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Icke teknisk sammanfattning
Denna MKB beslyser konsekvenserna av en detaljplan som prövar förutsättningarna för att upprätta ett forskningscentrum för LKAB´s forskning
och utveckling av järnmalmspellets, Ironmaking
Research Center.
Planområdet är beläget ca 4 km sydöst om Luleå
centrum vid den s.k NJA-kajen i direkt anslutning till SSAB industriområde. Planområdet
omfattas av fastigheten Svartöstaden 13:36.
På området, som tidigare nyttjats som hamnområde, har kol, koks, kalk, järnmalm och färdiga
stålprodukter hanterats.
Planområdet omfattar eller berör följande riksintressen enligt miljöbalken: Norrbottens skärgård
(rörligt friluftsliv), Norrbotniabanan (planerad
järnväg), hamnområde och sjösäkerhetsanordning, släckt fyr.
I Översiktsplan för Luleå kommun pekas området ut som ”tätortsområde”. I fördjupad översiktsplan, FÖP Luleå tätort är området markerat
som ”område för arbetsplatser, befintlig”. I
befintlig detaljplan är aktuellt område markerat
som ”hamnområde”.
Planområdet ligger delvis inom Norrbotniabanans östliga korridor.
Anläggningen kommer att anläggas inom och
i direkt anslutning till ett sedan länge etablerat
hamn- och industriområde. De höga byggnaderna kommer att synas på nära håll. Synligheten
på långt håll kommer att vara mer begränsad.
Konsekvenserna för stadsbilden bedöms som
små till ringa.
Riktvärden och miljökvalitetsnormer för buller
innehålls för närliggande bostadsmiljöer i Svartöstaden och fritidsbebyggelse på Hamnholmen
och Sandön. Sammantaget bedöms konsekvenserna ur bullersynpunkt för närboende bli små.
Utsläppen av stoft, koldioxid och kvävgas bedöms vara mycket små. Miljökvalitetsnormen för
utomhusluft bedöms inte överskridas. Sammantaget bedöms konsekvenserna av utsläppen till
luft som små till försumbara.

med undantag för uppförande av byggnad inom
det område där förhöjda halter av petroleumkolväten påvisats. Konsekvenserna för förorenad
jord bedöms sammantaget som små.
Med genomförd riskanalys som grund har
anläggningen utformats för att minimera skaderisken. Konsekvenserna för dimensionerande
skadehändelser i samband med hantering av
kondenserade gaser är begränsade till anläggningsområdet och har alltså inte någon påverkan
på människor som vistas utanför anläggningen
eller inom Norrbotniabanans korridor. Vid en
händelse av utsläpp eller läckage av toxiska och/
eller brännbara processgaser bedöms dessa inte
kunna skada eller påverka människor utanför anläggningsområdet eller som vistas inom Norrbotniabanans korridor. Större utsläpp av metanol,
sluthantering av spillvatten från gastvätten samt
släckvatten från brandsläckning är riskhändelser
som kan ha påverkan på den yttre miljön. Inga
skadehändelser i omgivningen har identifierats
som kan påverka planerat forskningscentrum
och vice versa.
Vibrationer från tågtrafik på eventuell ny järnväg inom Norrbotniabanans fastställda korridor
bedöms inte skadligt kunna påverka byggnader
och utrustning inom planerat forskningscenter.
Exploateringen bedöms kunna genomföras utan
att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller
att nationella och regionala miljömål motverkas.

Sammanfattande bedömning
Verksamheten bedöms sammantaget inte innebära en betydande miljöpåverkan.
Verksamheten anläggs inom ett område som ligger i direkt anslutning till ett större industriområde och som tidigare nyttjats som hamnområde.
Jämfört med befintliga förhållanden bedöms den
planerade försöksverksamheten, som bedrivs
del av året, att i försumbar eller liten omfattning
negativt påverka människa och miljö beträﬀande
stadsbild, buller, luft, förorenad mark och risk
och säkerhet.

Inom delar av det undersökta planområdet finns
jord och även till viss del grundvatten med ämnen över gällande riktvärden eller jämförelsevärden. Schaktmassor med innehåll av föroreningar
över gällande riktvärden bör hanteras separat.
Några begränsningar eller hinder med avseende
på markanvändningen bedöms inte föreligga
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att upprätta ett forskningscentrum för
LKAB´s forskning och utveckling av järnmalmspellets, ”LKAB Ironmaking Research Center”.

1.2

Avgränsningar

Luleå kommun bedömer i behovsbedömning
daterad 2012-06-29 att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt
Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § behöver upprättas då verksamheten kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i
samrådsyttrande daterat 2012-08-06 meddelat att
man delar kommunens bedömning att en särskild MKB behöver upprättas.
Denna MKB utgör ett dokument som ska ligga
till grund för bedömningar beträﬀande miljöpåverkan av planerad utbyggnad.
Kraven som ställs på innehållet i en MKB regleras av bestämmelser i 6 kap 12 § miljöbalken.
Avgränsning i rum
Den rumsliga avgränsningen varierar beroende
på vilken miljöaspekt som behandlas. Beskrivningen av miljöeﬀekter hanteras därför enligt
nedan:
• Detaljplaneområdets gränser
• Influensområde bebyggelsemiljöer i
Svartöstaden, Sandön och Hamnholmen
• Influensområde angränsande planområden
Avgränsning av aspekter
I denna MKB ingår följande aspekter som bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan, enligt den avgränsning som har utförts vid
behovsbedömningen:
•
•
•
•

Bullerpåverkan
Luftpåverkan
Förorenad mark
Risker beträﬀande verksamhetens
hantering, förvaring och transport av
gaser
Dessutom belyses trafikfrågor och
stadsbildsfrågor.
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Verksamhetsbeskrivning

2.1

Planerad verksamhet

Forskningscentrumet ska vara en plats för profilering och marknadsföring av LKAB.
Verksamheten är inte anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken beträﬀande miljöfarlig verksamhet. Enligt Sevesolagstiftningen
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tangerar den idag planerade verksamheten den
lägre kravnivån vilket innebär en anmälan till
Länsstyrelse och Arbetsmiljöverket.
Forskningscentrumet kommer att uppföras
etappvis. Till att börja med kommer en anläggning för direktreduktion (EDR, se förklaring
i faktaruta) att uppföras. I efterföljande skede
finns planer på att flytta den befintliga experimentmasugnen (EBF, se förklaring i faktaruta)
från MEFOS-området till det planerade forskningscentrumet. Därtill ska kontor, kontrollrum,
metallurgilabb, beredningsbyggnader för malm
och gas, gastankar, verkstäder, förråd, omklädningsrum, lagerbyggnader uppföras. Markområdet kommer även att iordningställas med plats
för upplag och parkeringar. För möjlig disposition av området se figur 2.1.1.
För vardera anläggningen planeras 2 kampanjer
á 7 veckor per år.
EDR kommer att omfatta hantering av ca 40005000 ton pellets per år med en årlig produktion
av ca 2000-3000 ton järnsvamp per år.
EBF kommer att omfatta hantering av ca 50006000 ton pellets per år med en årlig produktion
av ca 3000-4000 ton råjärn per år.
Hantering av något större mängder järnmalmspellets per år kan förekomma beroende på försöksprogram och var pelleten produceras.
Järnmalmspelleten kommer till största del transporteras med lastbil från pelletverken i Malmberget, Svappavaara och Kiruna. Till EBF kampanjer
tillkommer korta transporter av koks och kol
som normalt transporteras från SSAB samt mindre mängder av slaggbildare.
Verksamheten för EDR innebär även hantering
och framställning av reduktionsgas som består
av en blandning av vätgas, kolmonoxid, metan,
kväve, koldioxid och vattenånga. För att kunna
framställa en varierande gassammansättning
planeras metanol att förvaras i en ca 30 tons tank,
flytande propan i en ca 10 tons tank samt flytande naturgas i en ca 30 tons tank. Syrgas planeras
att hanteras via tank eller ledning.
Inom området kommer en enhet för avskiljning
av koldioxid också att finnas och en stor del av
gasen som lämnar toppen av reduktionsschaktet
kommer att återcirkuleras.
En mindre del av överbliven gas kommer att
facklas bort. Av de överblivna processgaser som
kommer att facklas går i huvudsak koldioxid
(CO2) och vatten ut till luft.

Direktreduktionsschakt, EDR. I ett direktreduktionsschakt reduceras järnmalm som tillförs från toppen av schaktet till en produkt
som kallas järnsvamp som matas ut i fast fas i botten av schaktet. Produkterna som produceras kan vara i kallt tillstånd (<40
o
C) som kallas DRI (Direct Reduced Iron) eller vara i varm tillstånd (>700 oC) som sedan pressas ihop till briketter som kallas HBI
(Hot Brickett Iron). För att reducera järnmalmen används en reduktionsgas som består av en hög andel vätgas och kolmonoxid. Denna gas värms till ca 950 oC innan den tas in i schaktet. Gasen som lämnar toppen av schaktet har en högre halt
av koldioxid och vattenånga då reduktionsgasen har reagerat med det bundna syret i järnmalmen. Toppgasen renas från
partiklar i en gasrening och en stor del av den återförs till processen via en enhet för avskiljning av koldioxid, resten förbränns
i fackla.
Masugn, EBF. I en masugn reduceras järnmalm som tillförs från toppen i växelvisa lager tillsammans med koks. I botten av
masugnen tappar man smält råjärn tillsammans med slagg. I den nedre delen av ugnen, blåses förvärmd luft (ca 1200 oC)
in. En förbränning av koks och kol sker och den gas som lämnar flamman består av kolmonoxid, vätgas och kväve (från luft).
Kolmonoxiden och vätgasen har till uppgift att reducera järnmalmen till metalliskt järn och kvävgasen bidrar som värmeöverföringsmedel. Vid reduktionen övergår syret i järnmalmen till gasen och koldioxid och vattenånga bildas. Gasen som
lämnar toppen av masugnen består till ungefär lika delar kolmonoxid och koldioxid (tillsammans med kvävgas och väte) har
en temperatur på ca 200 oC. Denna gas renas från partiklar i ett vått gasreningssteg och dras sedan till en fackla för förbränning.

Figur 2.1.1. Möjlig disposition av planområdet (Liselott Miranda Arkitekthuset Monarken). Norrbotniabanans
fastställda korridor är gulmarkerad.
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2.2

Lokalisering

Planområdet är beläget ca 4 km sydöst om Luleå
centrum, Luleå kommun, Norrbottens län. Planområdet tar i anspråk en yta om ca 200 x 400 m.
Planområdet omfattas av fastigheten Svartöstaden 13:36 som idag ägs av SSAB.
Området är relativt flackt med variationer på
marknivå vanligen mellan ca +2 till +8.
Öster om planområdet finns SSAB:s kylvattenhantering samt Luleå kommuns avloppsreningsverk och planerade biogasanläggning.

Figur 2.3.1 På området finns idag olika upplagsytor
med massor och annat material.

I norr avgränsas planområdet av SSAB industriområde. I söder och väster avgränsas planområdet av befintligt hamnområde.
I figurer 2.2.1 och 2.2.2 redovisas det aktuella
området.

2.3

Markanvändning

Planområdet utgörs av ett instängslat öppet grusbelagt och utfyllt område som tidigare använts
som hamnområde, NJA-kajen.
Hamnanläggningen färdigställdes 1950 och var
i drift fram till början av 1970. Kajens längd är
ca 500 m. På området har funnits 6 st kranar för
lastning och lossning av fartyg med tillhörande
uppläggningsytor för varor som skeppades in
och ut för järnverkets drift. Området har nyttjats
som upplagsplats för bl.a. järnmalm, koks och
kalksten samt färdiga stålprodukter. I mitten av
70-talet togs ett koksverk i bruk men det dröjde
till slutet av 80-talet/början av 90-talet innan
all kalk och koks hade transporterats bort från
hamnområdet.
Inga övriga byggnader har funnits i området.
Idag används området som tillfällig upplagsplats
för framförallt massor.
Söder om planområdet finns en gång- och
cykelväg.
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Figur 2.3.2. På området finns idag en gammal fyr som
är av riksintresse.

3

Alternativ

3.1

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att området inte planläggs eller byggs ut enligt förslaget.

3.2

Alternativ lokalisering

Som alternativ lokalisering har ett läge studerats
på den tidigare malmupplagsplatsen, se figur
2.2.2.
Det studerade alternativa området utgörs av en
öppen delvis asfalterad plan yta. Området nyttjades som malmupplagsplats mellan åren 1964 till
1996 då den nu befintliga malmhamnen byggdes.
Området bedöms ha sämre förutsättningar för
etableringen p.g.a. närhet till befintliga bostadsområden samt långt avstånd till befintlig industri
vilket försvårar logistiken till området.

±

Notviken
Mjölkudden

Notviken

Hertsön

Hertsöträsket

Luleå

Lulefjärden

Örnäset
2
Bergnäset
Hertsöfjärden

Gråsjälfjärden

1

Svartöstaden
3
4
5

Hamnholmen

8

Sandön

Luleå/Kallax Airport
0

1

2

Ungefärligt läge,
nytt planområde
Sandöfjärden

4 km

Copyright Lantmäteriet 2004-11-09. Ur SeSverige

Figur 2.2.1. Översiktskarta som visar planområdets ungefärliga läge samt pilar som visar riktningen på de vyer
som visas i avsnitt 5.2 Stadsbild.
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1. Uddebo reningsverk, Luleå kommun
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4. NJA-kaj, Luleå hamn
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Figur 2.2.2. Planområdets ungefärliga läge, alternativ lokalisering samt läge på utvalda verksamheter.
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4

Bedömningsgrunder

4.1

Kommunala planer

Översiktsplan
För området gäller Översiktsplan Luleå kommun, antagen 1990, området pekas ut som
”tätortsområde”.
För området gäller, Fördjupad översiktsplan,
FÖP Luleå tätort, antagen 1993 där området
är markerat som ”område för arbetsplatser,
befintlig”.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Aktuellt planområde berör följande planlagda
områden:
• SSAB´s industriområde, laga kraft 1988
(a432). Aktuellt område är i
detaljplanen markerat som
”hamnområde”.
• Ändring av detaljplan för SSAB
industriområde, laga kraft 1994 (PL124)
och 1997 (PL189).
• Områdesbestämmelser för del av
Sandön, Nordvästra Sandön, laga kraft
2012 (PL380). Sandön uppges vara
påverkat av flygbuller över 70 dBA
maximal ljudnivå varför ytterligare
permanetboende ska förhindras.

4.2

Följande riksintressen ligger i nära anslutning
men berörs inte av planområdet:
• Kulturmiljövård, Svartöstaden,
Miljöbalken 3 kap. §6.
• Farled, Miljöbalken 3 kap. §8
För kartor över riksintressen se figurer 4.3.1.

4.4

Bostadsbebyggelse

Nordväst om det aktuella området finns bostadsområdet Svartöstaden som började byggas åt
malmhamnsarbetare år 1894. I dagens Svartöstan
finns även modernare småhus och mindre hus
med lägenheter. I Svartöstaden bor ca 800 personer. Avståndet från planområdet till närmaste
bostadsbebyggelse är ca 400 m (ca 600 m från
särskilt ljudalstrande verksamhet).

Figur 4.4.1. Bebyggelse i Svartöstaden, Sandgatan.

Övrig planering

Planområdet ligger delvis inom Norrbotniabanans östliga korridor, JU160, (riksintresse) som
går via Hamnholmen, Svartöstaden och vidare
mot Luleå. Trafikverket har i samråd med LKAB
och Luleå kommun bedömt att planområdet är
möjligt att genomföra under gemensamt överenskomna förutsättningar. För korridor se figurer
2.2.1 och 4.3.1.

4.3

Skyddade områden

Riksintressen
Detaljplaneområdet omfattas av eller berör följande riksintressen:
• Rörligt friluftsliv, Norrbottens skärgård,
Miljöbalken 4 kap. §2.
• Friluftsliv, Norrbottens skärgård,
Miljöbalken 3 kap. §6.
• Järnväg, planerad Norrbotniabana,
Miljöbalken 3 kap. §8.
• Hamnområde, Luleå Hamn, Miljöbalken
3 kap. §8.
• Sjösäkerhetsanordning, släckt fyr,
Miljöbalken 3 kap. §8. Luleå hamn har
uppgett till Luleå kommun att fyren avses
att rivas. Sjöfartsverket anger i
samrådsyttrande daterat 2012-09-20
att fyren kan rivas.
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Figur 4.4.2. Bebyggelse i Svartöstaden,
Båthamnsgatan.

4.5

Natur, kultur och friluftsliv

Inom det aktuella planområdet finns inga
kända naturmiljö-, kulturmiljövärden eller
fornlämningar.
Svartöstaden är av riksintresse för kulturmiljövården. Svartöstaden är också uppmärksammat
i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 2010-2020.
Svartöstaden är ett av landets få bevarade exempel på en kåkstadsbebyggelse vilket ger området
ett högt kulturhistoriskt värde, se figur 4.3.1.
Fritidsbebyggelse finns både på Sandön och
Hamnholmen. Avståndet från planområdet till
fritidsbebyggelsen på Sandön är ca 500 m och till
Hamnholmen ca 1000 m (ca 600 m respektive ca
1200 m från särskilt ljudalstrande verksamhet).
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Riksintresse Kultur, MB 3:6 &
Norrbottens kulturmiljöprogram

B1 Bullerberäkning

H

Fornlämning

Riksintresse sjöfart, MB 3:8
Sjösäkerhetsanordningar
Farled

Lillgrundet

Hamnområde

Figur 4.3.1. Riksintressen och övriga intressen som berör detaljplan för LKAB Forskningscenter.
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4.6

Trafikförhållanden

Befintliga förhållanden
Svartövägen trafikeras av ca 4500 fordon per
dygn (vardagsdygn) varav ca 315 st tunga fordon
(år 2008, källa: Luleå kommun).
Uddebovägen trafikeras idag av ca 2100 fordon
per dygn (år 2011 bedömd mängd lämnade av
LKAB). Uppgifter på andel tunga fordon saknas.
Tillkommade trafik
Under de kampanjer som EDR kommer att köras
uppskattas antal transporter till området med
pellets, metanol, naturgas och propan till totalt ca
5 lastbilar per dygn (tur och retur).
Under de kampanjer som EBF kommer att köras
uppskattas transporterna till området med pellets till totalt ca 5 lastbilar per dygn. Kol, koks
och slaggbildare går via SSAB industriområde.
Sammanfattningsvis innebär det att under de
kampanjer som totalt pågår 28 veckor per år ökar
den tunga trafiken i området med ca 5 lastbilar
per dygn. Samtliga tunga transporter till planområdet kommer att ske via Uddebovägen.
Persontrafik till området kommer att ske via
Svartövägen. Antalet fordon uppskattas till ca 60
per dygn under drift. Övrig tid uppskattas persontrafiken till ca 40 fordon per dygn.

4.7

Stadsbild

Det studerade planområdet ligger sydöst om
Svartöstadens bostadsbebyggelse. Planområdet
utgörs av gammal industrimark och hamnområde. Idag finns inga större byggnader på området som utgörs av en stor sammanhängande och
inhägnad yta av asfalt och gräs.
Planområdet ligger i omedelbar närhet till Luleälven/Svartösundet i väster och söder och
avgränsas mot denna av en gång- och cykelväg
samt en gammal kaj. I nära anslutning till området finns både tung industri och bostadsbebyggelse. Industrimiljö i form av järnverket och
Uddebo reningsverk m.m finns i norr och sydöst.
Det är tydligt avgränsat från omgivningen. Bostadsbebyggelsen i Svartöstaden samt en småbåtshamn ligger nordväst om planområdet.
I och med sitt läge alldeles vid vattnet ligger
planområdet lågt i terrängen på mellan 2 och 8
meters nivå över havet. Omgivande områden är
också flacka utan uppstickande höjdpartier.
Närområdet är tydligt påverkat av den tunga
industri som finns i Svartöstaden. Den bevarade
gamla kåkstadsbebyggelsen med arbetarbostäder och oﬀentliga lokaler i Svartöstaden bidrar
med sin gammaldags geniuna charm till en annan sorts karaktär som idag, trots sin historiska
koppling till varandra, står i stark kontrast till
industribebyggelsen i både skala och uttryck.
Den angränsande älven ger ett vidgat landskapsrum med fina vyer över staden och dess landmärken i form av kyrka, bro och öar.

Figur 4.7.1. Vy mot vattnet från planområdet. Ett sjöfartsmärke i farleden anas framför Sandön.
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4.8

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel
som regleras i miljöbalken 5 kap. Normer kan
meddelas av regeringen i förebyggande syfte, för
att skydda människors hälsa eller miljön eller för
att åtgärda befintliga miljöproblem. Normerna
kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna
baseras på krav i olika EG-direktiv.
Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenkvalitet, fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller:
• Föroreningar i utomhusluft. Till skydd för
människors hälsa ska utsläppen av
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i
utomhusluft begränsas.
• Fisk- och musselvatten. Normerna för fiskoch musselvatten avser endast vissa, i
författning utpekade vatten.
• Vattenförekomster. Normen omfattar
ekologisk status eller ekologisk potential,
kvantitativ status samt kemisk status för
samtliga vattenförekomster i Bottenvikens
vattendistrikt som utgörs av Norrbottens
län och huvuddelen av Västerbottens län.
• Omgivningsbuller. Normen avser buller från
vägar, järnvägar, flygplatser och industriell
verksamhet.
Bedömning av uppfyllelse
Fisk- och musselvatten. Luleälvens mynningsområde omfattas inte av miljökvalitetsnormen för fiskoch musselvatten.
Vattenförekomster. Luleälvens mynningsområde
uppges i vattenmyndighetens databas Vatteninformationssystem Sverige ha följande klassning:
• Ekologisk status - Måttlig
• Kemisk status - God
Verksamheten inom aktuellt planområde bedöms inte
påverka varken den ekologiska eller kemiska statusen
på Luleälvens mynningsområde.
Föroreningar i utomhusluft. Luleå kommun har
inte kartlagt Svartöstaden m.fl. områden i avseende miljökvalitetsnormer för luft. Områdena
Svartöstaden, Sandön och Hamnholmen är idag
i olika omfattning påverkade av utsläpp från den
industriella verksamheten i området.
SSAB anger i MKB år 2008 (se källförteckning)
att inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms
överskridas i närområdet. Den i sammanhanget
och för området i stort, begränsade verksamheten och
utsläppen till luft inom aktuellt planområde bedöms
inte förändra luftkvaliten i området varför miljökvalitetsnormen för luft ej bedöms överskridas.

Omgivningsbuller. Luleå kommun har inte
kartlagt Svartöstaden m.fl. områden i avseende
på miljökvalitetsnormen för buller. Sandön och
Hamnholmen är idag utsatt av buller från flyget.
SSAB anger i MKB 2008 att genom att bullerdämpande åtgärder har genomförts så överskrids inte
miljökvalitetsnormen för buller i närområdet.
Genom att samtliga riktvärden för buller bedöms innehållas för närliggande bostadsmiljöer och fritidsbebyggelse överskrids inte miljökvalitetsnormen för buller.

4.9

Nationella och regionala miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som
beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen
ska vara ekologiskt hållbar. Det övergripande
målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta.
De nationella miljömålen har anpassats och
formulerats till regionala miljömål i Norrbottens
län. De 16 miljökvalitetsmålen avser:
1. Begränsad
klimatpåverkan

9. Grundvatten av god
kvalitet

2. Frisk luft

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

3. Bara naturlig försurning

11. Myllrande våtmarker

4. Giftfri miljö

12. Levande skogar

5. Skyddande ozonskikt

13. Ett rikt odlingslandskap

6. Säker strålmiljö

14. Storslagen fjällmiljö

7. Ingen övergödning

15. God bebyggd miljö

8. Levande sjöar och vattendrag

16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 4.9.1 Nationella miljömål.

Bedömning av måluppfyllelse
Följande miljömål bedöms vara relevanta för det
aktuella planförslaget:
1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3.
Bara naturlig försurning, 4. Giftfri miljö, 7. Ingen
övergödning, 10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård och 15. God bebyggd miljö.
Exploateringen bedöms kunna genomföras utan att
de nationella och regionala miljömålen motverkas.
Exploateringen görs i anslutning till befintligt industriområde och verksamheten syftar till att minska
koldioxidutsläpp från ståltillverkning. Verksamheten
bedöms inte i övrigt att innebära utsläpp till vatten
eller mark eller förändra förhållanden för närliggande
bostadsmiljöer.
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5

5.2

Miljökonsekvenser

Inarbetade skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder presenteras under aktuella intresseområde. Konsekvenserna är bedömda under
förutsättning att dessa åtgärder genomförts.

5.1

Metod och bedömningsgrunder

Metod
I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, eﬀekt, konsekvens och
åtgärd.

Stadsbild

I och med att planområdet ligger i omedelbar
närhet till befintligt industriområde kommer det
efter en etablering att uppfattas som att forskningscentrumets anläggningar tillhör samma
område som järnverket och Uddebo.
Anläggningen kommer att utgöra ett nytt landmärke i närområdet. Anläggningen ligger i närheten av järnverket och kommer att komplettera
de höga anläggningar, t.ex. masugnen som idag
dominerar landskapsbilden i närmiljön.

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.
Bedömningsskala
Konsekvenserna bedöms och redovisas i text. För
att tydliggöra bedömningen används en skala
som beskriver stor, måttlig eller liten konsekvens.
I vissa fall kommenteras de olika konsekvensernas betydenhet (storlek). I dessa fall beaktas både
det aktuella intressets värde och de förväntade
konsekvensernas omfattning. Matrisen i figur
5.1.1 ger en förenklad beskrivning av metodiken
bakom dessa bedömningar.
Med hjälp av matrisen kan betydelsen av en viss
konsekvens uttryckas i en värdeskala. Skalans
(stor, måttlig och liten) ”grovmaskighet” gör
att varje steg får ett stort omfång och att mindre
skillnader därmed inte framgår. Denna värderingsmatris ska därför aldrig användas för
enskilda värderingar utan ska läsas tillsammans
med de mer beskrivande texterna.
Ingreppets/störningens omfattning
Intressets
värde

Stor omfattning

Måttlig omfattning

Liten omfattning

Högt
värde

Stor konsekvens

Måttlig - Stor
konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttligt
värde

Måttlig - Stor
konsekvens

Måttlig konsekvens

Liten - Måttlig
konsekvens

Lågt
värde

Måttlig konsekvens

Liten - Måttlig
konsekvens

Liten konsekvens

Figur 5.1.1. Bedömningsskala för miljökonsekvenser.
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Figur 5.2.1. Höga anläggningar, t.ex. masugnen på
järnverket utgör ett befintligt landmärke i området.

Anläggningen kommer att ha stor synlighet på
nära avstånd från vattnet och de närbelägna öarna Hamnholmen och Sandön. Synligheten från
stadsbebyggelsen och bostadsbebyggelsen på
Bergnäset på andra sidan sundet kommer däremot att vara begränsad. Anläggningens placering
i industriområdet gör att byggnaderna kommer
att smälta in med de övriga industribebyggelserna i närområdet och kommer därmed inte att
utgöra ett tydligt inslag i stadsbilden.
Upplevelsen och värdet av den kulturellt värdefulla miljön i Svartöstaden kommer inte att
påverkas negativt genom visuell förändring där
samband mellan platser bryts eller där närheten
till tung industri ökar.
Anläggningen betraktat från omgivande
boendemiljöer
I figurer 5.2.2 - 5.2.11 illustreras hur de höga
byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet kan
upplevas från flera olika håll. Höjden på byggnaderna är dock ungefärlig då den exakta höjden
ännu inte är bestämd. Fasadernas färg på planerade byggnader är enbart illustrativ (grå) för att
särskilja befintliga och planerade byggnader åt.
I figur 2.2.1 visas med pilar varifrån vyerna i
figurer 5.2.2 - 5.2.11 är betraktade.

Bergnäset

Från Bergnäset ges fina vyer över älven och det
bakomliggande stadslandskapet. Mindre enskilda objekt framträder inte så tydligt utan landskapet utgör en mer sammanhängande helhet där
de stora landmärkena i form av Bergnäsbron,
Domkyrkan och järnverkets uppstickande anläggningar sticker ut.

övriga industribebyggelsen på andra sidan älven
och inte innebära en betydande upplevd förändring av landskapsbilden.

De höga byggnaderna i den planerade anläggningen kommer att uppfattas som en del av den

Figur 5.2.2. Vy från Svanövägen på Bergnäset före etablering av planområdet.

EBF och EDR

Figur 5.2.3. Vy från Svanövägen på Bergnäset efter etablering av planområdet - ILLUSTRATION. I illustrationen
visas endast de planerade höga byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet (grå färg).

15

Bergnäsbron

Från Bergnäsbron fås en fri vy över planområdet
på andra sidan älven. Avståndet är dock så stort
att den planerade industribebyggelsen, trots
sina höga byggnader, inte kommer att utgöra
ett påtagligt nytt inslag i landskapsbilden. Anläggningarna kommer att införlivas i den övriga
industribebyggelsen i bakgrunden.

Figur 5.2.4. Vy från Bergnäsbron före etablering av planområdet.

EBF och EDR

Figur 5.2.5. Vy från Bergnäsbron efter etablering av planområdet - ILLUSTRATION. I illustrationen visas endast
de planerade höga byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet (grå färg).
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Svartöstaden

Från Svartöstaden kommer anläggningen att
synas tydligt då ingen döljande vegetation eller
höjdformation finns emellan.
Boendemiljön i Svartöstaden är redan i dag tydligt påverkad av de tunga industrianläggningarna på järnverkets industriområde. De planerade
anläggningarna kommer att införlivas i detta
industrilandskap som ligger tydligt avgränsat öster och söder om bebyggelsen. Även om de höga
industrianläggningarna söder om Svartöstaden
kommer att komma närmare bebyggelsen i och

med anläggningens placering kommer bebyggelsen som helhet inte att påverkas nämnvärt. Här
är det den bebyggelse som ligger närmast som
kommer att bli mest påverkad.
Ett sätt att minska inverkan på stadsbilden för
dessa närboende kan till exempel vara att anlägga skogsridåer som insynsskydd.

Figur 5.2.6. Vy från småbåtshamnen i Svartöstaden före etablering av planområdet.

EBF och EDR

Figur 5.2.7. Vy från småbåtshamnen i Svartöstaden efter etablering av planområdet - ILLUSTRATION. I illustrationen visas endast de planerade höga byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet (grå färg).
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Sandön och Hamnholmen

Från Sandön och Hamnholmen ges en fri vy över
vattnet mot planområdet för de fritidsfastigheter
som ligger vid vattnet. Vyn över vattnet påverkas
dock redan idag av den bakomliggande tunga
industrin på Svartön med framför allt de höga
järnverksanläggningarna och den industriella
närvaron i miljön är mycket påtaglig. Den planerade anläggningen inom planområdet kommer
att öka den industriella närvaron i och med sitt
närmare läge. Anläggningen ligger lågt i terrängen med omedelbar närhet till vattenlinjen och
döljs inte av vegetation eller höjder.

Tydligast blir förändringen från de fritidsfastigheter som ligger nära stranden både på Sandön och Hamnholmen. Inifrån öarna kommer
omkringliggande vegetation att ha en döljande
verkan. Planområdet utgörs idag av ett skräpigt,
ej omhändertaget och öppet område med industrikaraktär. Planområdet kommer att utformas
med en medveten struktur och arkitektonisk gestaltning som anpassas både till den industriella
närvaron och till närvaron av sjöfarten. Det innebär att utblickarna från öarna och vattenområdet
mot området blir mer tilltalande i jämförelse med
dagsläget.

Figur 5.2.8. Vy från standen på Hamnholmen före etablering av planområdet.

EBF och EDR

Figur 5.2.9. Vy från stranden på Hamnholmen efter etablering av planområdet - ILLUSTRATION. I illustrationen
visas endast de planerade höga byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet (grå färg).
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Figur 5.2.10. Vy från vattnet vid Sandön före etablering av planområdet.

EBF och EDR

Figur 5.2.11. Vy från vattnet vid Sandön efter etablering av planområdet - ILLUSTRATION. I illustrationen visas
endast de planerade höga byggnaderna (EBF och EDR) i planområdet (grå färg).

Miljökonsekvenser och förslag till
miljöskyddsåtgärder
Sammantaget bedöms att planområdets läge i redan industrialiserad miljö gör landskapet relativt
okänsligt för förändringar trots dess vattennära
läge. Risken för att närområdets karaktär eller
utvecklingsmöjligheter påverkas är liten.
Genom val av fasadfärg och material kan byggnaderna anpassas så att dessa smälter in i landskapet. Läplanteringar runt om tomten och

planteringsöar inne i området kan medverka till
att dämpa blåst och damning från omgivande
industriområde. På sikt kan dessa planteringar
utvecklas till högre vegetation eller skogsridåer
som jämnar ut höjdskillnaden mellan områdets
plana mark och de höga byggnaderna inom
planområdet.
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms
som små till ringa.
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5.3

Buller

Allmänt
Buller, så kallat oönskat ljud, har negativ inverkan på boendemiljön och livskvaliteten. Ljudnivån mäts i dB(A). Ekvivalent ljudnivå är en typ
av medelljud, exempelvis under ett dygn. Maximal ljudnivå anger högsta ljudnivån under en
tidsperiod.
Befintlig verksamhet i området
Framförallt Svartöstaden men även i viss mån,
Sandön och Hamnholmen är idag i olika omfattning påverkat av buller från den befintliga
industriella verksamheten i området. Sandön
och Hamnholmen är även kraftigt påverkade av
flygbuller. SSAB anger i MKB 2008 att SSAB´s
gällande riktvärde nattetid (45 dBA) för bostadsbebyggelse kan innehållas för den södra delen av
Svartöstaden.
För delar av Sandön finns områdesbestämmelser
som begränsar permanentbostäder på ön med
hänvisning till att ön är utsatt för buller från
flyget. För Sandön och Hamnholmen förutsätts
därför att riktvärden för permanentbostäder ska
tillämpas då områdena ur friluftslivssynpunkt ej
kan anses vara områden med låga bullernivåer.

Planerad verksamhet
Planerat forskningscentrum kommer att omfatta
verksamheter som alstrar buller i form av kontinuerligt, ekvivalent, buller som genereras av
fläktar, pumpar, fackling av gas m.m. och tillfälligt, momentant, buller orsakat av biltransporter,
maskiner, traktorer, hantering av gods på området, allmänt slammer, etc.
Den bullrande verksamheten sker 2 gånger per
år á 7 veckor för vardera anläggning. Anläggningarna kommer inte vid något tillfälle att köras
samtidigt.
Bullerberäkningar
Översiktliga bullerberäkningar har gjorts för
Svartöstaden (Sandgatan/Småskärsgatan), Sandön (norra delen) och Hamnholmen (nordöstra
delen), för läge se figur 4.3.1 (ÅF-Infrastructure
AB, se källförteckning).
Beräkningarna utgår från att bullerskyddsåtgärder i form av inbyggnad och avskärmning har
utförts. Bullerspridningen förutsätts ske likartat i
alla riktningar.

I tabellen i figur 5.3.1 redovisas begränsningsvärden för industribuller.
Områdesanvändning 1)

Ekvivalent ljudnivå i L Aeq
Helgfri måndag fredag kl. 07-18

Högsta ljudnivå i
dBA-läge “FAST”

Kväll kl. 18-22 samt
lördag, söndag, helgdag kl. 07-18, helgdagsaftnar kl. 14-18

Natt kl. 22-07

Momentana ljud
nattetid kl. 22-07

Arbetslokaler för tyst verksamhet 2)

60

55

55 6)

-

Bostäder för permanent boende
och rekreationsytor i bostäders
närhet samt vårdlokaler och
utbildningslokaler 3)

50

45

40 5)

55 5)

Områden för fritidsbebyggelse
och friluftsområden 4)

40

35

35

50

1) Vid de fall där kringliggande områden inte utgörs av angivna områdestyper bör nivåer i beslut anges på annat sätt, t.ex. ljudnivå vid
detaljplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen eller vid fastställd bullergränslinje.
2) Med arbetslokaler menas lokaler för icke bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.
3) Med rekreationsytor i bostäders närhet bör avses ytor i direkt anslutning till bostad. Mätningen sker då i normalfallet vid tomtgräns. Med
tomt avses en normal storlek på villatomt. Balkonger bör ses som rekreationsytor.
4) Med friluftsområde avses område i detalj- eller översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra
bullrande aktiviteter förekommer som t.ex. motorsportbanor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
5) Värdet för natt bör inte tillämpas på utbildningslokaler.
6) Om arbete i lokalen pågår.
7) Dag före röd dag.

Figur 5.3.1. Begränsningsvärden för immissionsnivåer avseende externt industribuller utomhusangivna som
ekvivalent ljudnivå i dBA. Tabellen gäller frifältsvärden, källa: Naturvårdsverkets allmänna råd om begränsning
av externt buller från industrier och likartad miljöfarlig verksamhet.
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Miljökonsekvenser och förslag till
miljöskyddsåtgärder
Verksamheten innebär en ny bullerkälla i området. Beräkningarna visar att gällande riktvärden
för ekvivalent buller och maximalt buller innehålls för närliggande bostadsmiljöer i Svartöstaden, Sandön och Hamnholmen.
Område

Ekvivalent
ljudnivå

Maximal
ljudnivå

Sandön, B1

ca 27 dB(A)

ca 48 dB(A)

Hamnholmen, B2

ca 22 dB(A)

ca 42 dB(A)

Svartöstaden, B3

ca 30 dB(A)

ca 44 dB(A)

Figur 5.3.2. Beräknade ljudnivåer utomhus i den
närmaste bebyggelsen i Svartöstaden, Sandön och
Hamnholmen, för läge se figur 4.3.1.

Verksamheten kommer att innebära en obetydlig
ökning av tunga fordon (ca 5 tunga fordon per
dygn) på Uddebovägen (idag ca 2100 fordon/
dygn) under de perioder som anläggningen är
i drift. Denna obetydliga ökning av tung trafik
kommer inte märkbart att förändra bullerförhållandena efter vägen.
Persontransporter till området som går via
Svartövägen uppskattas till ca 40-60 fordon per
dygn (idag ca 4500 fordon/dygn). Detta medför
ingen märkbar förändring av bullerförhållandena efter Svartövägen.
Vidare bedöms att verksamheten inte bidrar till
att miljökvalitetsnormer för buller överskrids, se
avsnitt 10 Miljökvalitetsnormer.
Sammantaget bedöms konsekvenserna ur bullersynpunkt för närboende bli små.

5.4

Luft

Allmänt
Den förhärskande vindriktningen i Luleå är
sydlig under vår, sommar och höst respektive
nordlig/nordvästlig under vintern. Detta innebär
att under vår, sommar och höst sprids luftföroreningar från planområdet i huvudsak mot norr,
medan spridningen under vintern i huvudsak
sker mot söder.
Befintlig verksamhet i området
Områdena Svartöstaden, Sandön, Hamnholmen
m.fl. är idag, i olika omfattning, påverkade av
utsläpp från den industriella verksamheten i
området.
SSAB anger i MKB från år 2008 att stålproduktionen inklusive transporter utgör en viktig källa
till stoftspridningen i området, även om andra
närbelägna verksamheter som hamn och trafik bidrar. SSAB mäter nedfallande stoft sedan
1980-talet.

Planerad verksamhet
Processgasen som uppstår i verksamheten
innehåller kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2),
vätgas (H2), lite stoft samt kvävgas (luftkväve,
N2). Innan gasen går ut till luften renas den på
stoft. För att omvandla den giftiga kolmonoxiden
till koldioxid eldas processgasen i en gasfackla
varvid bildas koldioxid och vatten.
Gasreningen utformas för minimal stoftavgång
< 10 mg/Nm3. Slam från stoftavskiljare går i retur
till SSAB för omhändertagande alternativt installeras förtjockare i gasrening och transport med
lastbil för omhändertagande. I övrigt kan materialhanteringen, som till stor del blir inbyggd och
transporter inom området orsaka damning.
Miljökonsekvenser och förslag till
miljöskyddsåtgärder
Utsläppen av koldioxid (CO2) från planerat
forskningscentrum är relativt liten och nyttan
med verksamheten desto större, då anläggningen
syftar till att minska reduktionsmedelsförbrukningen (koks och kolpulver) i fullskaleanläggningar och därmed utsläpp av koldioxid.
Utsläppen av stoft, koldioxid och kvävgas bedöms vara mycket små. Påverkan i berörda områden bedöms därför som ringa och inga direkta
eﬀekter förväntas uppkomma.
Verksamheten medför att antalet transporter med
lastbil, järnväg, hjullastare etc. ökar något vilket
leder till ökade utsläpp av bl.a. kväveoxider, koldioxid, kolväten, svaveldioxid och partiklar till
luft. Ökningen bedöms dock som ringa och inga
direkta eﬀekter väntas uppkomma.
Vidare bedöms att verksamheten inte bidrar till
att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, se avsnitt 10 Miljökvalitetsnormer.
Risken för att verksamheten ska medföra skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön bedöms som mycket liten. Konsekvenserna bedöms därför sammantaget som små till
försumbara.

5.5

Förorenad mark

Enligt Länsstyrelsens inventering av djuphamnar
år 2001 så bedömdes inte området utgöra någon
större miljörisk.
I maj/juni 2012 har översiktlig provtagning av
jord samt yt- och grundvatten utförts i delar av
planområdet (WSP Samhällsbyggnad, se källförteckning). Under september/oktober 2012 har
Golder Associates genomfört en kompletterande
undersökning av jord samt grundvatten från fler
delar av området, se källförteckning. Resultaten
av de båda undersökningarna korrelerar väl med
avseende på påvisade ämnen i mark.
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Analyser i jord utfördes med avseende på polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och grundelement. I anslutning till ett mindre område där
petroleuomförorening påträﬀats i fält analyserades proverna även med avseende på fraktionerade alifatiska och aromatiska kolväten, BTEX
(Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen som
förekommer i stora mängder i bensin). Analyser i
grundvatten och ytvatten utfördes med avseende
på grundelement i maj/juni samt även med avseende på petroleum i september/oktober.
Undersökta ämnen jämförs med :
• Riktvärden för förenad mark,
Naturvårdsverket Rapport 5976.
Riktvärdet för MKM tillämpas.
• Bedömningsgrunder för miljökvalitet,
Grundvatten, Naturvårdsverket Rapport
4915.
MKM: Markkvaliteten begränsar val av markanvändning och
grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för
kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna
antas vara personer som vistas inom området under sin
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt
vistas inom området. Vissa typer av markekosystem och
ytvatten skyddas.

• Riktvärde för Miljörisker Ytvatten och
Ångor i Byggnader. Förslag på riktvärden
för grundvatten (mg/l). SPI
Efterbehandling av förorenade
bensinstationer och dieselanläggningar
(december 2010)
• Föreskrifter om ändring i
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten LIVSFS 2011:3.
Livsmedelsverkets författningssamling (30
mars 2011).
Genomförda undersökningar har visat följande:
Jord
• Halten av PAH ligger under riktvärden
för MKM.
• Inom ett litet område, volym ca 25 m3 (ca
50 m2, 0.5 m tjockt lager) finns petroleumspill i mark i halter över riktvärde för
MKM (alifatiska kolväten). För den
aktuella föroreningstypen styrs riskvärdet
av risk för inträngning av ångor i
byggnader. Denna risk föreligger endast
om det står en byggnad på de förorenade
massorna. Undantaget denna
exponeringsväg föreligger ingen risk för
människors hälsa eller miljö med
avseende på petroleumkolväten i mark i
området.
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• Halterna av barium (Ba) och vanadin (V)
som i delar av området förekommer i
halter som överstiger riktvärden för
MKM, överskrider inte hälsoriskvärden
eller värden avseende skydd
för spridning.
• Halten av mangan (Mn) som
förekommer i förhöjda halter i samma
prov som vanadin (V) utgör ingen risk
för vare sig för människor eller miljön.
Inga riktvärden finns framtagna.
• Fosfor (P) har påvisats i höga halter i
mark. Fosfor, som är ett makronäringsämne, behandlas inte i Naturvårdsverkets
beräkningsmodell beträﬀande riktvärden
för förorenade områden. Risk för
människors hälsa eller miljön bedöms inte
föreligga.
Grundvatten
• Utförda analyser av olja i grundvatten
visar mycket låga halter. De låga halterna
indikerar att det inte föreligger någon
generell föroreningssituation eller
spridningsrisk med avseende på
petroleum produkter.
• Halten av arsenik (As) bedömdes
som måttlig enligt Naturvårdsverkets
bedömning av grundvattenkvalitet.
Korrelerande förhöjda halter har inte
påvisats i jord. Eftersom de höga halterna
endast påträﬀats i en av fyra
provpunkter vid ett mättillfälle bedöms
inte den höga arsenikhalten vara
representativ för området.
• Halten av vanadin (V) varierar i
grundvattenproverna. Riktvärden saknas.
• Jämförvärden för fosfor i grundvatten
saknas. Fosforhalterna i Bottenvikens
öppna delar är låga. I jämförelse
med dessa halter är de uppmätta halterna
i grundvattnet höga men påslaget av
fosfor till recipienten bedöms inte vara
mätbart.
• Förhöjda halter av kadmium (Cd) har
påvisats vid ett mättillfälle.
Ytvatten (NJA-kaj)
• Ytvattnet visade inte på förhöjda halter
av undersökta ämnen.
Miljökonsekvenser och förslag till
miljöskyddsåtgärder
Påträﬀade föroreningar kan till stor del härledas till områdets tidigare användning som

Kategori

Riskkällor

Motorbränsle

Diesel EO1

Giftiga, brännbara, oxiderande och kryogena gaser

CO-kolmonoxid
Kvävgas
LNG – Flytande metan

Svaveldioxid
N2 – Kvävgas
O2 – Syrgas

Kemikalier

Ammoniak
Aminer
Baser

Katalysatorer
MEA
Syror

Restprodukter

Avfall
Damm
Förorenat vatten

Metaller
Stoft

Processrelaterat

Avgaser
DRI
Elektricitet
Elförsörjning
Exoterma reaktioner
Fordon i rörelse

Processvatten
Släckvatten
Smörjoljor
Styrsystem
Temperatur
Tryck

Yttre påverkan

Dominoeﬀekter från annan
verksamhet
Flygtraﬁk

Mekanisk åverkan med kran, fordon, o dyl
Markförhållanden
Sabotage
Människor
Klimat

Koksgasledning
Underhåll

Rörliga delar
Buller

Övrigt

LPG (Propan)
Gasformig Metan
H2S

Fordonsbränsle
Vakuum
Höga fysiska strukturer Vatten
Metanol
Vibrationer
Naturgas
Ånga
Återoxidation (självantändning)

Naturkrafter

Figur 6.1.1. Riskkällor som identifierats i riskanalysen.

upplagsplats för t.ex. kol, koks, kalk, järnmalm
och färdiga stålprodukter.
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Risk och säkerhet

6.1

Inledning och förutsättningar

Efter färdigställande av den anläggning som
planeras i området kommer förutsättningarna för
föroreningsspridning med grundvattnet att minska då grundvattenbildningen i området kommer
att reduceras eftersom markytan bebyggs, hårdgörs eller sås in med gräs. Det medför en minskad belastning till recipienten.

En översiktlig riskanalys har utförts i juni 2012
(Scandpower, se källförteckning). Riskanalysen
redovisar risker och händelser som kan påverka
tredje person och den yttre miljön i anläggningens omgivning. Risker för anläggningens egna
personal har också beaktats men redovisas inte
här.

De föroreningshalter som påvisats bedöms inte
utgöra någon risk för människor, markmiljö,
grundvatten eller ytvattenrecipienten Luleå älv/
Svartösundet. Undantaget är det område där förhöjda halter av petroleumkolväten påvisats. Några begränsningar eller hinder med avseende på
markanvändningen bedöms inte föreligga med
undantag för uppförande av byggnad inom det
området då risk för ånginträngning kan föreligga. Schaktmassor med innehåll av föroreningar
över gällande riktvärden bör hanteras separat.

I analysen har bedömningar gjorts i tre nivåer;
Hög risk - eﬀektiva riskreducerande åtgärder
måste genomföras, Medelhög risk - ekonomiskt
försvarbara åtgärder genomförs och Låg risk åtgärder ej nödvändiga.

Konsekvenserna med avseende på förorenad jord
bedöms sammantaget som små. Något behov av
riskreducerande åtgärder i området med avseende på andra ämnen än petroleumkolväten,
se ovan, föreligger inte med hänsyn taget till
föreslagen verksamhet inom planområdet. För
kompletterande riskbedömning och förslag till
åtgärder se separat rapport ”Golder Associates,
Kompletterande undersökning LKAB, Svartöstaden 13:36”.

Hög risk - Design, delar av design eller drift kan inte accepteras. Effektiva riskreducerande åtgärder måste verkställas
för att reducera risken till en godtagbar nivå.
Medelhög risk - Risken bör reduceras med medel som är
ekonomiskt försvarbara och som står i proportion till risken.
Beslut att ligga kvar i detta område tas av ledningen.
Låg risk - Riskreducerande åtgärder är inte nödvändiga.
Risknivån ska bevakas, exempelvis vid ändringar, för att
hållas på denna låga nivå.

Riskkällor enligt figur 6.1.1 har identifierats.
Fortsatta riskanalyser kommer att genomföras
för att optimera anläggningen för att minimera
risken för oönskade händelser.
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6.2

Riskbedömning - Tredje person

Konsekvenserna för samtliga dimensionerande
utredda skadehändelser är begränsade till anläggningsområdet och bedöms innebära Låg
risk och har alltså inte någon påverkan på tredje
person.
Dimensionerande händelser och risker som
uppmärksammats är läckage eller slangbrott vid
hantering av kondenserade gaser (metan och
naturgas). Vid placeringen av tankanläggningen
har dock hänsyn tagits till analysens resultat så
att konsekvenserna kan begränsas till anläggningsområdet d.v.s. Låg risk. Vid en händelse
av läckage av processgas (t.ex. CO, kolmonoxid)
bedöms att dessa inte kan skada eller påverka
personer utanför anläggningsområdet, varken på
grund av brand eller giftighet, d.v.s. Låg risk.
Inga identifierade dimensionerande händelser
för tredje person har bedömts som Medel hög
eller Hög risk.
Riskreduktion
Med riskanalysen som grund har anläggningen
utformats för att minimera risken för skada på
tredje person.
För att ytterligare minimera risken för påverkan
på tredje person från utsläpp av giftiga eller
brännbara gaser införs t.ex. system som garanterar att så liten volym som möjligt släpps ut under
så kort tid som möjligt i händelse av ett läckage.

6.3

Riskbedömning - Yttre miljö

Händelser som bedöms som Medelhög risk är ett
stort utsläpp av metanol som kan påverka vattenorganismer, sluthantering av spillvatten från
gastvätten samt släckvatten från brandsläckning.
Sannolikheten för dessa händelser bedöms som
liten. Möjliga eﬀekter på miljön har dock inte
utretts i detalj.
Inga identifierade dimensionerande händelser
för yttre miljö har bedömts som Hög risk.
Riskreduktion
Med riskanalysen som grund har anläggningen
utformats för att minimera risken för skada på
yttre miljö. För att minimera riskerna förses
metanoltanken med invallning, spillvattensystemet utformas så att spillvatten kan omhändertas
och analyseras vid drifttagning för vidare beslut om hantering. Uppsamling av släckvatten
vid händelse av brand utformas i samråd med
räddningstjänsten.

6.4

Dominoeffekter

En dominoeﬀekt definieras som en händelse i en
verksamhet som leder till en liknande händelse
eller eskalering i en intilliggande verksamhet.
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Inga skadehändelser i omgivningen som kan påverka planerat forskningscentrum och vice versa
har identifierats.

6.5 Riskbedömning - Norrbotniabanan
Kondenserade gaser och processgaser
En kompletterande riskanalys som behandlat
eventuell påverkan inom Norrbotniabanans fastställda korridor, se figur 4.3.1, har gjorts i oktober
2012 (Scandpower, se källförteckning).
Analysen omfattar stora utsläpp/läckage (worstcase) av kondenserade gaser och processgaser
d.v.s. brännbara och/eller toxiska gaser från
anläggningen. Analysen visar att Norrbotniabanans angränsande korridor inte påverkas av ett
eventuellt utsläpp av brännbara gaser.
Endast ett stort utsläpp av kolmonoxid (CO, toxisk gas) vid gasproduktionen, med en varaktighet på ca 3-4 minuter (tid för den inneslutna gasvolymen att ta slut) kan nå fram till korridoren
för Norrbotniabanan, men på sådan höjd över
marknivån att någon påverkan på människor
som vistas inom korridoren inte uppstår. Även
om utsläppet skulle nå marknivån bedöms koncentrationen vara så låg och exponeringstiden så
kort att påverkan på människor som vistas inom
korridoren inte bedöms uppstå.
Vibrationer från järnvägstrafik
Planområdet ligger delvis inom den fastställda
järnvägskorridoren (JU 160) som är av riksintresse, se figurer 2.2.1 och 4.3.1.
Utgående från Trafikverkets planeringsmål för vibrationer (riktvärden 0,4 mm/s och
max 0,7 mm/s görs följande bedömningar:
• Byggnader, ingen skadlig påverkan ur
konstruktions eller funktionell synpunkt
bedöms uppstå
• Mekanisk och processteknisk utrustning,
ingen skadlig påverkan bedöms
uppstå, utförs enligt normal
industristandard där vibrationer
är vanligt förekommande.
• El- och instrumentutrustning, ingen
skadlig påverkan bedöms uppstå, interna
LKAB standarder nyttjas som definierar
bl.a gränsvärden för vibrationer
LKAB har erfarenhet av liknande verksamhet
vid nuvarande experimentmasugn på MEFOS i
Luleå. Där passerar dagligen och frekvent tunga
malmtåg på ett avstånd av ca 50 m från byggnaderna. Inga process- eller teknikstörningar med
avseende på vibrationer finns inrapporterade
sedan driftstarten 1997.

7

Sammanfattande bedömning

Verksamheten bedöms sammantaget inte innebära en betydande miljöpåverkan.
Verksamheten anläggs inom ett område som ligger i direkt anslutning till ett större industriområde och som tidigare nyttjats som hamnområde.
Jämfört med befintliga förhållanden bedöms försöksverksamheten, som bedrivs del av året att i
försumbar eller liten omfattning negativt påverka
människa och miljö.
Anläggningens höga byggnader kommer att vara
synliga både på kort och långt håll men bedöms
inte utgöra något utmärkande tillskott till det
redan etablerade industriområdet.
Verksamheten utgör en ny bullerkälla i området
men riktvärden för buller bedöms innehållas.
Utsläppen till luft bedöms vara förhållandevis små och inga negativa eﬀekter förväntas
uppkomma.
Antalet transporter längs de befintliga vägarna
kommer att öka något men bedöms vara mycket
litet i förhållande till dagens transporter och har
därför ingen märkbar påverkan på den befintliga
luftmiljön och ljudnivån i området.
Hantering av mindre volymer förorenad jord kan
krävas men bedöms kunna ske utan påverkan på
människa och miljö. Några begränsningar eller
hinder med avseende på markanvändningen
bedöms inte föreligga med undantag för uppförande av byggnad inom det område där förhöjda
halter av petroleumkolväten påvisats.
Vid en händelse av läckage av toxiska och/eller
brännbara processgaser och kondenserade gaser
bedöms inte dessa kunna skada eller påverka
människor utanför anläggningsområdet eller
människor som vistas inom Norrbotniabanans
korridor. Inga skadehändelser i omgivningen
som kan påverka planerat forskningscentrum
och vice versa har identifierats. Genom dimensionering och anpassning av anläggningens utformning bedöms risk och skadehändelser kunna
minimeras för tredje person och yttre miljö.
Vibrationer från tågtrafik på eventuell ny järnväg inom Norrbotniabanans fastställda korridor
bedöms inte skadligt kunna påverka byggnader
och utrustning inom planerat forskningscenter.
Vidare bedöms att verksamheten inte bidrar till
att miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft
och vattenförekomster överskrids.
Verksamheten bedöms inte motverka nationella
och regionala miljömål.
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8

Källor

Luleå kommun
• www.lulea.se
• Översiktsplan Luleå kommun, 1990.
• FÖP Luleå tätort, 1993.
• Plankarta, planbeskrivning,
detaljplan för del av Svartön, del av
Svartöstaden 13:36, Forskningscentrum,
Luleå kommun, Norrbottens län,
samrådshandling 2012-08 och
granskningshandling 2012-10.
• Samrådsredogörelse, detaljplan för del
av Svartön, del av Svartöstaden 13:36,
Forskningscentrum, Luleå kommun,
Norrbottens län, 2012-12.
LKAB
• Teknisk beskrivning och miljökon
sekvensbeskrivning LKAB:s försöksmas
ugn i Luleå, 2007.
• Broschyr, Luleå: LKAB.
• En historisk resa. Luleå: LKAB
Information, November 2007.
Pöyry
• Teknik, processfrågor och vibrationer.
Arkitekthuset Monarken
• Lay-out och disposition planområde.
WSP Samhällsbyggnad Norrbotten
• Projekterings PM/Geoteknik inkl.
Bilaga 1 Markundersökningsrapport
(MUR), LKAB Ironmaking Research
Center, LKAB, Piteå 2012-06-29, Rev.
2012-08-27.
• Översiktlig miljöteknisk
markundersökning, Del av fastigheten
Svartöstaden 13:36, Luleå, LKAB
Ironmaking Research Center, 2012-08-27.
ÅF-Infrastructure AB
• LKAB Luleå, Externbullerprognos från
LKAB Ironmaking Research Center,
2012-08-27.
Scandpower, Risk Management
• Sammanfattning och uppdatering av
”Riskanalys av LKAB Ironmaking
Research Center, 2012-08-24.
• Tekniskt PM nr 2, Konsekvensanalys Påverkan av EDR på området för
Botniabanan klassat som riksintresse,
2012-10-17.
Golder Associates AB
• Kompletterande undersökning, LKAB,
Svartöstaden 13:36, 2012-10-22.
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Länsstyrelsen i Norrbottens län
• www.gis.lst.se
• www.lansstyrelsen.se/norrbotten
• Norrbottens synliga historia, rapport nr
10/1997.
• Norrbottens kulturmiljöprogram
2010-2020.
Naturvårdsverket
• www.naturvardsverket.se
• Allmänna råd om begränsning av externt
buller från industrier och likartad
miljöfarlig verksamhet.
Boverket
• www.boverket.se
• Miljöbedömningar för planer enligt planoch bygglagen – en vägledning, 2006.
Riksantikvarieämbetet
• www.raa.se
Trafikverket
• Norrbotniabanan, Järnvägsutredning 160
Södra Gäddvik - Luleå, Slutrapport, Dnr
TRV 2010/23219, nov 2011.
SSAB
• Miljökonsekvensbeskrivning gällande
ökad produktion vid SSAB Luleå,
2008-10-24.
• Teknisk beskrivning gällande ökad
produktion av stålämnen vid SSAB Luleå,
2008-10-24.
Vattenmyndigheten
• VISS, www.vattenmyndigheterna.se
Muntliga kontakter
• Jimmie Widing, LKAB,
projektbeskrivningar
• Gunilla Hyllander, LKAB, process och
projektbeskrivningar och förutsättningar
• Hans Lövgren, LKAB,
projektbeskrivningar
• Göte Forss, Pöyry, process och lay-out
• Liselott Miranda, Arkitekthuset
Monarken, utformning och lay-out
planområde
• Agneta Laitila, Luleå kommun,
planhandlingar
• Per Andersson, Luleå kommun,
Miljökontoret, buller och luft
• Hanna Ahnlund, Luleå kommun, Gata
& trafik, buller och trafik
• Anna-Karin Ohlsson, Länsstyrelsen i
Norrbottens län, buller och luft
• Mikael Pesula, Sjöfartsverket,
riksintressen sjöfart
• Robert Ridefors, SSAB, trafikmängder
Uddebovägen

