringsområdet bedöms habitatet för de utpekade
arterna vara av sämre kvalitet då död ved är mer ovanligt eftersom träden inte har rätt strukturer som håligheter. Väster om inventeringsområdet observerades dock bättre habitat med
lövblandad barrskog och fler äldre träd och torrakor.
Resultat identifierade skyddade arter:
Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen
(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius), järpe
(Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum).
Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) exploateringsområdet
och fågelläten kunde även höras. Järpe (Tetrastes bonasia) observerades och hördes inom
exploateringsområdet. Fågeln häckar troligen inom området för byggnation (inventeringsområdet för skyddade arter) samt väster om exploateringsområdet, intill Natura 2000-området. Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet och kommer
försvinna inom de delar som planeras för byggnation.
I naturvärdesinventeringen som gjordes 2010/2011 hittades vad man misstänkte kunde vara
en sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata), som är en rödlistad svampart. Vid inventeringen
2017 hittades ett exemplar som likande sälgtagging på en plats nära där den sågs vid tidigare
inventering. Vid mikroskopisk analys visade det sig att svampen inte var en sälgtagging,
utan den liknande Xylodon borealis, som inte är rödlistad.

6.

Konsekvenser och bedömning

6.1 Mark och vatten
Planalternativet
Den planerade exploateringens största påverkan på grundvattnet kommer från en minskad
grundvattenbildning till följd av att mark omvandlas från naturmark till urban mark med
hårdgjorda ytor. De hårdgjorda ytorna kommer att dräneras via ett system som leder nederbörden till en infiltrationsbassäng och hindrar naturlig grundvattenbildning inom detaljplaneområdet. Detta kommer även leda till förändringar av grundvattenflödet till omkringliggande områden.
En vattenbalansberäkning för området utfördes för miljökonsekvensbeskrivningen från 2011.
Slutsatserna var att var grundvattennivåerna nedströms området skulle kunna bli 0,45 m
lägre, om inte snö och dräneringsvatten tillförs området nedströms genom återinfiltration
och som en följd av mindre skogsklädd yta efter att byggnaden konstruerats.
En liknande beräkning med samma antaganden, men med det nu planerade exploateringsområdet, visar på en avsänkning av grundvattennivån med ca 1 m vid ett värsta fall om
ingen återinfiltration sker.
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På grund av att skog avlägsnas på exploateringsområden kommer det vara möjligt att infiltrera mer vatten än det naturliga överskottet av grundvatten idag. Träden avger vatten genom avdunstning under sommaren och denna vattenförlust kommer inte ske när byggnaden
är på plats. Viss avdunstning kommer att ske från dagvattendammarna och från hårdgjorda
ytor men under sommaren kommer avdunstningen av nederbörd vara mindre än idag. Snö
från snöröjning planeras att lagras inom etableringsområdet och i infiltrationsdammar så att
grundvattenflödet nedströms inte reduceras.
Ett dräneringssystem kommer att anläggas norr om byggnaden för att avsänka grundvattennivån så att byggnaden hålls torr. Fältstudier indikerar att området som påverkas av grundvattensänkningen förväntas bli litet och inte nå utanför exploateringsområdet.
Risk för negativa effekter på våtmarksområdet nedströms, på grund av minskad grundvattentillförsel, är möjlig om inte skyddsåtgärder implementeras. För att undvika negativa
effekter på våtmarksområden kommer anpassade åtgärder och en drift-och skötselplan att
implementeras för den lokala hanteringen av dagvatten. Designen av byggnaden och dess
omgivningar kommer att förhindra en minskning av grundvattentillförseln nedströms genom att transportera allt dränerat grundvatten och all nederbörd från anläggningsområdet
till ett infiltrationssystem nedströms. En strategi för hantering av snö kommer att implementeras i drift-och skötselplanen i syfte att bibehålla och balansera tillförsel av smältvatten
under våren.
Samma metod för att samla in och infiltrera dagvatten har även använts för de två första
serverhallarna, med goda resultat. Den hydrologiska rapporteringen som görs varje år visar
inga förändringar i grundvattennivåer väster om området efter konstruktion av första serverhallen.
Tillgänglig data är för knapphändig för att med hög precision kunna beräkna risk för urlakning av järn från återinfiltration av grundvattnet. Däremot kan det fastställas att ingen
järnurlakning har observerats i grundvattendräneringen från befintliga serverhallar. Provtagningsprogrammet visade inga signifikanta nivåer av järn i lösning och den geotekniska
undersökningen visar att jordarterna i den norra delen är likartade övriga delar av planområdet. COWI delar slutsatsen från MKB framtagen 2011 att risken för urlakning av järn
bedöms vara låg.
COWI’s professionella bedömning är att det finns tillräckligt underlag för att försäkra att
projektet inte kommer att påverka grundvattnet i omgivningen. Om konstruktionen genomförs i enighet med föreslagen plan som innebär konstruerad grundvatteninfiltration samt att
drift-och skötselplan för dagvatten och snö tas fram och följs, kommer grundvattennivåer i
omkringliggande områden inte att påverkas.
Förutsatt att ovanstående åtgärder vidtas bedöms planalternativet medföra obetydliga
negativa konsekvenser för mark och vatten.

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras längre norr ut. Byggnaden uppförs tvärs över höjdkurvorna och mer schakt och fyllning skulle behövas. Placeringen bedöms sannolikt påverka både mark och vattenförhållandena negativt.
Alternativet bedöms medföra försumbara negativa konsekvenser för mark och vatten.
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Alternativ placering, väst östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras så att den ligger längs
med höjdkurvorna. Mindre schaktning och fyllning skulle behövas men eftersom byggnaden placeras tvärs över flödesriktningen skulle påverkan på hydrologin bli stor. Byggnaden
skulle i väster göra ett stort intrång på områden med höga naturvärden där
Alternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för mark och vatten.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär annan lokalisering för serverhall 3. Eftersom det inte finns någon alternativ lokalisering idagsläget är det svårt att bedöma påverkan på mark och vatten. Nollalternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor
ekonomisk investering i infrastruktur.
Inom aktuellt område innebär nollalternativet att nuläget kvarstår, det vill säga att endast
serverhall 1 och 2 finns på platsen. Med de åtgärder som vidtagits vid uppförandet av serverhallarna medför dessa ingen negativ miljöpåverkan på mark eller vatten.

6.2 Naturmiljö
Planalternativet
Planalternativet innebär att den tredje serverhallen byggs i norra delen av planområdet som i
nuläget dels består av ordinär skogsbruksmark och dels av granskog med naturvärden. Marken närmast och under byggnaden kommer att dräneras och vattnet leds till återföringsbassänger som samlar dag- och dräneringsvatten. Bassängerna byggs nedanför slänterna intill
serverhallens västra/sydvästra sida. Från bassängerna infiltreras vattnet och sprids därefter
till naturområdet och Gammelstadsviken. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor passerar
oljeavskiljare innan det når bassängerna. För att möjliggöra uppförandet av serverhallen
kommer marken att beredas och träden avverkas inom området som är planlagt för industrimark. Området där byggnaden placeras kommer schaktas ut mot norr och fyllas upp mot
sydväst.
Det är 3,3 ha naturmark värderad till naturvärdesklass 2 och 3 som ligger inom föreslaget
detaljplaneområde. Av dessa ligger 1,5 ha inom gällande detaljplan. Skillnaden mot gällande
detaljplan är därmed 1,8 ha.
Exploateringen medför påverkan på delar av naturmarken. För naturmark klass 3 påverkas
ca 2,2 ha och för naturmark klass 2 påverkas ca 0,4 ha. Mer preciserat utgör gransumpskog
1,4 ha av marken inom detaljplaneförslaget, varav 0,8 ha bedöms påverkas på betydande sätt
då ytan exploateras.
Fältinventeringarna från 2017 bekräftar tidigare resultat som tyder på att områdets fågelfauna är ordinär för ett område med liknade karaktär i denna del av landet. Fågelinventeringen
stämmer också väl överens med naturvärdesinventeringen av området som pekar på höga
värden i gransumpskogen och relativt ordinära värden i övrigt.
Utifrån de utförda inventeringarna görs bedömningen att en exploatering av det aktuella
området inte på ett betydande sätt skulle ha en påverkan på fågelpopulationerna i det närliggande Natura 2000-området Gammelstadsviken. Det skogsområde som främst berörs av
byggnationen utgör heller inte habitat med höga naturvärden.
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Järpe är den fågelart som troligen häckar inom området och som berörs av byggnationen.
Arten är dock mycket stationär så det är inte troligt att en påverkan på järpe utanför Natura
2000-området innebär någon negativ påverkan på järpe i det skyddade området, sannolikt förloras dock en del platser där de tidigare år haft revir. Den planerade exploateringen
bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom fågeln
kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Dispens från artskyddsförordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.
Den utpekade och rödlistade arten spillkråka förekommer också i området och gynnas sannolikt av den stora mängden död ved i gransumpskogen. Majoriteten av inventeringsområdet bedöms dock utgöras av habitat med lägre kvalitet för spillkråka så påverkan bedöms
liten till försumbar då områden med höga kvaliteter till största del lämnas opåverkade
förutsatt att inga förändringar sker med områdets hydrologi. Den planerade exploateringen
bedöms därmed inte ha en betydande negativ påverkan på spillkråkans bevarandestatus.
Dispens från artskyddsförordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.
Revlummern har ett bevarandeskydd eftersom den är relativt sällsynt i Södra Sverige.
Växten är däremot vanligt förekommande i Norra Sverige, samt i områdena intill exploateringsområdet. Växten kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation, men
beståndet i områdena intill kommer inte att påverkas så länge hydrologin inte förändras.
Exploateringen bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på revlummerns bevarandestatus. Dispens från artskyddsförordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.
Tidpunkten för avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför
fåglars häckningstid.
Exploatering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade
med Natura 2000-området. Det innebär i första hand att exploatering av de lövrika sumpskogsområdena och igenväxande odlingsmarker som ligger närmast Natura 2000-området
ska undvikas.
Förutsatt att ovanstående åtgärder vidtas bedöms planalternativet inte på ett betydande
sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter och förutsättningar för Natura 2000-området.

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras längre norr ut. Naturvärden och risker gentemot Natura 2000-området och höga naturvärden i väster skulle inte
påverkas. Anläggningen som helhet skulle dock bilda en barriär för både djur och allmänhet och helt förhindra kommunikation mot Gammelstadsviken då i princip hela toppen av
Porsöberget skulle tas i anspråk.
Alternativet bedöms inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljön eller Natura
2000-området men skulle innebära en påverkan på landskapsbilden och rekreativa värden
vid Porsöberget.

Alternativ placering, väst östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras så att den ligger längs
med höjdkurvorna. Byggnaden i väster skulle dock innebära det största intrånget på områden med höga naturvärden och kopplingar till Natura 2000-området och de värden som
intilliggande naturreservat syftar till att skydda utifrån de alternativ som utretts.
Alternativet bedöms medföra stora negativa konsekvenser för naturmiljön med betydande
påverkan på Natura 2000-områdets skyddade värden.
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Nollalternativet
Nollalternativet innebär annan lokalisering för serverhall 3. Eftersom det inte finns någon
alternativ lokalisering idagsläget är det svårt att bedöma påverkan på naturmiljön. Nollalternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor
ekonomisk investering i infrastruktur.
Inom aktuellt område innebär nollalternativet att nuläget kvarstår, det vill säga att endast
serverhall 1 och 2 finns på platsen. Med de åtgärder som vidtagits vid uppförandet av serverhallarna medför dessa ingen negativ miljöpåverkan på naturmiljön och Natura 2000-området.

6.3 Miljökvalitetsnormer
Exploateringen inom planområdet påverkar hydrologin som är sammankopplat med vattenkvaliteten i Gammelstadsviken. Exploateringen inom planområdet bedöms kunna utföras så
att vattenkvaliteten i Gammelstadsviken inte försämras genom lokalt omhändertagande av
dagvatten som renas och leds till Gammelstadsviken för bibehållen vattenbalans.
Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte medföra risk att miljökvalitetsnormer
överträds.

6.4 Miljömål
Exploateringen bedöms med i denna MKB föreslagna skyddsåtgärder kunna genomföras
utan att de nationella miljömålen motverkas. Exploateringen innebär inget intrång eller
påverkan på Gammelstadsvikens vattenområde, Natura 2000-område eller våtmarksområden. Trots att skogsområden tas i anspråk bedöms de viktiga sumpskogarna i anslutning till
Gammelstadsviken inte beröras eftersom vatten återförs till sjön och bibehåller vattenbalansen. Växt- och djurlivet som har anknytning till Gammelstadsviken kommer inte att skadas
eller påverkas negativt av planerad exploatering. Genom att dagvatten och snö omhändertas
lokalt inom planområdet bedöms påverkan på grundvattennivåer kunna minimeras. En god
bebyggd miljö bedöms kunna upprätthållas genom att skyddsåtgärder beträffande buller och
utsläpp till luft utförs vid behov.

7.

Störningar och miljöpåverkan under byggskedet

Byggandet påverkar under byggtiden bl.a mark och vegetation genom tillfälliga åtgärder
av olika slag. Mass- och materialtransporter, tillfälliga upplag av massor och material, etableringsplatser för fordon och maskiner kan medföra störningar för trafikanter, miljö, det
rörliga friluftslivet samt fåglar och annat djurliv.
Nedanstående förslag till åtgärder förutsätts utföras av verksamhetsutövaren.
Bullerstörningar för närboende och för fågel- och djurliv i Gammelstadsviken kan uppstå.
Exploatören förutsätts vidta åtgärder så att gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från byggplatser innehålls.
För att undvika att störa fåglar och förstöra fågelbon under häckningssäsongen, förstöra rom
eller yngel av grodor eller störa andra djur under den känsligaste tiden av deras reproduktionssäsong bör det initiala exploateringsarbetet, dvs avverkning och röjning av skogen, ske
mellan september och mars.
Byggplatsen organiseras så att all mark och vegetation utanför det direkt berörda området
skyddas och inte används till etablering, upplag, arbetsvägar, o.s.v. etc.
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Påträffas fornlämningar under byggtiden ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt Kulturminneslagen.
Under förutsättning att nedanstående åtgärder vidtas bedöms konsekvenserna under byggtiden som försumbar för Gammelstadsvikens djur- och fågelliv samt för närliggande boendemiljöer.
Tillfälliga uppläggningsytor för massor planeras till platser där störningar på omgivande
naturmiljöer och från transporter blir små. Lämpliga platser tas fram i samråd mellan exploatören och Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå.
Kemikalier och bränslen förvaras förslagsvis på hårdgjorda ytor med vattentätt material och
på mindre känsliga platser där risken för avledning av förorenat vatten till Gammelstadsviken undviks. Vid behov installeras oljeavskiljare för att säkra att förorenat vatten inte avleds
till Gammelstadsviken. Lämpliga etableringsområden tas fram i samråd mellan exploatören
och Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå.
Bränslen av miljöklass 1, vegetabiliska hydrauloljor m.m föreskrivs för maskiner och fordon.
Restprodukter och tillfälliga avlopp hanteras enligt föreskrifter från Luleå kommun.
Finns lämpliga produkter för återbruk bör dessa användas. Möjligheten att återanvända återvunna massor är beroende av tillgången inom rimliga transportavstånd vid utbyggnadstillfället. Innan återvunna massor används i detta projekt måste det säkerställas att det är rena
massor.

8.

Samlad bedömning

I dagsläget finns inga kända pågående eller beslutade projekt av sådan omfattning att det
skulle kunna innebära en ökad belastning på Gammelstadsviken, påverkan på vattentillförseln, påverkan på grundvattennivåer eller påverkan Natura 2000-områdets utpekade värden.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande, med vidtagna åtgärder för att
minska miljöpåverkan, medföra obetydlig påverkan mark och vatten avseende
grundvattnet i omgivningen och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på arter
och förutsättningar för Natura 2000-området. Åtgärdena innebär att konstruerad grundvatteninfiltration ska anläggas, dagvattnet ska renas och ledas till Gammelstadsviken och
en drift-och skötselplan för dagvatten och snö ska tas fram och följas.

9.

Uppföljning

Uppföljning sker genom kommunens tillsyn av miljötillståndet för verksamheten.

10. Källor
Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Porsön 1:3 m fl Aurorum, 2011-04, (inkl.
bilagor; Utredning av hydrolog och förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3
m.fl . Vatten & Miljöbyrån 2011-04-04, samt Naturvärdesinventering inför detaljplan, PorsönGammelstadsviken, Enetjärn natur 2011-02-09.)
Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå - COWI
AB 2017
LLA3 – Hydrologisk bedömning, COWI AB 2017
28

Gammelstadsviken. Vattenvegetation och igenväxning under 90 år, Rapportserie nr 16/2013,
Länsstyrelsen i Norrbotten
VISS - Vatteninformationssystem Sverige. Information om Gammelstadsviken; http://viss.
lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16167661

29

