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Förord
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3
ãȱĴȱȱȱǯȱ Ǳȱȱȱȱȱȱȱ
ªȱȱȱȱªǰȱȱȱȱȱȱǯ
Denna version av MKB ingår som underlag vid granskning.
Konsultföretaget COWI AB har under 2017 tagit fram geotekniska och hydrologiska utredȱȱ§ȱȱªǯȱȱãȱȱȱãǯ
2010/2011 pågick planprocessen för gällande plan och underlaget som togs fram i samband
ȱȱȱ§ȱ§ȱȱȱǯȱãȱȱȱȱȱŗŖȱȄ §Ȅǯ

Luleå 2017-10-03

Läsanvisning
ãȱãȱãȱã§Ĵǰȱȱȱª§ãȱ
av följande miljöaspekter;
Naturmiljö som främst behandlar områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-omªȱ ȱǯ
ȱȱĴȱȱ§ȱȱ¢ǰȱĴȱȱªãȱȱȱ
Ĵȱȱ ǯ
 ȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱããǯȱ ȱȱȱȱŗȱȱȱȱ¢ȱȱã§Ĵǯȱ
Genomförandet beskrivs i kapitel 2 där behovsbedömningen, avgränsningen och bedömȱǯȱ§ȱȱȱȱȱȱŘŖŖŖǰȱǰȱãȱȱãªȱȱȱȱřǯȱ ȱŚȱȱȱȱ
ȱȱããǯȱ§ȱȱȱśȱȱȱȱãȱȱȱãȱȱȱȱȱŜǯȱȱȱȱ
ãȱãȱã§Ĵǰȱȱȱª§ãȱȱȱȱãȱȱãǰȱȱȱãȱãªǯȱãȱȱãªȱȱ
¢ȱȱȱȱŝǯȱȱãȱȱȱãȱȱȱŞȱȱãȱ
ȱãȱȱȱşǯȱ ȱŗŖȱȱȱȱããǯȱ Ǳȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱǯȱãȱȱȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱȱnderlag i
ȱŗŖǯ

Revidering efter samråd
ãȱȱȱãȱªȱȱȱŗŖǱȱȬȱřŖǱȱȱŘŖŗŝǯȱȱ
ªȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱªãǯȱ ȱ Ǳȱ
ȱãȱȱǱ
• ã¢ȱȱȱȱȱãȱȱ§ȱȱªȱȱ¡ǯ
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• ã¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ§ȱȱªȱ
ȱȱȱǯ

Sammanfattning
#ȱŘŖŗŗȱȱȱȱȱãȱĴȱããȱãȱȱȱȱªȱªǯȱªȱȱȱãȱȱȱȱȱĴȱãǯȱ¢ȱȱȱ
ȱãȱĴȱããȱȱȱȱãȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱȱȱȱãȱȱ§ǯȱ
Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande
ǰȱȱ¢§ĴȱȱȱȱãȱãȱĴȱȱȱȱãȱȱ
§ǯȱ¢§Ĵȱãȱȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱŘǰŞȱȱ¢ǰȱ
ȱ¢§ĴȱãȱȱãȱȱřǰŚȱȱ¢ǯȱ ãȱªȱãȱ§ȱȱ
ŗŜȱȱãȱǯȱȱ¢ȱãȱȱȱŚŖŖȱȱªǯ
ãȱȱãȱȱȱȱĴȱȱȱãȱĴȱĴȱ
§ȱȱȱȱȱȱªȱȱã§Ĵǯ
ȱªȱęȱȱãȱãȱǰȱĴȱ§ªȱȱ§ȱȱãȱªȱȱȱŘŖŖŖǰȱ ǯȱ ȱ§ȱĴȱǰȱȱŘŖŖŖȱªȱȱ§ȱĴȱǯǯȱªǯ
Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga eller påtagliga naturvärden i gransumpskogen mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den
¢§ȱĵȱȱ¡ªǰȱȱȱ§ȱ§ȱȱãȱªǯ
ȱȱĚãȱãȱ¢ȬȱȱĴȱȱȱ ǯȱ¡atering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade med
ȱŘŖŖŖȬªǯȱȱ§ȱȱãȱȱĴȱ¡ȱȱȱãȱªȱȱ§¡ȱȱȱȱ§ȱȱŘŖŖŖȬªȱȱ
ǯȱȱȱãȱȱȱȱȱȱǰȱȱãȱªȱ
§ǯ
ȱȱãȱ§ȱȱȱĴȱ§§ȱĴȱ ȱĴȱȱã§ǯȱȱ§ȱȱȱªȱ§ȱȱª§ȱȱȱĴȱȱ
hydrologiskt samband med sumpskogarna inom Gammelstadsvikens naturreservat och
ȱŘŖŖŖȬªǯȱªȱȱ§ȱãȱȱªãȱȱĴȱȱȱ
ȱããȱȱªǯ
Ĵȱãȱȱãǰȱȱȱª§ȱãȱĴȱ
ȱȱãªǰȱãȱ¢ȱªȱȱȱĴȱȱĴȱȱȱȱȱȱªȱĴȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱªȱªȱãǰȱarter
ȱã§ĴȱãȱȱŘŖŖŖȬªǯȱ#§ȱ§ȱĴȱȱĴęȱȱ§ǰȱĴȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȬȱãȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱȱãǯ
ãȱȱãªȱȱãȱãȱǯȱȱ¢ȱãȱȱĴȱªȱ¢Ĵȱãªȱȱãǯ
Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende och inom Gammelstadsvikens NaȱŘŖŖŖȬªǯȱȱȱãȱȱȱȱȱȱǰȱȱãȱ
ªȱ§ǯ
ś

1.

Inledning

1.1 Bakgrund och syfte
ȱªȱªȱãȱãȱȱȱǯȱªȱȱȱȱȱ
ȱ¡ȱȱ§ȱĴȱĴȱȱãȱȱãǯȱ

Luleälven

Figur 1: Översiktskarta, planområdet inom röd streckad linje.

#ȱŘŖŗŗȱȱȱȱȱãȱĴȱããȱãȱȱȱȱªȱªǯȱªȱȱȱãȱȱȱȱȱĴȱãǯȱ¢ȱȱȱ
ȱãȱĴȱããȱȱȱȱãȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱȱȱȱãȱȱ§ǯȱȱȱȱãȱȱȱȱ¢§Ĵȱãȱ§ãǯȱ
¢ȱȱããȱ§ȱĴȱȱãȱȱã§¢ȱȱȱ
ȱȱãȱĴȱ§ȱªȱǯȱ§ȱȱããȱȱȱ
ȱȱĴȱªȱȱȱ¢ȱǯȱªȱããȱȱãȱǻĴȱǼȱ§ȱȱ¢ȱãȱĴȱãȱȱ
dokumentera denna ambition särskilt med avseende på de ekologiska, kulturella och sociala
ȱȱªȱǯȱ Ǳȱ§ȱªȱȱ§ĴȱȱȱȱȱĴȱ§ȱ
olika studerade alternativ och till sist en av grunderna för utformningen av det slutliga planãǯ
ȱ ȱȱȱȱ§ȱȱŘŖŗŖȦŘŖŗŗǯȱȱȱªȱęȱªȱȱ
möjlig risk för betydande påverkan på riksintresset naturmiljö/naturreservatet Gammelstads6

ȱȱȱŘŖŖŖȬªȱȱȱǯȱ Ǳȱ§ȱȱĴȱĴȱ
naturvärden och fågelhabitat relaterade till närliggande riksintresse, påverkan på landskapsȱȱ¢ȬǰȱȬȱȱĴȱȱãȱªȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱǯ
ȱȱȱȱĴȱȱȱãȱǯȱȱ¢ȱãȱȱȱĴȱªȱ§ȱȱȱŘŖŖŖȬªȱªȱĴȱ¢ȱ§Ĵǯȱ
Bullernivåerna efter skyddsåtgärder förväntades inte överskrida gällande riktvärden under
ǯȱȱ¢ȱãȱȱãȱȱȱªȱãȱĴǯȱ
ĴȱãªȱãȱĴȱȱȱãȱȱȱȱȱ
ãǯȱãªȱȱȱȱªãȱȱȱĴȱȱ ȱȱȱȱȱ¢¢ǯȱ ȱ§ȱȱ
ȱȱǯ

1.2 Tidigare planer och utredningar
Översiktsplan
§ȱȱ[ȱŘŖŗřȱ§ȱĴȱĴȱªȱȱȱãȱȱȱĴȱ ȱªȱȱȱªȱȱȱ¢ǰȱ
ªȱȱãªȱȱ§ȱãȱȱȱ§ǯ
ãȱã§ȱȱãȱǯ

Detaljplaneprogram för planområdet
Ĵȱȱȱȱȱ§ȱȱǻřŜŖǼȱȱ§ȱȱ¢ȱŘŖŗŗȬŖřȬŗŚȱȗŞśǯȱ §ȱȱȱĴȱãȱãȱȱȱȱ§ganden som planprogrammet tog och som sedan utreddes djupare under arbetet med gälȱǯ

Gällande detaljplan
§ȱȱãȱªǰȱȱãȱȱȱãȱŗǱřǰȱȱǻřŜŖǰȱȱȱŘŖŗŗȬ
ŖŜȬŘŘǼȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱ§ĴȱȱĴȱȱ¢ȱĴȱããȱãȱȱȱęȱªȱȱȱȱªȱȱǯȱȱããȱãȱ¢§ȱȱãȱȱȱǯȱ
Närheten till Gammelstadsvikens naturreservat ställer särskilda krav på vilken typ av verkȱȱȱªȱȱªȱȱªȱȱǯȱ
ȱȱ¢ȱªȱȱşǰŞȱǯȱãȱªȱřȱ¢ȱãȱȱǻ¢ŗȬřǼȱ
ȱªȱǯ

2.

Genomförande

2.1 Behovsbedömning
ȱããȱȱãȱ§ȱȱȱ§Ĵȱȱ§ȱȱǰȱȱȱ
ãȱȱȱãȱȱ¢ȱãªǰȱȱŜȱȱŗŗȗȱãǯȱ
ãȱȱȱȱãȱãȱãȱĴȱãȱȱ¢ȱãªȱãȱȱǯȱȱ¢ȱãªȱȱȱªȱȱããȱȱȱȱãǰȱȱŜȱȱŗŘȗȱãǯ
ªȱȱȱȱȱãȱȱȱȱĴȱȱȱ¢ȱ
ãªȱªȱªȱȱȱãǯȱ ȱȱ§ªȱĴȱªȱȱãȱ
ãȱȱȱȱĴȱȱãȱȱȱ ǯȱȱ
7

ãȱȱªĴȱȱ§¢ȱȱŘŖŗŝȬŖşȬŘŖȱȱĴȱȱȱ
ȱãǯȱ§¢ȱȱ§ȱĴȱªãȱȱŝȱȱ
ŘŞȱȗȱãȱȱãȱªȱ¢ãȱȱãȱãȱãȱ
ȱãǯ

2.2 Avgränsning
Innehållsmässig avgränsning
ȱŜȱȱŗŘȱȗȱãȱȱȱȱ ȱãȱȱȱȱȱªǯȱȱȱ§ȱ
aktuellt i fråga om avgränsning är dels vilka miljöaspekter och dels vilka miljökvalitetsmål
ȱȱȱȱȱĴȱȱȱããȱȱǯȱȱ§ȱȱȱ
miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan antas innebära en betydande miljöpåȱȱȱªȱȱããȱȱǯȱãȱȱȱȱȱ
§ȱȱȱŜȱȱŗŘȱȗȱǯȱŜȱãǯ
ȱȱȱȱĴȱãȱªȱ§ȱȱªĴȱȱ§¢ǯȱ Ǳȱ
ĴȱãȱǱ
Naturmiljö - områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-området Gammelstadsȱǯ
ȱȱĴȱȬȱ¢ǰȱĴȱȱªãȱȱȱĴȱȱ ǯ

*HRJUD¿VNDYJUlQVQLQJ
ªȱãȱ ȱȱȱ§ȱãȱǯȱã§ȱvändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för omkringliggande
ªǯȱ§ȱȱȱȱãǰȱȱȱĴȱĴȱȱ
Ĵȱãȱªǯ

Tidsmässig avgränsning
ǰȱȱȱŚǰȱȱ§ãȱȱȱȱȱ Ǳǯȱȱȱ
ãȱĴȱªȱŗŖȱªȱªȱȱĴȱȱȱȱȱǯȱ#ȱŘŖřŖȱ§ȱ
dock detaljplanen sannolikt vara genomförd, därmed utgör horisontåret 2030 tidsmässig
§ȱãȱ Ǳǯ

2.3 Metod och bedömningsgrunder
Metod
ȱãȱ§ȱȱªǰȱěǰȱȱȱ
ª§ǯȱªȱ§ȱȱ¢ȱªȱȱ¡ȱȦȱȱȱ
ªȱãǯȱěȱ§ȱȱã§ȱȱãȱȱªȱãǰȱǯ¡ǯȱ
ãȱȱĴȱªǰȱȱȱãȱȱǯȱ ȱ§ȱȱ§ȱ
ȱȱěȱȱǰȱȱãȱȱ¢ȱãȱ§ȱȱȱ
ǰȱ§ȱ§ȱȱȱªǯȱ#§ȱȱãȱĴȱȱȱĴȱ
ȱȱȱȱǯ

Bedömningsgrunder
ȱãȱãȱȱȱ§ȱȱȱãȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱãȱĴǯȱȱª§ãȱ§ȱ§ȱãȱĴȱȱ
ȱȱȱĴȱȱȱãǯ

Ş

ȱȱȱãȱǱ

Stora negativa konsekvenser

Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller
¢ȱªȱªȱ§ȱȱȦȱǯȱ
Överskrider miljökvalitetsnormer eller rikt-/gränsvärden
ãȱãǯȱȱ¢ȱȱãªǯ

Måttliga negativa konsekvenser

Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad
ªȱªȱ§ȱȱȦȱǯȱȱ
påverkan på nationella- och kommunala miljömål eller risk
för överskridande av miljökvalitetsnorm eller rikt-/gräns§ȱãȱãǯ

Försumbara negativa konsekvenser

Inte betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt
ǯȱȱȱªȱªȱȱãªǯ

Obetydliga konsekvenser

Ingen eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse
ȱȦȱǯȱȱ
ȱ¢ȱȱĴȱ¢ȱãªǯ

Positiva
konsekvenser

ȱȱã§Ĵȱ§ȱȱ
ȱȬȦȱǯȱȱȱª§ȱ
ãªȱȱȱȱȱĴȱã§Ĵȱ
ãȱȬȱȱ§§ǯ

Bedömning av hur dessa miljökonsekvenser påverkar värden av riksintresse eller lokalt-/regionalt intresse;
¢ȱªǱȱ§ȱȱãȱȱãȱȱȱȱãǯ
§ȱªǱȱȱ§ȱęȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱãǯ
ȱªǱȱȱȱȱ§ȱǯ
§ȱȱãȱȱ¢ȱªǯ

3.

Allmänna intressen

3.1 Riksintressen
ȱ§ȱęȱȬȱȱĴªȱȱȱȱȱȱȱ§ãȱĴȱȱªȱȱȱ§ȱȱǯȱȱ¢ȱ
ȱª§ȱȱǯȱřȱȱŚȱȱãǯ
ȱ§ȱǱ
ȱãȱªǰȱǯȱřǰȱȗŜȱȱǯȱŚǰȱȗŞȱãǱ
Gammelstadsvikens Natura 2000-område, SCI och SPA (art- och habitatdirektivet och fågelǼǯȱ ȱ§ȱĴȱǯǯȱªȱȱȱȱȱãȱ¢ȱȱ§ȱªȱȬȱǻȱȱǼǯ
ªȱãǱ
ȱȮȱĴȱ§ªǰȱǯȱřǰȱȗŜȱã
ãȱȱȮȱĴȱ§ªǰȱǯȱŚǰȱȗŘȱã

9

Teckenförklaring
Naturreservat
Planområde
E4
Kyrkbyn

Gammelstadsviken
Naturreservat
Natura 2000

Storheden
Porsön

Figur 2:
Gammelstadsviken
naturreservat

c
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3.2 Naturreservat
ªȱȱȱ§ȱȱǱ
Gammelstadsvikens naturreservat

3.3 Övriga skydd
¢ȱȱŝȱǯȱȗȱŗŗȱãȱãȱǯ
¢ȱȱŝȱǯȱȗŗřǰȱŗŚȱãȱãȱǯ
¢ȱȱŗşȗȱªȱãȱǯ

3.4 Miljökvalitetsnormer
ãȱ§ȱĴȱȱȱ¢ȱȱȱ§ȱȱãȱśǱȱǯȱ¢ȱȱãȱ§ȱĴȱȱȱ§Ĵȱȱ§Ȭȱȱ
ãªȱªȱªȱȱěȱ§ǯȱȱ§ȱȱ¡ȱ§ȱªȱęȱȱ
ǯȱãȱãȱȱãȱªȱŗşşşǯȱȱęȱãȱȱãȱǰȱȱȱĴǯȱªȱ
ãȱȱãȱ§ȱĴȱȱȱȱªȱªȱȱãȱȱȱ§ȱȱ
ȱãȱȱ§ĴȱãȱȱĴȱȱãȱȱǯȱ ȱȱȱȱ
ȱ§ȱĴȱ§ȱãǯȱǰȱª§ȱ
ȱȱªȱȱãȱĴȱȱãȱã§ǯ
Miljökvalitetsnormer som kunde vara relevanta för planområdet och verksamheten utreddes
ȱ ȱȱ§ȱȱªȱŘŖŗŗǯȱȱãȱȱªȱãȱȱ
ãȱªȱȱȱȱȱĴǰȱȱȱǯ
10

ȱãȱȱãȱȱȱĴȱã§ȱãǯȱ
ȱªȱªȱãȱȱ§ěȱ¢ǰȱĴǰȱler, utsläpp till luft samt påverkan av värmeavgivningen från kylanläggningen låg till grund
ãȱȱãǯȱ
Då viss förändring av planområdet görs i aktuellt planförslag är påverkan på GammelstadsȱĴȱȱãȱãȱĴȱĴȱȱĴȱãǯȱ
ãȱȱȱȱªȱªȱĴȱȱ§ȱȱȱśȱȄ§ȄȱȱȱŜȱȄ ȱȱãȄǯ

3.5 Miljömål
ȱȱȱŗŜȱãªǯȱȱªȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ǯȱ¢ȱȱªȱ§ȱĴȱ§ȱ§ȱ§ȱȱ§ȱȱȱªȱ
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de
ȱ§ǯȱ§¢ȱȱĴȱȱȱĴȱȱȱęȱȱ
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och
ªȱãȱĴȱ§ǰȱ§ȱ§ȱȱãªǰȱȱȱ
ªȱȱȱȱȱ§ȱãȱĴȱ§ǯ
Miljökonsekvensbeskrivningen berör särskilt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vatǰȱ¢ȱªǰȱȱǰȱ ȱ¢ȱãȱȱĴȱȱ§¡Ȭȱȱ
ǯȱãªȱȱȱãȱȱȱŜȱȄ ȱȱãȄǯ

4.

Alternativredovisning

ȱȱȱ§¢ȱȱȱ¢ȱȱęȱ§ȱȱȱȱ Ǳȱȱ§ãȱȱãǯȱ¢ȱȱĴȱ§ãȱãȱȱȱ
ȱ§ȱĴȱȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱãȱȱĴȱȱ
ǯȱ
§ȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱĴȱãȱ
ȱȱȱȱǰȱȱȱãȱĴȱȱȱȱȱ§ȱ
ªȱȱȱȱȱȱ§ȱǯȱȱȱĴȱĴȱ
den bästa lösningen för byggnadens utformning och placering har tre alternativ studerats;
ãȱȱȱȱȬ¢ȱȱ§ȬãȱǰȱȱȱȄȱ
ȄǯȱȱȬ¢ȱȱ§Ȭãȱȱȱȱãȱȱȱ
ȱǯȱȱȬ¢ȱȱȱȱªȱȱªȱȱ
§ȬãȱȱȱȱªȱªȱȱŘŖŖŖȬªȱȱ¢Ĵȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱěǯȱȱ
ãȱȱǯȱȱ§ȱĴȱ¢ȱȱȱ¢Ĵȱȱ
ȱȱ§ȱãȱĴȱȱȱªȱȱȱ§ȱãȱȱªȱȱȱ§ȱǯ
ãȱȱ§ȱ§ãȱȱĴȱǯȱǯȱȱȱãȱ
ȱȱȱªȱȱȱãȱãǯȱȱȱȱª§ȱȱã§ȱȱȱã§ȱ§ȱȱĴȱȱ¢ȱ
ȱãǯ
Alternativ placering samt nollalternativet utgör i denna MKB alternativ som jämförs mot
ãǯȱ
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4.1 Planförslaget
Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande
ǰȱȱ¢§ĴȱȱȱȱãȱãȱĴȱȱȱȱãȱȱ
§ǯȱ¢§Ĵȱãȱȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱŘǰŞȱȱ¢ǰȱ
ȱ¢§ĴȱãȱȱãȱȱřǰŚȱȱ¢ǯȱ ãȱªȱãȱ§ȱȱ
ŗŜȱȱãȱǯȱȱ¢ȱãȱȱȱŚŖŖȱȱªǯȱĴȱªȱ§ȱ
ȱȱ§§ȱªȱȱȱȱªǯ

Detaljplanförslaget
redovisas med plankarta
och planbeskrivning. På
ȱęȱ¢Ĵgare 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
ȱ§ȱȱ¢Ĵȱȱȱªǰȱǯȱȱȱªȱ
ȱȱȱ¢ȱȱĴȱęȱªȱǯȱȱȱȱȱªȱ
ȱǯȱ ȱȱ§ȱãȱȱ¢ȱȱ§ȱęȱȱ¢ȱ
ªȱãǯȱĴȱ¢ȱȱȱȱªȱȱȱ§ȱȱȱãȱ
Ĵȱȱȱã§ĴȱȱȱęȱªȱãǰȱȱĴȱȱȱȱęȱ
ªȱãȱȱ¢Ĵȱǯ
Nollalternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig
ȱȱȱȱǯ

4.3 Alternativ placering
Placering nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning
ȱ§ȱĴȱ¢ȱ
ȱ§ȱȱǯȱ¢ǰȱȱȱȱȱśŖŖȱ
meter lång, uppförs tvärs över
höjdkurvorna och mer schakt
ȱ¢ȱȱãǯȱ
Naturvärden och risker gentemot
Natura 2000-området och höga
naturvärden i väster skulle inte
ªǯȱ§ȱȱ
helhet skulle dock bilda en barriär för både djur och allmänhet
och helt förhindra kommunikation mot Gammelstadsviken då
i princip hela toppen av Porsöȱȱȱȱªǯȱȱ
skulle strida mot intentionerna i
[ǯȱȱ§ȱȱĴȱ
landskapsbilden skulle påverkas
ªǯ

Figur 4: Illustration av alternativ nord-sydlig riktning
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Placering väst-östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning
ȱ§ȱĴȱ¢ǰȱ
ȱȱȱȱśŖŖȱȱªǰȱ
ȱªȱĴȱȱȱ§ȱȱ
ãǯȱȱȱ
ȱ¢ȱȱãǯȱ¢naden i väster skulle dock innebära
det största intrånget på områden
med höga naturvärden och kopplingar till Natura 2000-området
och de värden som intilliggande
ȱ¢ȱȱĴȱ¢ȱ
ªȱȱȱȱĴǯȱ
ãȱ§ȱȱȱȱ
passagen mot Gammelstadsviken
vid Porsöbergets topp kunna bäst
behållas och tillgängligheten vara
kvar i enlighet med översiktsplaȱǯ

4.4 Alternativ lokalisering
Inför framtagandet av MKB till
gällande detaljplan undersöktes
Ěȱȱȱãȱ

Figur 5: Illustration av alternativ väst-östlig riktning

ǯȱãȱãȱãȱ§ȱãǰȱ ãǰȱªȱȱ ȱȱ
ªȱȱȱ ȱȱãȱȱªȱǯȱãȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱãȱ¡ǯȱ

5.

Nulägesbeskrivning

5.1 Allmän beskrivning
Aktuellt område på Porsön ligger ca 4 km från Luleå city och utgör stadens tekniska centrǯȱȱęȱĚȱ¢ȱȱȱãȱȱȱ
ªǰȱȱȱ§ȱȱ §ȱȱȱȱªȱȱȱ
ªǯȱ
ªȱ§ȱȱŚŞǰśȱȱȱȱȱĴȱªȱãȱȱȱãȱȱ
ȱȱȱ§ǯ
ȱ§ȱȱęȱȱ¢Ĵȱ¢§Ĵȱãȱȱȱȱȱªȱ
ȱǰȱȱ§ȱȱãȱȱǯȱãȱȱãªȱȱãȱãȱǯȱȱ¢ȱãȱȱĴȱªȱ¢Ĵȱ
ãªȱȱãǯ
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5.2 Mark
Geoteknik
ȱȱȱȱȱãȱȱªȱ§ȱ§ȱȱȱȱ
ŘŖŗŗǯȱ ȱȱȱȱŘŖŗŝȱĴȱȱȱȱȱãȱȱȱ
ȱȱªȱ§ȱȱȱȱǯ
ªȱȱªȱȱȱȱƸřȱȱȱȱƸŘŘȱȱãȱǯȱȱȱȱ
ȱȱĴȱªȱȱȱ¢§ǰȱ§ȱȱȱĴȱȱªȱȱªȱ
ȱȱãǯȱȱªȱȱȱȱȱȱªȱŖǯŗȱȮȱŖǯřȱǯ
ȱȱ§ȱȱęȱȱȱȱȄęȄȱȱȱȱȱãȱ
§Ĵȱ§ȱªȱŗǯŖȱǯȱ ȱãȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱǻŖǯŚȬŗǯŖȱǼȱªȱȱȱ§ǯȱȱ ȱȱȱȱãȱȱęȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱãȱȱ
ȱȱȱȱȱãȱ§ȱªȱ§ǯȱ§ȱ ǰȱ
ãȱªǰȱęȱęǯȱ ȱȱ¢§ȱȱȱȱȱ§ȱãȱȱ¢ȱªȱȱȱ§ǯȱ¢ȱªȱ§ȱȱ
ãȱ§ȱȱǯ
ȱęȱȱȱȱ§ěȱãȱȱȱªǯȱªȱãȱȱ
ȱ¡ȱȱãȱȱãȱãȱȱãȱȱ¢ȱǯ

5.3 Vatten
Gammelstadsviken
ªȱȱ§ȱ ȱȱ§ȱȱȱĴȱȱªãǯȱ
ȱ§ȱ¢ȱŚȱȱªȱȱȱȱȱŗȱȱǯȱãȱĴȱȱȱ
ȱȱȱ§¡ȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱȱªȱ
Ħ§ȱȱȱȱĴȱĴǯȱȱęȱȱãȱĚãȱȱ ȱȱãȱĴȱĴ§Ĵȱ§ȱ¢ȱªǯȱȱ§ȱĴȱȱĴȱ
ȱ§ãȱªȱãȱȱã§ȱȱ§ȱĴȱªȱĴǯȱ
ȱȱãȱ§ȱęȱȱãȱĴȱªȱȱ§ȱȱȬ
ãǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱęȱ
ȱǰȱȱȱĴȱȱȱãȱªȱĴªǰȱ§ȱȱȱȱãȱȱȱ ȱĴǯ

Figur 6: Gammelstadsviken

ŗś

Gammelstadsviken, som sedan en lång tid tillbaka har tappat den hydrologiska kontakten
ȱǰȱ§ȱȱ§ȱªȱȱãǯȱĴªȱȱȱȱ
ãȱȱȱȱŚŖȱªȱȱĴȱ§¡ȱȱãȱȱȱȱ§ȱªȱ ȱĴǯȱãȱȱªȱ¢ȱªȱȱȱȱȱ
ȱĴȱ§¡ȱȱȱȱãªȱȱȱȱãȱȱȱęȱȱȱȱ
§ȱ¢ȱªȱĴȱ ȱȱǻĴȱȱȱªǼȱȱĴȱ§¡ȱȱǯȱ
ȱęȱȱȱȱ¢ȱªȱĴȱĴȱȱĴȱã§Ĵȱªȱȱ
§ȱȱǯȱ

Figur 7: Igenväxning vid sjöns utlopp

Miljökvalitetsnormer
Ĵãȱȱȱǰȱȱȱãªǰȱãȱȱȱ
ȱǱȱãǰȱǰȱªĴǰȱ§ȱȱªǯȱȱȱȱãȱȱȱȱªȱȱǯȱªȱ§ȱĴȱȱĴȱȱã§ȱȱĴȱȱĴȱ
ȱªȱȱãȱȱȱªȱŘŖŘŗǯȱ
Ĵ¢ȱȱęȱȱȱȱȱȱãȱ ǯȱȱȱȱ§ȱãȱȱªĴȱȱȱȱȱªȱȱ
ǯȱ
ãȱȱȱãȱǻȱȱęǼȱȱ§§ȱǻ ȱãȱȱȱãȱȱȱȱ§ȱȱȱªȱªȱĴȱ
§¡ȱǼǯȱ
ȱªȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱǰȱ
ȱãȱãȱãȱ§ȱȱ§ȱęȱȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱȱȱĚȱĴãǯ
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Grundvatten
Ĵ¢ȱãȱęȱȱĚãȱȱªȱãȱȱ¢§ǯȱȱ§ȱ
ȱȱ¢§ȱªȱȱªȱȱȱȱĴȱãªǰȱ
ªȱ§ȱĴȱªȱ¢ǯȱ Ĵªȱȱªȱȱȱ§ȱȱ
ȱȱªǰȱȱªȱªǯȱȱã§ȱ§ȱĴªȱ
ãǰȱȱĚȱȱȱĴªȱãȱ¢ǯ
 ȱªȱŘŖŗŗȱȱĴȱȱȱęȱȱȱãȱȱȱ§ȱȱĴȱȱªȱ§ȱȱȱªȱȱ§ĴȱĴȱȱãȱǯȱ ĴȱȱªȱȱȱȱĴȱǭȱã¢ªȱȱŘŖŗřǯȱ ȱȱªȱ
förhöjda järnkoncentrationer som skulle indikera järnutfällning har noterats i kontrollproȱȱȱ§§ȱȱȱȱęǯ
Planområdet ligger inom Gammelstadsvikens avrinningsområde och utgör mindre än 2 % av
ȱȱ¢ǯ

Dagvatten
ãȱȱãȱȱ§ȱęȱȱȱȱĴ§ǯȱãȱ¢§ȱ§ȱȱ§ȱȱ§ȱȱ§§ȱȱ¢ȬȱȱĴȱªãȱȱ
ǯȱ
Utredningsområde
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Figur 8: Gräns mellan kommunalt dagvattennät och dagvatten som ska återföras till Gammelstadsviken
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#ãȱȱĴȱãȱȱããȱǻǼȱȱȱªãȱȱãȱȱªǯȱĴȱªȱªȱ¢ȱȱȱãȱȬȱȱ§§ȱȱȱȱȱ§ȱȱȱǯȱ ȱĴȱ
ªãȱȱȱĴȱãȱĴ§ȱȱȱ§ȱªȱ
och sumpskogen intill Gammelstadsǰȱȱęȱŗŗǯ

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
I|UVODJWLOOIUDPWLGDGDJYDWWHQKDQWHULQJLQRP3RUV|QPÀ´9DWWHQ 0LOM|E\UnQ

ŗŞ

Figur 11: Schematisk bild över förändringar i grundvattennivåer. Källa: Rapporten ”Utredning av
K\GURORJRFKI|UVODJWLOOIUDPWLGDGDJYDWWHQKDQWHULQJLQRP3RUV|QPÀ´9DWWHQ 0LOM|E\UnQ
04-04

5.3 Naturmiljö
Naturreservat och Natura 2000-område
ȱ§ȱĴȱȱȱȱȱĴȱȱŘŖŖŖȬªǯȱ ȱȱęȱȱ¢ȱȱřŚȱªȱȱĴȱȱȬȱȱȱȱªǯȱ ȱ§ȱ§ȱȱȱȱªȱȱªȱ§ȱȱȱªȱȱĚȱ§ȱãǯ

Naturvärdesinventering och fågelinventering
§ȱȱªȱȱªȱ§Ĵȱȱȱȱ
ȱŘŖŗŖȬŘŖŗŗȱȱŘŖŗŝǯȱªȱªȱŘŖŗŗȱĴȱȱãȱ
ȱȱȱȱªȱȱ§ȱªȱȱªȱĴȱȱ
ªǯȱ§Ȭȱȱªȱȱªȱãȱ§ȱȱȱ
mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den sydvästra kant£ȱȱ¡ªǰȱȱȱ§ȱ§ȱȱãȱªǰȱȱęȱŗśǯ
§ȱȱãȱŘŖŗŖȦŘŖŗŗȱȱ§ȱȱǻȱĴȱȱ
ȱãǼȱȱŘŖŗŝȱȱ ȱǯȱ ªȱȱȱȱȱªȱªȱ¢ǰȱȱªȱȱǰȱȱęȱŗśǯȱȱ ȱȱ
inte användes vid inventeringstillfället 2010/2011 har en bedömning av klassningen gjorts för
ȱªǯ
§ȱȱ ȱȱǻŗşşŖŖŖǱŘŖŗŚǼȱãȱªȱãȱȱȱǯȱ ȱȱęȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ§Ĵǯȱãȱ§ȱ§Ǳ

Matris - naturvärdesklass
Naturvärdesklass 1
- Högsta naturvärde

ãȱȱ¢ȱãȱȱªǯȱ ȱȱȱãȱȱ
ªȱȱȱ§ȱ¢ȱãȱĴȱ§Ĵªȱȱªȱªȱ
ȱȱȱªǯ

Naturvärdesklass 2
- Högt naturvärde

ȱȱ¢ȱãȱȱªǯȱ ȱȱȱãȱȱ
ªȱȱȱ§ȱ¢ȱãȱĴȱ§Ĵªȱȱªȱªȱ
ȱȱȱªǯ
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Naturvärdesklass 3
- Påtagligt naturvärde

ªȱȱ¢ȱãȱȱªǯȱ ȱȱȱãȱȱ
varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken regioǰȱǰȱȱȱªǰȱȱãȱȱȱ§ȱ¢ȬȱãȱĴȱ
ȱȱȱȱȱªȱȱȱªǯ

Naturvärdesklass 4
– Visst naturvärde

ȱȱ¢ȱãȱȱªǯ

Övrig mark

Ĵȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱ¢ȱȱȱªȱ§ȱãȱȱªǯȱ¡ȱªȱªȱȱȱªȱȱȱ§ȱ
4 är skogs-områden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet,
ãȱȱȱȱ§ǯȱ#ȱȱȱȱȱªȱȱªȱȱȱãȱ
ãȱȱȱ§ȱȱªǯȱȱȱȱ
ȱªȱȱŚȱ§ȱȱ§ªȱȦȱ§¡ǰȱȱ
ȱªȱȱȱȱȱ§¢ȱĚǯ

Resultat naturvärdesinventeringar: För utförligare information hänvisas till rapporten ”Inventeȱȱ¢ȱȱȱȱãȱ¡ªǰȱãǰȱªȄȱȬȱ ȱȱŘŖŗŝ
Den dominerade jordarten i området är morän, vilket övergår i lera-silt vid sjön samt berg
ȱȱªǯȱȱȱȱãȱªȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ§ĴȱȱȱĴȱȱãȱȱȱãȱĴãªȱȱ§ȱȱ ǯȱ§ȱȱãȱȱȱȱªȱ
ȱã§Ĵȱãȱ§ȱȱãǰȱȱȱȱȱǯ¡ǯȱ¢ȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ§ȱȱȱĴǯ
ãȱȱªȱȱȱȱȱȱ¢Ǳ
Öppen barrdominerad blandȱȮȱ
§ȱ§ȱ¢ȱȱãǰȱȱ§ȱǯȱ
Skogen visar tydliga tecken
på mänsklig påverkan men
ȱȱªĴȱã¢ȱǯȱ ȱãȱ
asp och sälg som inslag i den
annars barrdominerade vegeǯȱ§ȬȱȱĴȱ
är relativt artrikt men utgörs
främst av vanligt förekomȱǯ
Denna vegetationstyp omfattar främst naturvädesklass 4
Ȭȱȱ§ǯ

Figur 12: Blandskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av skyddade
arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI
AB 2017)
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ȦȱȮȱ
ãȱȱȱ
vegetationstypen i syd
och sydost närmast Gamǯȱ§ȱ
karaktäriseras av gran, men
inslag av björk (glasbjörk),
gråal och sälg samt videbusȱãǯȱ ȱ§ȱ
ęȱ§ȱȱª§ȱ
tillsammans med vitmossarter och stor björnmossa i
Ĵǯ
Vegetationstypen gransumpȱĴȱ§ȱvädesklass 2 - högt natur§ǯȱȱȱȱȱ
granskogen utgör naturvärdesklass 3 - påtagligt natur§ǯ

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

ȱȮȱ
Dominerande naturtypen i
inventeringsområdet norra
ȱãȱǯȱ ȱ§ǰȱ§ȱ
skogen närmar sig avverkningsmogen, är skogen öpȱȱȱȱ§¡ǯȱ ȱ
öst, där skogen avverkats för
ca 10 år sedan, är tallskogen
§ȱȱȱȱã¢ǯ
Denna vegetationstyp omfattar främst naturvädesklass 4
Ȭȱȱ§ǯ

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.

ȱªȱŘŖŗŗȦŘŖŗŝǱȱFör utförligare information hänvisas till rapporten ”Inventeȱȱ¢ȱȱȱȱãȱ¡ªǰȱãǰȱªȄȱȬȱ ȱȱŘŖŗŝǯ
ªȱȱãȱŘŖŗŗȱȱ§ȱȱȱŘŖŗŝȱȱ ȱǯȱ¢ȱȱ§ȱęǰȱãªǰȱ¡ǰȱãǰȱǰȱªǰȱãǰȱǰȱãȱ
Ĵȱȱ§ǯ
Generellt är aktiviteten och spelandet störst i områdets västra del, i den lövrika gransumpȱ§ȱǯ¡ǯȱªȱ§ȱ¢ȱǯȱ ȱȱȱȱȱªdet, där den tredje serverhallen planeras, är det glesare mellan individerna och i den unga
ȱȱȱªȱªȱ§ȱ¢ǯȱȱȱȱřŚȱªȱãȱȱ§ȱãȱ§ȱȱªǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ã¡ȱȱȱ§ȱãȱȱǯȱ
ȱãȱȱȱȱȱȱĴȱȱªȱãȱȱ
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
¢ȱãȱȱȱȱȱã§Ĵȱãȱ§ãǯ
I samband med naturvärdesinventeringen av inventeringsområdet (2017) gjordes även en
ȱȱȱȱãȱĴȱ§ãȱȱȱ§ȱȱȱȱªȱŘŖŗŗǯȱȱęȱĴȱȱ§ȱȱȱęȱȱȱĴȱ§22

ȱ§ȱǯȱȱ§ȱĴȱȱ§ȱȱªȱªȱȱȱȱ
¡ȱȱ§ȱãȱȱ¢§ȱȱȱªǰȱȱǯȱªȱãȱªȱȱȱ§ȱȱȱãȱ§ǰȱȱ
Ĵȱȱªȱªȱȱȱȱȱãȱȱã§ȱȱãȱǯȱȱ
ȱȱęȱȱ¢Ĵȱȱȱȱãȱªȱ
ªǯȱªȱȱȱȱȱ¡ȱ¢§ȱȱȱªǯȱȱȱŘŖŗŝȱȱȱȱȱȱ§ȱȱǯȱªȱ
ªȱãȱȱãȱĴȱȱȱªȱ§ȱȱȱĴȱȱ¢Ĵȱªȱ
ȱȱªǯ
Gällande den nordvästra delen av inventeringsområdet bedöms habitatet för de utpekade
ȱȱȱ§ȱȱªȱãȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱȱ§Ĵȱȱȱªǯȱ§ȱȱªȱȱȱ§Ĵȱȱȱ
ãȱȱȱĚȱ§ȱ§ȱȱǯ
ȱęȱ¢ȱǱ
ãȱªȬȱȱ§¡ǰȱȱęȱȱȱȱŗȱȱŘȱȱ¢ãȱ
ǻŘŖŖŝǱŞŚśǼǰȱȱęȱȱªǲȱªȱǻ¢ȱǼǰȱ§ȱ
ǻȱǼȱȱȱǻ¢ȱǼǯ
ªȱǻ¢ȱǼȱȱãȱǻ§ȱǼȱ¡ªȱ
ȱª§ȱȱ§ȱãǯȱ §ȱǻȱǼȱȱȱãȱȱ
¡ªǯȱªȱ§ȱȱȱªȱãȱ¢ȱǻªȱãȱ¢ȱǼȱȱ§ȱȱ¡ªǰȱȱȱŘŖŖŖȬªǯȱȱǻ¢ȱǼȱęȱȱ¡ªȱȱȱ
ãȱȱȱȱȱȱãȱ¢ǯ
ȱ§ȱȱȱŘŖŗŖȦŘŖŗŗȱĴȱȱȱ§ȱȱȱ
en sälgtagging ǻȱ¢Ǽǰȱȱ§ȱȱãȱǯȱȱȱ
ŘŖŗŝȱĴȱĴȱ¡ȱȱȱ§ȱªȱȱȱ§ȱ§ȱȱªȱȱȱ
ǯȱȱȱ¢ȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱ§ǰȱ
utan den liknande ¢ȱǰȱȱȱ§ȱãǯ

6.

Konsekvenser och bedömning

6.1 Mark och vatten
Planalternativet
ȱȱ¡ȱãȱªȱªȱĴȱȱªȱȱȱ
ĴȱȱãȱȱĴȱȱȱªȱȱȱȱȱȱ
ªȱ¢ǯȱȱªȱ¢ȱȱĴȱ§ȱȱĴȱ¢ȱȱȱãȱȱȱę§ȱȱȱȱĴȱȱªǯȱĴȱȱ§ȱȱȱã§ȱȱĴĚãȱȱȱªǯ
ȱĴ§ȱãȱªȱãȱãȱãȱªȱŘŖŗŗǯȱ
ȱȱĴȱȱĴªȱãȱªȱȱȱȱŖǰŚśȱȱ
§ǰȱȱȱãȱȱ§Ĵȱãȱªȱãȱȱªęȱ
ȱȱȱãȱȱȱ§ȱ¢ȱȱĴȱ¢ȱǯ
ȱȱ§ȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ¡ªǰȱȱªȱȱ§ȱȱĴªȱȱȱŗȱȱȱĴȱ§ȱȱȱ
ȱªęȱǯ
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ªȱȱȱĴȱȱ§ȱªȱ¡ªȱȱȱȱãȱĴȱęȱȱĴȱ§ȱȱȱãĴȱȱĴȱǯȱ§ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱĴãȱȱȱȱ§ȱ¢ȱ
§ȱªȱǯȱȱȱȱĴȱȱªȱĴȱȱªȱªȱ
¢ȱȱȱȱȱȱȱãȱȱȱ§ȱǯȱãȱ
ªȱããȱȱĴȱȱȱªȱȱȱęȱªȱĴȱ
ĴĚãȱãȱȱǯ
Ĵȱ§¢ȱȱĴȱ§ȱȱȱ¢ȱãȱĴȱ§ȱĴªȱªȱĴȱ¢ȱªȱǯȱ§ȱȱĴȱªȱȱªȱȱĴ§ȱã§ȱȱȱȱȱªȱãȱ¡ªǯ
Risk för negativȱěȱªȱªªȱãǰȱªȱȱȱȱĴãǰȱ§ȱãȱȱȱ¢ª§ȱǯȱãȱĴȱȱȱ
ěȱªȱªªȱȱȱª§ȱȱȱȬȱãȱĴȱ
implementeras föȱȱȱȱȱĴǯȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱĴȱãȱȱȱȱĴãȱãȱȱĴȱȱȱ§ȱĴȱȱȱãȱªȱ§ªȱ
ȱĴȱę¢ȱãǯȱȱȱãȱȱȱãȱȱĴȱȱȱȬȱãȱȱ¢ȱĴȱªȱȱȱãȱȱ§Ĵȱ
ȱªǯ
ȱȱãȱĴȱȱȱȱęȱĴȱȱ§ȱ§ȱãȱȱªȱãȱ
ǰȱȱȱǯȱȱ¢ȱȱȱãȱȱªȱȱ
ȱã§ȱȱĴªȱ§ȱȱªȱȱȱȱãȱǯ
§ȱȱ§ȱãȱ§ȱãȱĴȱȱãȱȱȱ§ȱȱãȱȱȱ§ȱªȱªęȱȱĴǯȱ§ȱȱȱ§ȱĴȱȱ
§ȱȱȱȱĴ§ȱªȱęȱǯȱȱȱȱęȱªȱȱ§ȱȱãȱȱȱȱ
ãȱȱĴȱȱȱȱȱȱ§ȱȱãȱȱȱªǯȱ ȱȱȱªȱ ȱȱŘŖŗŗȱĴȱȱãȱȱȱ§ȱ
ãȱȱªǯȱ
 Ȃȱȱãȱ§ȱĴȱȱęȱ§ȱȱãȱĴȱã§ȱĴȱ
projektet inȱȱĴȱªȱĴȱȱǯȱȱȱãȱȱȱȱãȱȱȱ§ȱȱĴęȱȱĴȱ
ȬȱãȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱãǰȱȱĴªȱȱ
ȱªȱȱĴȱªǯ
ãĴȱĴȱªȱª§ȱȱãȱȱãȱ¢ȱ
ȱȱãȱȱȱĴǯȱ

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
ȱȬ¢ȱȱȱ§ȱĴȱ¢ȱȱ§ȱȱǯȱ¢ȱãȱ§ȱãȱãȱȱȱȱȱ¢ȱȱãǯȱȱãȱȱªȱªȱȱȱĴãªȱǯ
ȱãȱãȱãȱȱȱãȱȱȱĴǯȱ
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Alternativ placering, väst östlig riktning
ȱ§Ȭãȱȱȱ§ȱĴȱ¢ȱȱªȱĴȱȱȱ§ȱ
ȱãǯȱȱȱȱ¢ȱȱãȱȱȱ¢ȱȱ§ȱãȱĚãȱȱªȱªȱ¢ȱȱǯȱ¢ȱ
ȱȱ§ȱãȱĴȱȱªȱªȱªȱȱãȱ§ȱ§ȱ
ȱãȱãȱªĴȱȱȱãȱȱȱĴǯȱ

Nollalternativet
ȱ§ȱȱȱãȱȱřǯȱȱȱȱęȱªȱȱȱ§ȱ§ȱȱªȱĴȱãȱªȱªȱȱȱĴǯȱternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor
ȱȱȱǯȱ
ȱȱªȱ§ȱȱĴȱ§ȱªǰȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ȱŗȱȱŘȱęȱªȱǯȱȱȱª§ȱȱȱȱãȱȱȱãȱȱȱȱãªȱªȱȱȱĴǯ

6.2 Naturmiljö
Planalternativet
ȱ§ȱĴȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱªȱȱȱ
§ȱȱªȱȱ§ȱȱȱȱȱȱȱ§ǯȱȱ§ȱȱȱ¢ȱȱĴȱ§ȱȱĴȱȱȱªã§ȱȱȱȬȱȱ§Ĵǯȱ§ȱ¢ȱãȱ§ȱȱ
ȱ§Ȧ¢§ȱǯȱªȱ§ȱęȱĴȱȱȱ§ȱ
ȱªȱȱ ǯȱĴȱªȱȱȱªȱ¢ȱȱ
ȱȱȱªȱ§ǯȱãȱĴȱããȱãȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȱ§ȱȱȱªȱȱ§ȱȱãȱǯȱªȱ§ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
¢§ǯȱ
Det är 3,3 ha naturmark värderad till naturvärdesklass 2 och 3 som ligger inom föreslaget
ªǯȱȱȱȱŗǰśȱȱȱ§ȱǯȱȱȱ§ȱ
ȱ§ȱ§ȱŗǰŞȱǯȱ
¡ȱãȱªȱªȱȱȱǯȱãȱȱȱřȱªȱ
ȱŘǰŘȱȱȱãȱȱȱŘȱªȱȱŖǰŚȱǯȱȱȱãȱȱ
ŗǰŚȱȱȱȱȱãǰȱȱŖǰŞȱȱãȱªȱªȱ¢ȱ§Ĵȱ
ªȱ¢ȱ¡ǯȱ
§ȱªȱŘŖŗŝȱ§ȱȱȱȱ¢ȱªȱĴȱªȱªȱ§ȱ§ȱãȱĴȱªȱȱȱ§ȱȱȱȱȱǯȱªȱ
stämmer också väl överens med naturvärdesinventeringen av området som pekar på höga
§ȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱȱãǯ
ªȱȱãȱȱãȱãȱĴȱȱ¡ȱȱȱȱ
ªȱȱªȱĴȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱȱªȱªȱªȱȱȱ§ȱȱŘŖŖŖȬªȱ ǯȱȱªȱȱ§ȱãȱȱ
¢ȱãȱȱȱȱȱãȱ§ǯ

Řś

§ȱ§ȱȱªȱȱȱ§ȱȱªȱȱȱãȱȱ¢ǯȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱ§ȱªȱȱ§ȱȱȱĴȱȱªȱªȱ§ȱãȱȱ
2000-området innebär någon negativ påverkan på järpe i det skyddade området, sannoȱãȱȱȱȱȱ§ȱȱȱªȱȱǯȱȱȱ¡ȱ
bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom fågeln
ȱĴȱ§ȱȱȱȱãȱ§ǯȱȱªȱ¢ãȱǻŘŖŖŝǱŞŚśǼȱãȱ§ȱȱãǯ
Den utpekade och rödlistade arten spillkråka förekommer också i området och gynnas sanȱȱȱȱ§ȱãȱȱȱǯȱȱȱªdet 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
ãĴȱĴȱȱã§ȱȱȱªȱ¢ǯȱȱȱ¡ȱ
ãȱ§ȱȱȱȱ¢ȱȱªȱªȱªȱǯȱ
ȱªȱ¢ãȱǻŘŖŖŝǱŞŚśǼȱãȱ§ȱȱãǯ
ȱȱĴȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ§¢ȱȱãȱǯȱ
§¡ȱ§ȱ§ȱȱãȱȱȱǰȱȱȱªȱȱ¡ªǯȱ§¡ȱȱãȱȱȱȱȱȱãȱ¢ǰȱȱ
ªȱȱªȱȱȱȱĴȱªȱªȱ§ȱ¢ȱȱã§ǯȱ
¡ȱãȱȱȱȱ¢ȱȱªȱªȱȱǯȱȱªȱ¢ãȱǻŘŖŖŝǱŞŚśǼȱãȱ§ȱȱãǯ
ȱãȱȱȱãȱȱȱȱȱȱǰȱȱãȱ
ªȱ§ǯ
¡ȱãȱȱãȱȱªȱȱ§ȱȱȱ¢ȱ§ȱ
ȱȱŘŖŖŖȬªǯȱȱ§ȱȱãȱȱĴȱ¡ȱȱȱãȱªȱȱ§¡ȱȱȱȱ§ȱȱŘŖŖŖȬªȱ
ȱǯȱ
ãĴȱĴȱªȱª§ȱȱãȱȱȱªȱĴȱ¢ȱ
§Ĵȱȱȱªȱªȱãǰȱȱȱã§ĴȱãȱȱŘŖŖŖȬªǯ

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
ȱȬ¢ȱȱȱ§ȱĴȱ¢ȱȱ§ȱȱǯȱvärden och risker gentemot Natura 2000-området och höga naturvärden i väster skulle inte
ªǯȱ§ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱãȱªȱȱȱ§het och helt förhindra kommunikation mot Gammelstadsviken då i princip hela toppen av
ãȱȱȱȱªǯȱ
ȱãȱȱªȱĴȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱªȱªȱãȱȱȱ
ŘŖŖŖȬªȱȱȱ§ȱȱªȱªȱȱȱȱ§ȱ
ȱãǯ

Alternativ placering, väst östlig riktning
ȱ§Ȭãȱȱȱ§ȱĴȱ¢ȱȱªȱĴȱȱȱ§ȱ
ȱãǯȱ¢ȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱãȱªȱªȱråden med höga naturvärden och kopplingar till Natura 2000-området och de värden som
ȱȱ¢ȱȱĴȱ¢ȱªȱȱȱȱĴǯ
ȱãȱãȱȱȱȱãȱãȱȱ¢ȱ
ªȱªȱȱŘŖŖŖȬªȱ¢ȱ§ǯȱ
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Nollalternativet
ȱ§ȱȱȱãȱȱřǯȱȱȱȱęȱªȱ
ȱȱ§ȱ§ȱȱªȱĴȱãȱªȱªȱãǯȱternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor
ȱȱȱǯȱ
ȱȱªȱ§ȱȱĴȱ§ȱªǰȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ȱŗȱȱŘȱęȱªȱǯȱȱȱª§ȱȱȱȱãȱȱverhallarna medför dessa ingen negativ miljöpåverkan på naturmiljön och Natura 2000-omªǯ

6.3 Miljökvalitetsnormer
¡ȱȱªȱªȱ¢ȱȱ§ȱȱȱĴȱȱ ǯȱ¡ȱȱªȱãȱȱãȱªȱ
ĴȱĴȱȱ ȱȱã§ȱȱȱ§ȱȱ
Ĵȱȱȱȱȱȱ ȱãȱªȱĴǯ
ȱãȱãȱ§ȱȱãȱȱĴȱãȱ
ã§ǯ

6.4 Miljömål
¡ȱãȱȱȱȱ ȱãȱ¢ª§ȱȱãȱ
ȱĴȱȱȱãªȱǯȱ¡ȱ§ȱȱªȱȱ
ªȱªȱ ȱĴªǰȱȱŘŖŖŖȬªȱȱªªǯȱȱĴȱªȱȱȱªȱãȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱãȱȱĴȱªãȱȱãȱȱªȱĴǯȱ§¡Ȭȱȱȱȱȱ¢ȱȱ ȱȱȱĴȱȱ
ȱªȱȱȱȱ¡ǯȱ ȱĴȱĴȱȱãȱ§ȱ
ȱȱªȱãȱªȱªȱĴªȱȱǯȱȱȱ
¢ȱãȱãȱȱ§ĴªȱȱĴȱ¢ª§ȱ§ěȱȱȱ
§ȱȱȱãȱȱǯ

7.

Störningar och miljöpåverkan under byggskedet

¢ȱªȱȱ¢ȱǯȱȱȱȱȱ§ȱª§ȱ
ȱȱǯȱȬȱȱǰȱ§ȱȱȱȱȱǰȱȱãȱȱȱȱȱãȱãȱãȱęǰȱãǰȱȱ
ãȱȱȱªȱȱȱǯ
ªȱãȱȱª§ȱã§Ĵȱãȱȱãǯȱ
ãȱãȱ§ȱȱãȱªȬȱȱȱȱ ȱȱªǯȱ
¡ãȱã§Ĵȱȱª§ȱªȱĴȱ§ȱ§ȱȱªȱ
§ȱªȱȱȱªȱ¢ȱªǯ
ãȱĴȱȱĴȱãȱªȱȱããȱªȱȱ§§ǰȱããȱȱ
eller yngel av grodor eller störa andra djur under den känsligaste tiden av deras reproduk§ȱãȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱãȱȱǰȱȱ
ȱȱȱǯ
¢ȱȱªȱĴȱȱȱȱȱãȱȱȱãȱªȱ
¢ȱȱȱ§ȱȱǰȱǰȱ§ǰȱǯǯǯȱǯ
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ª§ěȱ§ȱȱ¢ȱȱĴȱ§ȱȱ§¢ȱȱ ǯ
ȱã§ĴȱĴȱªȱª§ȱȱãȱȱȱ¢den som försumbar för Gammelstadsvikens djur- och fågelliv samt för närliggande boendeãǯ
§ȱ§¢ȱãȱȱȱȱȱ§ȱãȱªȱȱ
ãȱȱªȱȱȱªǯȱ§ȱȱȱȱȱªȱȱ¡ãȱȱãȬȱȱ¢ãȱȱªǯȱ
ȱȱ§ȱãȱãȱªȱªȱ¢ȱȱĴ§Ĵȱȱȱ
ªȱȱ§ȱȱ§ȱȱãȱȱȱãȱĴȱȱ ȱǯȱȱȱȱȱãȱĴȱ§ȱĴȱãȱĴȱȱȱ
ȱ ǯȱ§ȱªȱȱȱȱªȱȱ¡ãȱ
ȱãȬȱȱ¢ãȱȱªǯ
§ȱȱãȱŗǰȱȱ¢ȱǯȱãȱãȱȱȱǯ
ȱȱ§ȱȱȱȱãȱªȱªȱǯ
ȱ§ȱȱãȱªȱãȱȱ§ǯȱãȱĴȱª§ȱªvunna massor är beroende av tillgången inom rimliga transportavstånd vid utbyggnadstill§ǯȱ ȱªȱȱ§ȱȱĴȱȱªȱȱ§§ȱĴȱȱ§ȱȱ
ǯ

8.

Samlad bedömning

ȱ§ȱęȱȱ§ȱªªȱȱȱȱȱªȱĴȱĴȱȱ
ȱȱ§ȱȱãȱȱªȱ ǰȱªȱªȱĴãǰȱªȱªȱĴªȱȱªȱȱŘŖŖŖȬªȱȱ§ǯȱ
Ĵȱãȱȱãǰȱȱȱª§ȱãȱĴȱ
ȱȱãªǰȱãȱ¢ȱªȱȱȱĴȱ
ĴȱȱȱȱȱȱªȱĴȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱªȱªȱȱ
ȱã§ĴȱãȱȱŘŖŖŖȬªǯȱ#§ȱ§ȱĴȱȱĴęȱȱ§ǰȱĴȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȬȱãȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱȱãǯ

9.

Uppföljning

ãȱȱȱȱ¢ȱȱãªȱãȱǯȱ

10. Källor
ãǰȱȱãȱȱȱãȱŗǱřȱȱĚȱǰȱŘŖŗŗȬŖŚǰȱǻǯȱ
ǲȱȱȱ¢ȱȱãȱȱȱĴȱȱãȱŗǱřȱ
ǯĚȱǯȱĴȱǭȱã¢ªȱŘŖŗŗȬŖŚȬŖŚǰȱȱ§ȱãȱǰȱãȬ
ǰȱ§ȱȱŘŖŗŗȬŖŘȬŖşǯǼ
ȱȱ¢ȱȱȱȱãȱ¡ªǰȱãǰȱªȱȬȱ ȱ
AB 2017
řȱȮȱ ¢ȱãǰȱ ȱȱŘŖŗŝ

ŘŞ

ǯȱĴȱȱ§¡ȱȱşŖȱªǰȱȱȱŗŜȦŘŖŗřǰȱ
§¢ȱȱĴ
 ȱȬȱĴ¢ȱǯȱ ȱȱ ǲȱĴǱȦȦǯ
¢ǯȦǯ¡ǵ ƽŗŜŗŜŝŜŜŗȱ
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