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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Bakgrund och syfte
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De tillkommande ytorna är aktuella för en etablering av en återvinningscentral (ÅVC)
och återvinningsmarknad (ÅVM), en ny anläggning för kommunal drift- och underhållsverksamhet samt ny brandstationen.
Det fortsatta arbetet med planeringen av den nya stadsdelen Kronandalen och det underhand utvecklade synsättet på hur området ska exploateras innebär att den kommunala driftoch underhållsverksamheten och ÅVC/ÅVM behöver flyttas. SOS alarm har fått nya krav på
sin verksamhet och behöver omlokalisera senast årsskiftet 2017/2018. Brandstationens lokaler
är ålderstigna och behovet att flytta inom tidsramen finns även för räddningstjänsten.
Alternativa lokaliseringar har sökts för respektive verksamhet. I samtliga fall har marken
inom planområdet utgjort ett alternativ. Planområdet har ett strategiskt läge i närheten av
trafikleder och relativt centralt i Luleå stadsbygd samtidigt som området inte ligger nära
bostäder eller annan störningskänslig verksamhet. Planområdets läge samt att området är
tillräckligt stort för att inrymma flera verksamheter har därmed inneburit att lämpligheten
för en exploatering av området prövas i denna detaljplan.
Planen syftar även till att möjliggöra nya trafikanslutningar till planområdet. Det finns möjlighet att ansluta med ny gata mot Björkskataleden i befintlig cirkulationsplats samt i ny cirkluationsplats i Depåvägens förlängning mot Haparandavägen. För att möjliggöra en ny gata
ingår även mark för en ny lokalisering av befintlig kommunikationsmast och teknikbyggnad.
Utöver ovanståend syftar planen även till att säkerställa ytor för hantering av dagvatten.

Huvuddrag
Planområdet utgörs till stor del av ett planlagt naturområde i form av en skogsklädd höjd,
fortstättningsvis kallad ”Lilla Mjölkuddsberget”. Topografin medför att berguttag behöver
ske för att skapa plana byggbara markytor. En stor andel av massorna bedöms kunna användas för att iordningställa marken inom planområdet och i andra planerade kommunala
projekt. Behov av massor i närområdet bedöms också finnas.
Berguttag eller en bergtäkt är en förutsättning för verksamhetsområdets etablering. Hur
uttag ska ske och hur omgivningspåverkan ska hanteras ingår i planarbetet och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En exploatering av naturområdet ger en förändrad ytvattenavrinning. Förändrad dagvattenavrinning hanteras i detaljplanen och MKB:n.
Efter att berget tagits ut kan marken bebyggas. De verksamheter som planeras att flyttas till
området innebär nybyggnation av en ny brandstation, en ny anläggning för kommunens
drift- och underhållsverksamhet samt en ny anläggning för återvinningscentral och återvinningsmarknad. Dessa lokaler utgörs främst av personalytrymmen, garage, kontor, lager,
uppställningsytor och till viss del försäljning. Verksamheterna regleras i plankartan med
[JZT1] (industri, verksamheter och räddningsstation). Planområdet innehåller därutöver
grönytor som fungerar som utjämningsmagasin och fördröjning av dagvatten.
De planerade verksamheterna, främst återvinningscentralen och återvinningsmarknaden, är
trafikalstrande. Området behöver därmed bra anslutningar till omkringliggande vägnät. Det
finns även ett stort behov av parkeringsplatser.
Området berör riksintresse för kommunikationsändamål. Delar av planområdet ligger inom
utredningskorridor för dubbelspår Boden-Luleå och Norrbotniabanan.
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Översiktskarta. Planområdet markerat i rött.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Planområdet är en del av Porsödalen mitt i befintligt industriområde och utgörs till stor del
av den skogsbeväxta höjden ”Lilla mjölkuddsberget”. Planområdet avgränsas av järnvägen i
väster, Haparandavägen i öster, befintligt industriområde i söder samt Björkskataleden och
befintligt industriområde i norr. Planområdet utgörs till stor del av planlagd naturmark i
form av en skogsklädd höjd och befintlig gatumark. Närmaste bostäder ligger på Mjölkudden ca 400 meter sydväst om området. Planområdet är cirka 7 ha.

Detaljplanen handläggs enligt utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900). Ett utökad förfarande används då detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Preliminär tidplan bedöms vara enligt nedan:
Samråd: kv 4 2016
Granskning: kv 1 2017
Antagande: kv 2-3 2017
Laga kraft: kv 3 2017
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4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling) med miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. miljöbalken (bilaga)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

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

Utredningar och underlag
Ett flertal utredningar har används som underlag för detaljplanearbetet. Dessa finns att tillgå
under planutställningen eller på Luleå kommuns hemsida.
• PM Geoteknik, WSP 2016-09-30.
• PM Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP 2016-09-30.
• PM Bergteknik, WSP 2016-10-07.
• PM Riskanalys, WSP 2016-10-07.
• Naturvärdesinventering, Vatten & Miljöbyrån 2016-10-20.
• Miljökonsekvensbeskrivning, Tyréns AB 2016-12-23.
• Dagvattenutredning, Tyréns AB 2016-12-13.
• PM Undersökning av bergkvalitet, WSP 2016-05-31.
• Ytbehovsutredning Logementet, MAF Arkitektkontor AB 2016-02-26.
• Ytbehovsutredningar ÅVC och ÅVM, MAF Arkitektkontor AB 2016-07-05.
• Skissutredning, MAF Arkitektkontor AB 2016-10-20.
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5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Enligt översiktplanen ska Porsödalen så långt som möjligt förtätas med ytterligare arbetsplatser och på sikt även få en större blandning av verksamheter. I planområdet finns även
markreservat för ny järnväg. Översiktsplanen har inte dokumenterat någon särskild bevarandevärd natur i området. Detaljplanen bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen.

Gällande detaljplaner
Planområdet berör fyra befintliga detaljplaner. Gällande detaljplan för större delen av området, Yttervikens ind.område, västra delen (A267), reglerar att ”Lilla mjölkuddsberget” ska avses
för rekreation med bestämmelsen park och plantering. För övrig närliggande mark reglerar
användningen industri samt gata- och järnväg.
Ytterligare berörd detaljplan, Björkskataleden-Teknikvägen-Haparandavägen, reglerar industriändamål norr om aktuellt planområdet och att de ska finnas gång- och cykelväg i anslutning till
Björkskataleden. Viss naturmark är även avsedd att vara skyddsområde för kraftledningar
parallellt med järnvägen.
Möjlig trafikanslutning innefattande ny cirkulationsplats längs med Haparandavägen berör
även detaljplan A 382, Haparandavägen delen Banvägen-Björkskataleden mm. Haparandavägen
är planlagd gatu- och torgmark och bestämmelsen gäller även för ny trafiklösning.
Anläggningen av ny cirkulationsplats längs med Haparandavägen berör även delar av A
269, Yttervikens industriområde östradelen, för att möjliggöra att befintlig gång- och cykelväg
ska kunna förflyttas eller breddas.

Illustration över detaljplaner som berörs och tangerar till planområdet.

6

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

Pl 422

Del av Ytterviken 17:32 m.fl. Traktorvägen

2014-12-31

2580-P15/2

Pl 297

Björkskataleden-Teknikvägen-Haparandavägen

2006-02-28

25-P06/62

Pl 262

Notvikens hållplats, del av Björkskataleden mm

2004-01-12

25-P04/80

A 322

Kv Harven och Kv Plogen

1974-09-27

25-LUL-1369

A 267

Yttervikens ind.område, västra delen

1967-01-18

25-LUL-A267

A 156

Del av Notviken och Mjölkudden

1956-08-30

25-LUL-A156

A 382

Haparandavägen delen Banvägen-Björkskataleden mm

1979-09-14

25-P79/60

A 269

Yttervikens industriområde östra delen

1967-11-30

25-LUL-A269

Kommunala beslut / program i övrigt
Kommunfullmäktige (KF) har genom beslut att godkänna Planprogram ”Program Detaljplan
för del av Kronan, del av Kronan 1:1, m.fl. 2012 förklarat att kommunens intentioner är att
Kronandalen bör avses för bostäder och handel med hög exploatering. Kronandalen rekommenderas ha blandad bebyggelse med stort inslag av bostäder för att skapa en hög stadsmässig exploatering. Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet, från 2004 och Översiktsplanen från
2013 styrker även planeringen av bostäder i Kronandalen samt att återvinningsmarknaden
och återvinningscentralen måste omlokaliseras.
Möjliggörandet av ovanstående leder till att kommunala drift- och underhållsverksamheten
och ÅVC/ÅVM behöver omlokaliseras. Detaljplanering för en ny stadsdel i Kronandalen
pågår under 2016/2017.
Lokaliseringsutredningar har genomförts för varje enskild verksamhet som planeras att
omlokaliseras till planområdet. Utredningarna visar att det finns potential för betydande
samordningsvinster vid en samlokalisering. Aktuellt planområde är tillräckligt stort för att
inrymma flera verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2016-03-14 §116 om att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 och del av Räfsan 2.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 §152 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
tillsammans med räddningstjänsten utreda ytbehov och föreslå ny lokalisering av ny brandstation.
2016-11-21 beslutade KSAU Kommunstyrelsen beslutar att en placering av ny station för
Räddningstjänsten inklusive SOS Alarm och Ambulans prövas i pågående planuppdrag för
detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 och del av Räfsan 2.
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Riksintressen
Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (MB). Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens 4 kap utgör dock inte hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Genomförandet av planen
påverkar inte syftet med riksintresset.

Kommunikationer
Planområdet berör riksintresse för kommunikationer i enlighet miljöbalken 3 kap. 8 § (Stambanan genom övre norrland, Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Lu-

Bild över Norrbottniabanans utredningskorridor. Källa: Trafikverket järnvägsutredning 160.

Illustration över Norrbottniabanans korridor i förhållande till planområdet.
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leå - Boden.) Syftet med riksintresset är att säkra kommunikationerna längs stambanan samt
möjligheten till utveckling av järnvägen.
Norrbotniabanans utredningskorridor behandlar två alternativ, östlig och västlig anslutning
till Luleå. Utredningskorridorerna är baserade på ett antal linjestudier med en viss marginal
för att inte låsa möjligheten till goda spårlösningar i kommande järnvägsplaneskede. Korridoren genom Luleå stadsbygd är nära 250 meter bred.
Den västra korridoren, som innebär att Luleå C blir en så kallad säckstation, bedöms innebära störst behov av ytterligare spår genom Luleå. Korridoren ligger i anslutning till väg E4
passerar Södra Gäddvik via Storheden mot befintlig järnväg i nordost. Anslutning till befintligt spår mot Luleå och Boden kan ske med ett triangelspår mellan Notviken och Storheden.
Möjlighet att bredda befintligt spårområde längs stambanan begränsas i norr av Gammelstadsvikens naturreservat. Reservatsgränsen ligger ca 25 m från befintlig spårmitt.
Vid planområdet finns Notvikens station med dubbla spår och mittperrong. Ytterligare ett
spår finns vid stationen i form av en anslutning till ett industrispår som går in till angränsande industrifastigheter norr om spårområdet.
Avståndet mellan befintlig stambana och föreslaget gatuområde inom planområdet är ca 20
m och utrymme finns att utöka befintlig järnväg med ytterligare spår.
Befintlig infrastruktur och bebyggelse längs med korridoren kommer att vara styrande vid
byggande av en ny Norrbotniabana. Björkskataledens bro är förberedd för ytterligare spår,
Notvikens station ska sannolikt angöras. Anslutning till befintliga spår måste därmed ske
innan planområdet. Placering av nya järnvägsspår längre norrut och sträckning närmare/
över planområdet leder därtill troligen till större påverkan på Gammelstadsviken och annan
infrastruktur och därmed även större kostnader.
Planförslaget är en del i att möjliggöra den nya stadsdelen Kronandalen. Det är ett stort
allmänt intresse att bygga fler bostäder. Här behöver staten ta ett ansvar vid avvägning av
statliga intressen för att främja bostadsbyggandet. En avsmalning av korridoren skall avvägas mot bostadsbyggande som Luleå behöver. Detaljplanen innehåller även samhällsviktiga
funktioner som behöver få en snabb lösning. SOS-alarm kan försvinna från regionen och
räddningstjänsten behöver en central lokalisering för att effektivisera sin verksamhet.
Luleå kommun bedömer att riksintresset för kommunikationer gällande befintlig järnväg
och Norrbotniabanan utgörs av möjligheten att bygga ett dubbelspår alternativt tre spår på
sträckan vid planområdet. Luleå kommun anser att detaljplaneförslaget har tillgodosett syftet med riksintresset för kommunikationer.

Sektion som illustrerar hur ny gata med parallell gång- och cykelväg kan inrymmas intill spåren vid
Notvikens station. I plankartan har gatuområdet förskjutits 10 meter jämfört med illustrationenför att ge
plats för ytterligare spår. Sektionen utgör ett skissmaterial framtaget av Sweco.
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Foto mot väster taget ungefär där ny gata föreslås i planförslaget. I bilden syns även Notvikens station
med dubbla spår och befintlig gång- och cykelport under järnvägen. I bildens mitt syns industrispåret
vika av till höger.

Strandskydd
Planområdet berörs ej av strandskydd.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning.
Kommunen har i genomförd behovsbedömning tagit ställning till att planen kan innebära
risk för betydande miljöpåverkan. En av de planerade verksamheterna är en återvinningscentral som är tillståndspliktig. Detaljplanen ska medge denna verksamhet och kan därav
anses kunna leda till betydande miljöpåverkan. Planens genomförande innebär även påverkan på natur- och markvegetation samt sprängning i berg. Då det inte kan uteslutas att
ett genomförande av detaljplanen kan innebära risker för miljön eller för människors hälsa
och säkerhet, bör en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras.
Miljöeffekter som ska utredas vidare i en MKB bedöms vara: Påverkan på naturområdet,
påverkan på avrinningsområde/dagvattenhantering, påverkan på stadsbild och störningar
under byggtid.
Länsstyrelsen har i ett yttrande daterat 2016-09-06 delat kommunens bedömning att planens
genomförande kan antas kunna innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning angående vilka miljöeffekter som behöver utredas vidare i en MKB.
Länsstyrelsen anser även att trafikens miljöpåverkan och transporter vid berguttag ska bedömas och konsekvensbeskrivas. Även planområdets betydelse som grönkorridor och eventuellt tillstånd för markavvattning behöver lyftas i MKB:n.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättas och bifogas detaljplanen.
MKB:ns slutsatser sammanfattas på sid 30.
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6.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föreslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Markägoförhållanden
Planområdet berör främst delar av fastigheten Ytterviken 17:32 som ägs av Luleå kommun.
I fastigheten ingår naturmark, gator och gång- och cykelvägar inom planområdet. Detaljplanen innefattar även del av fastigheten Bergviken 5:10 vid Haparandavägen samt del av
Räfsan 2 som ägs av Beijer byggmaterial AB.
Vid ett genomförande av detaljplanen styckas nya fastigheter för den föreslagna kvartersmarken. Delar av mark som berör Räfsan 2 kan komma att övergå i den kommunala parkoch gatufastigheten Ytterviken 17:32.

Naturmiljö
Landskap och ekosystem/Vegetation och djurliv
Planområdet utgörs av en skogsbevuxen höjd och närliggande naturmark i Porsödalens industriområde. Höjden varierar mellan cirka +7 m till +21 m, vilket motsvarar en höjdskillnad
på ca 14 m. Höjdskillnaderna inom planområdet är påtagliga. ”Lilla mjölkudsberget” är som
högst vid mittpunkten där marknivån är ca + 21 m och sluttar sedan ner till + 10 m. Sluttningen åt öster är något flackare än mot övriga väderstreck (se höjdsektioner sid. 14). Depåvägen
är belägen vid ca + 12 m och fastigheterna längs med vägen ligger i genomsnitt på + 10 m
över havet. I anknytning till anslutningspunkt för ny gata mot Björkskataleden är marknivån
ca + 6 m, se bild nedan.
I den norra delen av planområdet utgörs skogen av lövskog med björk som dominerande art.
Undervegetationen består till största del av gräs.
Marken på större delen av höjden utgörs av barrskog med inslag av löv i vissa partier. Skogen domineras av gammal tallskog med olikåldriga tallar och en tydlig luckighet. Stående

Utdrag av höjddata i planområdet. ©Blom 2015.
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och liggande död ved har påträffats med spår av hackspett, vedlevande svampar och insekter.
Sydöst på ”Lilla mjölkuddsberget” består skogsmarken av hällmarksbarrskog som domineras av tall. Åldern på skogen är uppskattad till cirka 70-80 år. Skogsmarken har inslag av
gran och björk. I detta område har en individ av den rödlistande arten motaggsvamp påträffats. Den fridlysta växtarten revlummer finns sporadiskt i området.
Naturmarken inom planområdet har inte bedömts utgöra en del i det som översiktsplanen
benämns som ekologiskt värdefulla stråk. Området ligger i ett industriområde inringat av
infrastrukturkorridorer och har trots närheten till Mjölkuddstjärn och Gammelstadsviken
ingen tydlig koppling med andra grönområden.
Mjölkuddstjärnen ligger inte inom planområdet men i nära anslutning. Mellan tjärnen och
planområdet finns en järnväg och gata. Planområdet avvattnas till stor del mot tjärnen. En av
förutsättningarna för planarbetet har varit att flödet av vatten från planområdet mot Mjölkuddstjärn ska bibehållas. Frågan utreds i dagvattenutredning och i MKB:n.
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter att byggbar mark skapas. Det innebär sannolikt
att marken ska planas ut och en stor mängd berg behöver tas ut. Området har inte höjdsatts
och det kommer sökas alternativ som minimerar mängden berg som behöver tas ut men
vegetationen i området kommer påverkas påtagligt. En stor del, eventuell all, befintlig skog
och markvegetation kommer behöva tas bort. Befintliga biotoper försvinner och ersätts med
hårdgjorda ytor för verksamhetsområden, gator och till viss del parkmark. Ovanstående
innebär försämrade möjligheter för djur och växter att finnas kvar i området men även röra
sig i och genom området.
Bebyggelse och vägsträckning bör utformas på ett sådant sätt att god anpassning till befintlig
terräng erhålls där det är möjligt. Vid sänkning av marknivån bör försiktighet iakttags för att
undvika förändringar på grundvattennivån invid planområdet och dess närliggande våtmarker.
Kvartersmarken föreslås få tydliga inslag av grönska och ha en koppling till den övergripande grönstrukturen. Av funktionella skäl behöver en stor del av marken vara hårdgjord.
Området bör där det är möjligt utformas med nya planteringar och ges en parkliknande
karaktär.
Med genomtänkt höjdsättning av planområdet skapas möjligheter för att minska uttag av
berg och påverkan på stadsbilden som en plansprägning av marken innebär. Den framtida
höjdsättningen av området kan även styra åt vilket håll och till vilken recipient som planområdets ytor avvattnas mot. Möjlighet att utnyttja topografin finns även för bebyggelse och
gestaltning av området och kommer utredas vidare till granskningsskede av detaljplanen.
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Figur som illustrerar de geotekniska förhållandena inom planmområdet. Gråa ytor markerar berg i
dagen eller ytligt berg. Delområde 1 och 2 är markerat med röd respektive blå linje. Källa WSP, tolkad
och bearbetad av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Marken
Geotekniska förhållanden
Planområdet består förutom av redan planlagda gator (Depåvägen och Haparandavägen) av
naturmark. Den östra delen (Delområde 1) som är avsedd för ny kvartersmark består till stor
del av berg i dagen och ytligt berg. I delar av området finns stora block och sten. Bergarter
som påträffats vid provtagning i berget är granodiorit och metabasit. Materialen är av god
kvalité och kan användas som bär- och förstärkningslager enligt Trafikverkets krav (TDOK
2013:0529). Materialet är även godkänt för anvädning som viss typ av slitlager.
Geoteknisk utredning (WSP 2016) visar att jorden i området består av ett tunt lager mulljord
och växtsikt ovan friktionsjord på morän. Friktionsjorden består av siltig sand och moränen
är av typen siltig sandmorän. I västra delen av berget har ytligt blandade fyllningar av mestadels siltig morän hittas. Berg har påträffats på ca 0,2-5,5 m under markytan vilket motsvarar ca +7,3 till +16,5. Grundläggning utförs på avsprängt och välrensat berg eller fast naturlig
morän.
I den västra delen av planområdet (Delområde 2), som främst är avsett för ny gata, består
jorden generellt av sandig siltsediment ovan siltig lera som underlagras av sandig silt och
morän. I den siltiga leran har spår av sulfid påträffats. Siltsedimenten och siltleran är mycket
löst lagrad medan siltiga sandmoränen har fast lagringstäthet. Typen av material och dess
kvalité kan variera ytterligare.

Markradon
Radioaktiva bergarter kan förekomma i planområdet. Vid sprängningsarbeten inför byggnation måste radonrisken utredas.
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Den övre höjdsektionen av Lilla Mjölkuddsberget är en väst-östlig sektion tagen från fastighetsgränsen
mot Räfsan 2 till fastighetsgränsen mot Plogen 2. Den nedre är en sektion tagen från järnvägen i syd
mot angräsnande industrifastighet i norr.

Förorenad mark
Underlagrad sulfidhaltig siltig lera har hittats i de nordvästra delarna av planområdet. Dessa
massor kräver särskild hantering enligt gällande regler och direktiv från miljömyndigheten.
I övrigt utgörs planområdet mestadels av naturmark som ej bedöms påverkats av tidigare
verksamheter. Eventuella föroreningar orsakade av sprängning och schaktning av berg bör
kontrolleras under arbetets gång.

Risk för ras och skred
Risken för ras och skred inom området bedöms som låg. Beroende på hur planområdet kommer att utformas vid ett genomförande av planen kan eventuellt nya bergskärningar tillkomma. Vid sprängningsarbeten och förändringar i omgivningen bör riskerna för ras utredas
ytterligare.
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Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån inom planområdet idag är uppmätt till ungefär + 1 m vid den västra lägre
liggande marken till + 2,74 m på höjden enligt geoteknisk undersökning genomförd under
hösten 2016.
Eventuell påverkan på grundvattennivåerna utreds fortsatt i dagvattenutredning del 2 som
kommer att finnas med vid granskningsskedet av detaljplanen.

Dagvatten
”Lilla Mjölkuddsberget” är en vattendelare för tre mindre delavrinningsområden, som vardera hyser Gammelstadsviken, Björkskatafjärden samt inre Lulefjärden. Utöver det behöver
även Mjölkuddstjärnen beaktas då en viss del av flödet som slutligen når Inre Lulefjärden
passerar därigenom. Fördelningen mellan dessa är cirka 48 % Mjölkuddstjärnen, 38 % Gammelstadsviken, Inre Lulefjärden 14 % samt Björkskatafjärden försumbart enligt dagvattenutredning utförd av Tyrens under hösten 2016.
Planområdet avvattnas både genom dikessystem och via dagvattenledningar. I den södra
delen avleds dagvattnet via ett system under järnvägen, längs med Banvägen och ut i Mjölkuddstjärnen. Dagvatten samlas även upp i GC-tunneln under järnvägen med utloppspunkt
i tjärnen.
I den östra och nordöstra delen av området sker avledningen av dagvatten främst via dagvattenledning som återfinns i Depåvägen. Ledningen för vattnet åt sydost via Skutviken
och vidare ut till Inre Lulefjärden. Ledningsnätet har kapacitetsbrist och dämning sker vid
kraftigare nederbörd.
Från den västra och nordvästra delen av ”Lilla mjölkuddsberget” samlas dagvatten upp i dikessystem längs med ny GC-väg vid Björkskataleden och intill fastighetet Räfsan 2. Utflödet
har svårt att passera området vid några mindre tekniska anläggningarna och tydliga tecken
finns på att vattnet blir stående där. Det vatten som passerar leds vidare mot Gammelstadsviken.

Karta över delavrinningsområden i området kring ”Lilla Mjölkuddsberget” enligt SMHI. Mjölkuddstjärnen är inte klassad som vattenförekomst i vatteninformationssystemet Svergie, VISS.
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Exempel på utformning av Svackdike med bräddavlopp. Bild hämtad ur Svenskt vatten P105 (2011).

Till vänster: Regnbädd som avvattnar lokalgata och gångyta. Till höger: Principskiss av regnbädd
hämtad ur Svenskt vatten P110 (2016).

Den planerade exploateringen av området innebär fler hårdgjorda ytor. Detta medför att
mängden dagvatten som tidigare har kunnat infiltreras naturligt i marken ökar och behöver
tas omhand. Höjdsättning av området är central för att ge goda förutsättningar för lämplig
avledning av dagvatten inom och från området. Det innebär även lämplig marklutning från
byggnader samt ytledes avledning av takdagvatten.
För hantering av dagvatten vid exploatering av planområdet bedöms ytor behöva avsättas
för detta ändamål både inom och intill området enligt dagvattenutredning gjord under hösten 2016. Traditionell dagvattenhantering i tätortsbebyggda områden bygger ofta på att leda
dagvatten utan fördröjning till rörbaserade ledningssystem under jord. Inom planområdet
kan även lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) appliceras. Det innebär att dagvatten
tas om hand lokalt på platsen genom fördröjning, infiltration och reducering av flöden. Rening av dagvatten sker i närheten av föroreningskällorna.
Exempel på detta är svackdiken som är svagt skålformade, relativt breda och grunda diken
som gärna kan anläggas med vattentåligt gräs för ytterligare magasinerande förmåga. Är det
ont om plats kan makadamfyllda diken som fördröjer och jämnar ut vattenflöden anläggas.
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Regnbäddar/biobäddar är ett annat exempel som innebär en nedsänkt plantering uppbyggd
på ett dränerande system med ett filtermaterial. Anläggningen är anpassad för att både
kunna hålla större mängder vatten och klara sig längre perioder utan regn. Ytterligare dagvattenåtgärder är gröna tak, öppna fördröjningsmagasin, dagvattendammar, samlad fördröjning och stuprörsutkastare.
Dagvattenutredningen fördjupas till granskningsskedet av detaljplanen. Utredningen kommer då även behandla uppkomna flöden efter exploateringen och peka ut ytor lämpliga att
avsätta för dagvattenhantering samt vilken typ. I planområdet finns låglänta ytor som kan
bli aktuella att nyttja för dagvattenhantering. Dessa ytor är reglerade som parkmark [PARK]
med egenskapsbestämmelsen dagvatten. Ytorna kan kombineras med en allmänt tillgänlig
parkmiljö med bland annat planteringar och gångstigar.

Risk för höga vattenstånd
Planområdet är beläget över den markhöjd för samhällsviktiga funktioner som beslutats i
Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning. Risken för höga vattenstånd uppstår vid
skyfall mot stora hårdgjorda ytor. Ovanstående risk utreds i pågående dagvattenutredning
och bedöms gå att hantera genom medveten höjdsättning av området samt dagvattenåtgärder.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka med mellan
20-40% beroende av utsläppsmängden växthusgaser till atmosfären. Den mindre mängden
nederbörd väntas vid begränsade utsläpp och den större mängden väntas vid höga utsläpp.
Även den kraftiga nederbörden (skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan öka med
ca 15-25% beroende på scenario. Hänsyn förändrad nederbörd är inarbetat i dagvattenutrendingen.

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från riksantikvarieämbetet.
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Bebyggelse och gestaltning
Historik
Under mitten av 1800-talet fanns en del bebyggelse runtomkring ”Lilla mjölkuddsberget”.
Den mest utmärkande byggnaden var Fjellstugan eller Fjellstu som uppfördes under 1850-talet av Henrik August Benckert. Senare kallades även byggnaden Kapings villa eftersom den
vid sekelskiften 1900 ägdes av jägmästaren Franz Kaping från Tyskland.
Gällande detaljplan visar att det i slutet av 1960-talet fortfarande fanns bostadsbebyggelse
i de sydvästra och nordöstra utkanterna av berget. Bebyggelsen har under årens lopp rivits
och idag finns inga av bostäderna kvar.

Karta från år 1857 som visar Fjellstu/Kapingsvilla och övrig bebyggelse kring berget.

Bebyggelse
Planområdet är idag nästintill obebyggt. Nuvarande bebyggelse består endast av mindre
teknikbyggnader.
Fastigheten Räfsan 2 som endast delvis ingår i planområdet innefattar en byggnad som
används för lager och varuhus av Beijer byggmaterial. Omkringliggande bebyggelse är av
industrikaraktär, med stora volymer. Bebyggelsen är utformade utefter verksamheternas
behov och funktion. Fasaderna är mestadels klädda med plåt men även bärande tegelfasader
förekommer. Verksamheter belägna i närområdet idag är tillverkningsindustri, bygghandel,
entreprenad- och installationsföretag, IT samt övriga mindre företag och en gymnasieskola.
Planförslaget utgör en utvidgning av Porsödalens industriområde. Kvartersmarken inom
planområdet är avsedd att kunna upplåtas för olika verksamheter och regleras i plankartan
med [JZT1] - Industri, verksamheter och räddningsstation. Nya verksamheter som planeras
att etableras inom området är ny brandstation, SOS larmcentral, ny återvinningscentral, ny
återvinningsmarknad samt Luleå kommuns drift- och underhållsverksamhet. Verksamheterna regleras med en högsta nockhöjd och en största byggnadsarea i procent per fastighetsarea.
Övrig bebyggelse som regleras i plankartan är en kommunikationsmast [E1] och nätstation
[E2].
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Planerade verksamheter
Efter att verksamheternas ytbehov utretts har ett flertal förslag på utformning av planområdet tagits fram. När verksamheterna samlokaliseras har möjligheter till samordningsvinster
av lokaler och utomhusytor identifierats. Samordningsvinsterna har delvis inarbetats i nedanstående skiss. De uppgifter om respektive verksamhets ytbehov som följer i avsnittet är
innan samordningsvinsterna. Ytterligare effektiviseringar har bedömts möjliga och kommer
att utredas vidare.
Alternativet med anläggning av ny gata i ytterkanten av planområdet parallellt med järnvägen har bedömts vara fördelaktig. Gatan och ny infrastruktur kan anläggas i ett tidigt skede
och placeringen skapar ett längre avstånd mellan planerad verksamhet och järnväg. En gata i
ytterkanten av området möjliggör även ett minskat massuttag då gatan delvis kan ligga på en
lägre nivå än den planerade kvartersmarken.

Exempel på hur planområdet kan komma att disponeras vid ett genomförande av planen. Den nya
gatan ansluts till befinlig cirkulationsplats vid Björkskataleden och vid en ny cirkulationsplats mot Haparandavägen. Skiss av MAF arkitekter.

Sammanställning av de planerade verksamheterna och dess ytbehov
I brandstationen kommer den kommunala räddningstjänsten, SOS-alarm och landstingets
ambulansverksamhet inrymmas. Verksamheterna är samhällsviktiga och ska planeras och
organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt. Den föreslagna lokaliseringen bedöms kunna ersätta befintliga brandstationer i
centrala Luleå och i Gammelstad.
Arbetsuppgifterna är skiftande och består av exempelvis administrativt arbete, utbildning,
service- och verkstadsarbeten samt uttryckning. Verksamhet kommer bedrivas dygnet runt.
Från brandstationen ska stora och komplexa räddningsinsatser kunna ledas och det ställer
krav på omgivning och utformning av planområdet. I ett tidigt lokalprogram har den totala
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Snedbild över befintlig brandstation i centrum. ©Blom 2015.

bruttoytan (byggd) beräknat till 6500 kvm infattande bland annat kontor, lektionssal, dagrum, kök, omklädningsrum, vagnhall, verkstäder, träningslokaler samt räddningscentral.
Byggnadsytan dvs. hur stor markyta byggnaden tar i anspråk bedöms behöva uppgå till
cirka 4700 kvm. Brandstationen har bedömts behöva en tomt motsvarande 18000 kvm.
Kommunala drift- och underhållsverksamhetens område är en arbetsplats för ca 85 personer
inom Stadsbyggnadsförvaltningen och omfattar avdelningarna drift- och underhåll samt
bygg och teknik. Verksamheten utför drift- och underhållsarbeten av vatten- och avloppsledningar, parker, gator samt utrustning och anordningar. De bedriver även snickeri, plåtverkstad och lokalvård. Inom deras befintliga område på Kronan finns garage och uppställning
för bland annat kommunens bilar, lastbilar, hjullastare med mera. Kommunala drift- och
underhållsverksamheten har även material i beredskap för att kunna genomföra akuta gatuoch VA-arbeten. Det kan även bil aktuellt med att flytta delar av Fritidsförvaltningen till de
nya lokalerna. Verksamhetens ytbehov redovisas i tabellen nedan.

Sammanställning av den kommunala drift- och underhållsverksamhetens framtida ytbehov. Sammanställt av MAF arkitekter.
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Snedbild över delar av kommunala drift- och underhållsverksamhetens befintliga lokaler på Kronan
(Logementet). ©Blom 2015.

Ytterligare verksamheter som planeras i planområdet är återvinningscentral och återvinningsmarknad. Återvinningscentralen (ÅVC) bedrivs av det kommunala bolaget Luleå
renhållning och återvinningsmarknaden (ÅVM) av Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning. Verksamheterna är idag samlokaliserade på Kronan och sysselsätter ca 3-4 respektive
85 stycken personer.
ÅVC erbjuder inlämning av t.ex. grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Efter inlämning transporterar de vidare avfallet för återvinning, energiutvinning, sortering eller deponering mestadels till Sunderby avfallsanläggning. Farligt avfall omhändertas av godkända
behandlingsanläggningar och eventuella deponirester lämnas på en godkänd deponi. ÅVM
bedriver handelsverksamhet för återanvändning av verksamheternas inlämnade material.
Arbetsuppgifter består bland annat av att utföra kontroller, rengöring och reparation av
inlämnat material samt nytillverkning för återbruk.
Det totala ytbehovet för ÅVC och ÅVM sammanfattas i tabellen nedan.

Sammanställning av framtida ytbehov för ÅVC och ÅVM. Sammanställt av MAF arkitekter.
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Snedbild över återvinningscentralens och återvinningsmarknadens befintliga lokaler på Kronan.
©Blom 2015.

Friytor
Planområdet brukas idag i viss mån för rekreation och friluftsliv. Det syns genom upptrampade stigar som bildats vid exempelvis promenader och hundrastning.
Vid ett genomförande av planförslaget kommer en markyta motsvarande ca 6 hektar för reakreation påverkas. Närområdet har dock fortfarande goda förutsättningar för rekreation och
friluftsliv. Mjölkuddsberget och Mjölkuddstjärnen är belägna mindre än 100 respekive 300m
från planområdet.
I det kommunala projektet Guldkant kring Gammelstadsviken har möjligheten att knyta
samman Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken med ett vandringsled eftersökts. I projektet har en saknad länk identifierats och det är sträckan från gc-tunneln under järnvägen vid
planområdet och sträckan fram till Notvikens station. Den föreslagna gång- och cykelvägen
parallellt med ny gata kan tillsammans med enklare gångstråk i den planlagda parkmarken
bidrar till att leden blir komplett.

I figuren framgår det planerade Fågelleden mellan Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken. Den saknade länken
vid planområdet är inringad.
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Offentlig och kommersiell service
De tillkommande verksamheter som föreslås genom detaljplanen ökar servicesnivån i industriområdet. Möjligheten till återvinning och återanvändning i Luleå är oförändrad eller
förbättras. Övriga nya verksamheter skapar fler och mer varierade arbetsplatser i området.
En exploatering av Porsödalens industriområde med ytterligare arbetsplatser kan även
generera annan kommersiell service. Större underlag skapas för att utveckla exempelvis nya
restauranger.

Byggskedet
Byggskedet innefattar i detta fall avverkning av skogen på berget, avtäckning av berget,
lossgörning av berg, (ev krossning och sortering samt mellanlagrning av berg), borttransport
av berg, anläggande av gator och gc-vägar inkl ledningar, iordningställande av kvartersmark
samt uppförande av byggnader.
”Lilla mjölkuddsberget” motsvarar ett område av ca 6 ha. I ett inledande idéskede har
schaktvolym beräknats för en sänkning av marknivån till + 10 m på hela berget vilket motsvarar ca 300 000 m3 berg och 90 000 m3 jord. (PM Bergteknik WSP 2016).
Transport och logistik av massorna utreds vidare under projektering. Med antagandet att 300
000 m3 berg ska tas ut motsvarar det nära 100 lastbilstransporter per dag under ett års tid.
En del av bergmassorna kan komma att användas till att iordningställa området för exploatering (fyllning och överbyggnad för ny gata, fyllning av kvarters- och gatumark inom planområdet). Övriga överskott av massor kan delvis användas för andra kommande kommunala projekt. Sammanställning av massbehov i stadsbyggnadsförvaltningens investerings- och
exploateringsbudget har gjorts av WSP 2016. Sammanställningen visar att det finns avsättning för en stor del av de uppkomna massorna under de närmaste åren.
Logistiken och hanteringen av massorna i stort, från lossgörning, krossning, sortering och
mellanlager till slutgiltigt anläggningsändamål är en utmaning att lösa under kort tid. En
höjdsättning av området där bebyggelse och gator anpassas till topografin eftersträvas.
Schaktvolym kan troligen minskas markant då bevarande av 1 m berg inom planområdet
motsvarar ca 60 000 m3.
När berguttaget har avslutats iordningställs marken genom att nya gator anläggs samt att
marken iordningställs för uppförande av byggnader.

Landskapsbild och stadsbild
Området är idag mest synligt från Bodenvägen, Banvägen och järnvägen och utgör en grön
fond. Även inifrån industriområdet, Björkskataleden och Depåvägen är planområdet synligt.
Den skogsbeklädda höjden är ett viktigt strukturerande inslag i stads- och landskapsbilden.
Landskaps- och stadsbilden kommer kraftigt påverkas av den nya exploateringen. Sänkning
av marknivån är ett ingrepp i landskapsbilden som inte kan återställas. Skogsmark ska övergå till verksamhetsmark och stora delar av marken inom området planas ut. En bergvägg
kan skapas och kommer till största delen skymmas av den nya bebyggelsen. Skogsskärmen
som utgör fond till Mjölkuddstjärnen försvinner och höjden som bildar orienteringspunkt
och strukturerande element i landskapsbilden försämras.
Den aktuella platsen är bullerstörd sedan tidigare och lämpar sig ej för rekreation eller annan
typ av bebyggelse som bostäder. Samlokalisering av stora verksamhetsområden hellre än
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att sprida ut dem på ett flertal platser kan vara positivt såväl av strategiska skäl såsom för
landskapsbilden. Liknande miljöer är tillika inga främmande element i landskapet utmed
Haparandavägen och Björkskataleden
De byggnader som planeras bli en till två våningar höga från väster kommer dominera landskapsbilden intill Bodenvägen, Banvägen och järnvägen. Sett från Porsödalens industriområde kommer tomten i norr vara mest synlig.
Byggnaderna inom området bör placeras och utformas för att skapa ett nytt, positivt inslag i
stadsbilden. Järnvägen är även en av huvudinfarterna till Luleå för resenärer med tåg och det
bör likaså beaktas vid gestaltningen av området.
Massuttag bör hållas nere för att behålla en intressant miljö som fortsatt kan utgöra en orienteringspunkt i område.

Trafik
Gatunät
Gatunätet som omger planområdet består av Haparandavägen, Björkskataleden och Depåvägen, se figur på nästa sida. Haparandavägen och en del av Björkskataleden har hastighetsbegränsning 70km/h och Depåvägen och resterande del av Björkskataleden har begränsning
50km/h.
Möjlighet till trafikanslutning av planområdet finns via Depåvägen, Björkskataleden och
Haparandavägen. Ny gata är föreslagen att ansluta till Depåvägen och Björkskataleden med
sträckning i ytterkant av planområdet parallellt med Stambanan. Den nya gatumarken planläggs med beteckningen [LOKALGATA] och innefattar även egenskapsbestämmelsen gångoch cykelväg.
Anslutning av ny gata mot Björkskataleden föreslås i befintlig cirkulationsplats vid Luleå
energis kontor och Beijers. Anslutningen kan komma att påverka Beijers fastighet (Räfsan
2). Utredning hur anslutningen kan utformas och hur infart till Beijers kan ordnas pågår och
kommer ingå i separat trafikutredning som kommer ingå i kommande granskningshandlingar av detaljplanen.
Anslutning till Haparandavägen föreslås i ny cirkulationsplats i Depåvägens förlängning.
För att inryma cirkulationsplatsen behöver gaturummet breddas. Därför ingår denna del av
Haparandavägen och depåvägen i planområdet med beteckningen [HUVUDGATA]. Cirkulationsplatsen bedöms få fyra anslutningar; mot Haparandavägen, Depåvägen väster och
Depåvägen söder. Depåvägen norrut föreslås utformas som en återvändsgränd och förses
med en vändplan innan den nya cirkulationsplatsen. Se figur .
Fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 som idag nås från Depåvägens vändplan föreslås få en
ny anslutning mot den nya gatan.

Biltrafik
Björkskataleden öster om Porsörondellen har en uppmätt vardagsmedeldygnstrafik (VDT)
på ca 11500 fordon och Björkskataleden väster om Porsörondellen har VDT 5200. Haparandavägen söder om Porsörondellen har VDT på nära 14000 fordon. Uppgifterna kommer från
den årliga trafikmätningen hösten 2016. VDT längs Depåvägen söder om anslutningen till
Björkskataleden har vid trafikmätningar våren 2016 uppmätts till VDT 2500 fordon.
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I figuren framgår befintliga och planerade gator (röda), gc-vägar (blåa) och andra trafiklösningar vid
planområdet. Nya länkar är utgörs av streckade linjer.

Exploateringen av ”Lilla mjölkuddsberget” kommer att generera ökad trafik till och från planområdet. Mätning av trafikmängder till nuvarande återvinningscentral och återvinningsmarknad samt kommunala drift- och underhållsverksamheten på Kronan har genomförts
under 2015-2016. Mätningarna visar att ÅVC och ÅVM sammantaget beräknats generera
1400 fordonsrörelser i snitt per dag.
Kommunala drift- och underhållsverksamheten har uppmätts ha cirka 500 fordonsrörelser
per dag per medelveckodygn (VDT).
Brandstationen genererar inga stora trafikmängder i form av besökstrafik. Det är en arbetsplats med ca 100 anställda och tillkommande utryckningstrafik.
ÅVC/ÅVM bedöms komma att öka antalet besökare när Luleå växer. Antalet fordonsrörelser
för ÅVC/ÅVM har därmed beräknats kunna stiga till cirka 1600 per dag. Kommunala driftoch underhållsverksamheten planeras vara ungefär densamma som idag. Räddningstjänsten
och SOS alarm ökar inte trafikmängden avsevärt och har stora variationer i antal fordonrörelser per dag.
Totalt bedöms området komma att trafikeras av 2000-2500 fordon per dag. Det är ett märkbart tillskott lokalt men på de omgivande trafiklederna bedöms inte ökningen påverka trafiksituationen. En del av de 2000-2500 fordonen enligt ovan trafikerar redan de berörda trafiklederna vid exempelvis ärenden till befinlintliga anläggningar som nu planeras att lokaliseras
inom planområdet. Kapacitet vid de anslutande trafiklederna, cirkulationsplatserna och
inom planområdet kommer att analyseras vidare i separat trafikutredning som kompletterar
planförslaget till granskningskedet. Bland annat ska risken för påverkan på framkomlighet
för utryckningsfordon och eventuella åtgärder för att motverka detta analyseras och beskrivas.
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Föreslagen ny gatusträckning från anslutning vid cirkulationsplats vid Björkskataleden. Beijer Bygg till
vänster i bilden. Kommunikationsmasten i bildens mitt föreslås flyttas.

Depåvägen sett från Haparandavägen mot Lilla Mjölkuddsvägen. Gatan kommer byggas om vid ett
genomförande av detaljplanen.
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Illustration hur en ny cirkulationsplats med anslutningar mellan Depåvägen och Haparandavägen
skulle kunna utformas.

Gång- och cykeltrafik
I närområdet finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelvägar finns
längs med Björkskataleden och Haparandavägen. Gång- och cykelvägen längs med Haparandavägen ingår i Porsöstråket som är ett prioriterat cykelstråk. Trottoar för fotgängare finns
på den del av Depåvägen som går parallellt med Haparandavägen men saknas på den del
som viker av mot planområdet.
Förbindelse mot bland annat Porsön, Mjölkudden och vidare mot Luleå centrum finns via en
gång- och cykeltunnel under Haparandavägen. Ytterligare GC-tunnel finns under järnvägen
mot Banvägen med anslutning mot Notviken.
Befintlig gång- och cykelväg som idag passerar genom planområdet från tunneln under järnvägen mot Björkskataleden föreslås i planförslaget ledas om längs med ny gata som ansluter
vid Björkskataleden. Vid Notvikens station tas delar av befintligt gång- och cykelväg med i
detaljplanen, den planläggs som en egenskapsbestämmelse gc-väg. Ny GC-väg anläggs längs
med Depåvägen och ny gata i planområdet, vilket kopplar samman Notviken med Yttervikens industriområde. Utrymme för GC-väg regleras med egenskapsbestämmelse gc-väg
parallellt med lokalgatan men ingår även generellt i användningarna [LOKALGATA] och
[HUVUDGATA].
Vid ett genomförande av detaljplanen kan ny cirkulationsplats komma att påverka gång- och
cykelvägen längs med Haparandavägen. Eventuellt kan befintlig GC-väg komma att förskjutas åt öster. Se figur ovan. Sammantaget bedöms Porsödalens industriområde få förbättrade
GC-förbindelser vid ett genomförande av detaljplanen.
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Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för Luleås lokal kollektivtrafik ligger inom ca 250m avstånd från planområdet utefter Depåvägen. Hållplatsen trafikeras av fyra linjer inom LLT:s linjenät samt av
några regionala busslinjer vidare mot Boden, Haparanda och Umeå.
Det finns ytterligare en hållplats inom ca 500m avstånd från planerad kvartersmark vid Notvikens tågstation. Den fungerar som start- och ändhållplats för linje 5 inom LLT:s kollektivtrafik. Vid Notvikens station angör även regiontåg.
Utbyggnad av verksamhetsområdet kan innebära ett bättre underlag för utökning av kollektivtrafiken längs med Haparandavägen och på sikt även Björkskataleden.

Parkering
Planområdet ligger inom det som utgör zon 2 i Luleå kommuns parkeringsnorm. Planlagda
verksamheter överenstämmer inte med renodlad industri eller kontorsanvändning utifrån
parkeringsnormen. Verksamheternas parkeringsbehov har utretts separat (MAF ytbehovsutredningar 2016).
Ytbehovsutredningen för ÅVC/ÅVM visar att båda verksamheterna totalt är i behov av drygt
70 parkeringsplatser. Den kommunala drift och underhållsverksamheten bedöms behöva
mellan 130 till 155 parkeringsplatser och Räddningstjänsten med SOS alarm cirka 50 p-platser. I illustrationen till planen och har totalt 300 parkeringsplatser redovisats.
Parkeringsnormen för cykel anger att de minimum ska anläggas 6 cykelparkeringsplatser
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Industrispår vid fastigheten Räfsan 2.

per 1000 kvm BTA för industrier respektive 12 cykelparkeringsplatser för kontor. För handel
utanför centrum är normen 6 cykelplatser per 1000 kvm BTA. Cykelparkeringstalet är ett
minvärde och kommunen är positiva till att fler cykelparkeringar anläggs.
Beroende på utformning av området kan det finnas möjlighet till samnyttjande av parkeringsplatser mellan närbelägna verksamheter. Planerade verksamheterna är ej ständigt i
behov av parkeringsplatser under samma tider på dygnet vilket kan minska ytbehovet av
hårdgjorda ytor.

Framkomlighet
Räddningstjänstens och landstingets ambulansverksamhet innebär uttryckningar som ställer
höga krav på framkomlighet och körutrymme. Trafikanordningar som exempelvis trafikljus
kan uppföras för att ytterligare förbättra framkomligheten för uttryckningsfordon. Fysiska
trafikåtgärder som kan utgöra risk vid högre hastigheter eller leda till ökad köbildningen bör
undvikas inom planområdet. Räddningstjänstens verksamhet kräver utfart för uttryckningsfordon åt två riktningar för att kunna ersätta befintliga brandstationer i centrum och i Gammelstad. Det säkerställs i detaljplanen genom ny gata som kan ansluta mot de två trafiklederna Björkskataleden och Haparandavägen.
Tung trafik och långa fordon behöver kunna angöra ÅVC/ÅVM och kommunala drift- och
underhållsverksamheten. Varumottag och utfarter ska planeras så att framkomligheten för
utryckningsfordon inte försämras.

Industrispår
Inom planområdet finns ett kommunalt industrispår som ansluter till Notvikens station.
Industrispåret används inte och har inom de privata industrifastigheterna delvis byggts över.
Spåret föreslås komma att tas bort vid ett genomförande av detaljplanen.

Tillgänglighet
Porsön är beläget cirka 5 km från Luleå centrum. Planområdet är lokaliserat nära Haparandavägen och Björkskataleden.
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Tillgänglighet skapas av bebyggelse och trafiksystem i samverkan. Planområdets tillgänglighet säkerställs genom anläggning av ny gata i området och två nya trafikanslutningar
till Björkskataleden och Haparandavägen. Trafikanslutningar skapas både för bil, cykel och
gång. Kollektivtrafik har god tillgänglighet till planområdet.
Vissa planerade verksamheter i området erbjuder allmännyttiga funktioner och handel. Vid
fortsatt planering utav utformningen och infrastrukturen i området ska hänsyn tas till enskilda trafikanters förmåga och förutsättningar.
Eftersom planområdets terrängförhållanden varierar med relativt stora höjdskillnader i vissa
sluttningar kan det ge vissa begränsningar för tillgängligheten. Detta behöver beaktas vid
projektering av kvartersmark och anslutande GC-vägar.
Nya byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att
säkerställa att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden.
Tillgängligheten prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.

Sociala frågor
ÅVC och ÅVM kan ge upphov till nya möten mellan människor boende i och utanför stadsdelen. Placeringen av ÅVC och ÅVM inom centrala och tillgängliga delar av Luleå kan ge
positiva effekter genom att fler människor får närmare till en kretsloppsanläggning. Det kan
skapa ett större incitament till att återvinna och återanvända.
Planområdet ligger vid Porsön och många studerande är bosatta i närliggande områden. Studenter har oftare ett tillfälligt boende och större andel har inte tillgång till bil. Det är fördelaktigt att placeringen ligger inom ett gång- och cykelavstånd från studerande som kan bli en
större målgrupp för ÅVC/ÅVM.
Planområdets närbelägna industriområden är mestadels aktiva under dagarbetstid. Vid en
utökning av verksamheter i området och då räddningsstationen är bemannad dygnet runt
kommer antalet människor i rörelse öka. Ett genomförande av planförslaget kan öka tryggheten främst för dem som passerar närliggande GC-tunnel och GC-vägar men även besökare
av Notvikens tågstation.
Planförslaget innebär en möjlighet att knyta samman Mjölkuddstjärn och Gammelstadsviken
med en sammanhängande vandringsled.
Planförslaget innebär att ett stort naturområde med värden för rekreation försvinner.

Miljökonsekvensbeskrivning - sammanfattning
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planförslaget. Nedan följer en sammanfattning och samlad bedömning av planens bedömda miljöpåverkan.
I förhållande till nollalternativet bedöms planförslaget innebära positiva miljö- och samhällskonsekvenser. Kommunen har i och med planförslaget möjlighet att utforma en modern,
väl lokaliserad brandstation, ge goda förutsättningar för SOS Alarms verksamhet, samordna
drift- och underhållsavdelningen med återvinningscentralen, samt fortsätta att utveckla återvinning och återanvändning i Luleå.
Den nya placeringen av brandstationen ger förbättrade möjligheter för att snabbt komma
fram till platsen där insats behövs. Med lokaliseringen kan nuvarande två stationer (Gammelstad och centrala Luleå) ersättas av en station.
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Att samlokalisera drift- och underhållsavdelningen med övriga verksamheter ger samordningsvinster. Till exempel kan ytorna inom området användas effektivt. Placeringen av den
planerade återvinningscentralen i Porsödalen ger goda möjligheter för många av kommunens innevånare att använda sig av anläggningen för att lämna avfall och material till återvinning.
Naturen i området har påtagligt naturvärde enligt gjord naturvärdesinventering, men inga
särskilda skyddsvärden. Den fridlysta växten revlummer växer inom området. Revlummer
är en vanlig art, speciellt i Norrland, varför artens bevarandestatus inte bedöms påverkas av
planen, varken på regional eller nationell nivå. Motaggsvampen växer i anslutning till äldre
glesare skogsbestånd, främst tall, i större delen av Sverige. Arten är rödlistad som nära hotad
eftersom den minskar i antal i och med att dess livsmiljö minskar. Planen bedöms påverka
artens bevarandestatus negativt då den innebär en minskning av artens livsmiljö. Kompensationsåtgärder avses inte vidtas.
Påverkan på stadsbilden kan begränsas genom att spara skogsdungar och plantera trädridåer. Det dagvatten som uppstår kommer inte att vara förorenat i någon större utsträckning
då farligt avfall förvaras under tak på ytor från vilka ingen avrinning sker till avlopps- och
dagvattenledningar. Dagvattnet kommer att tas omhand och renas innan det släpps till recipienten.
Trafik till och från området löses via befintlig cirkulationsplats på Björkskataleden (vid Beijer) samt via Depåvägen och en ny anslutning till Haparandavägen. De utsläpp till luft som
uppkommer härrör från trafiken till och från samt inom området. Utsläppen bedöms ge små
konsekvenser och endast lokalt i anläggningens närhet. Sett i ett större perspektiv kommer
utsläppen varken öka eller minska eftersom trafiken flyttas från ett centralt läge till ett annat.

Bild över vegetationen på ”Lilla Mjölkuddsberget”.
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De främsta bullerkällorna inom planområdet blir hantering av containrar, skräpkomprimatorer, lastmaskiner och trafik. Buller från återvinningscentraler kategoriseras som externt industribuller och det är upp till prövnings- och tillsynsmyndigheter att diktera bullervillkoren.
Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med i huvudsak relativt små och
begränsade negativa miljökonsekvenser.

Hälsa och säkerhet
Buller, vibrationer och andra störningar
WSP Bergteknik i Luleå har på uppdrag av Luleå kommun utfört en riskanalys med avseende på markvibrationer ifrån sprängning vid uttag av berg från planområdet (PM Bergteknik
och PM Riskanalys). Analysen omfattar fastigheter och utrustning samt verksamhet inom ett
bedömt utredningsområde, ca 200 meter ifrån arbetsområdet (Lilla Mjölkuddsberget).
Utredningsområdets storlek är satt utifrån projektets längd och att det kan klassas som täktverksamhet. Syftet med riskanalysen är att belysa och genom restriktioner begränsa markvibrationer ifrån sprängningsarbetet som kan orsaka skador på byggnader och störningar i
vibrationskänslig utrustning och anläggningar, samt att sätta restriktioner för arbete intill
spårområdet för den angränsande järnvägen. För att genomföra projektet måste hänsyn tas
till den närbelägna järnvägen och de byggnader som finns i anslutning till fastigheten. Vid
kontakt med Trafikverket så ser de inga hinder med att genomföra projektet, dock finns vissa
krav på utförandet som specificeras i riskanalysen. Vad beträffar intilliggande fastigheter så
har vissa krav på vibrationer satts upp för att dessa inte ska skadas. Dessa restriktioner återfinns också i riskanalysen.
Sprängningsarbeten under byggtiden genererar vibrationer i mark och stötvågor i luft.
Grundläggningsarbeten såsom spontning, pålning och packning ger även upphov till
markvibrationer.
Överstiger vibrationerna gränsvärdet 30 mm/s ska trafiken stoppas enligt bestämmelser i respektive trafiksäkerhetsinstruktion. Sprängning bör ske under tider då det inte förekommer
någon tågtrafik. Riktvärde för luftstötvågor är 250 Pa på frifält eller max 500 Pa som uppmätt
reflektionsvärde. Regler kring t.ex. sprängning, skydd av personal m.m. regleras av annan
lagstiftning.
Verksamheter belägna i närområdet som nyttjar utrustning som exempelvis servrar kan vara
känsliga för vibrationer. Mätning av vibrationer och luftstötvågor bör utföras i samband med
sprängning och sänkning av marknivån.

Transporter av farligt gods
Planområdet ligger i anslutning till Stambanan genom över Norrland och en framtida sträckning för Norrbotniabanan. Utifrån riktlinjer i skriften ”Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods” utgiven av Länsstyrelsen i Norrbotten framgår att det generella säkerhetsavståndet vid en högtrafikerad järnväg är 10 meter till zon B (mindre känslig användning) och
30 meter till zon C (normalkänslig användning). Brandstationen bedöms ingå i zon C medan
resterande föreslagna verksamheter ingår i zon B. Om en vall eller dylikt anordnas som
hindrar avåkning och att gods läcker ut mot bebyggelse tillåts bebyggelse i zon C placeras 10
meter från närmaste spårkant. Givet en brandskyddad fasad är inget särskilt skyddsavstånd
nödvändigt.
Detaljplanen reglerar användingen gata mellan järnväg och bebyggelse. Den nya gatan fö32

reslås placeras högre än järnvägen. Det innebär att det generella riskavståndet går att uppnå
men att det även kan gå att anordna den nya gatan som skyddsvall.

Trafik- och industribuller
Planområdet är omgivet av industrier, järnväg och större trafikleder. Planerade verksamheter
innebär ökade trafikmängder lokalt på Porsödalens industriområde. Den främsta bullerkällan vid ett genomförande av planen bedöms vara ökat trafikbuller men de planerade verksamheterna kan medföra momentana ljud vid exempelvis rangering av containrar, lastning
och lossning av material och när material slängs i containrarna.
Avståndet till närmaste bostäder är ca 400 meter. Mellan bostäderna och planområdet finns
bland annat Bodenvägen med ca 11 400 fordon per dygn samt stambanan. Det tillkommande
trafikbullret bedöms inte innebära att riktvärden för bostäder överskrids.
Trafik inom kvartersmark räknas som industribuller som ska beräknas tillsammans med övriga industribullerkällor. Planområdet ligger i ett befintligt industriområde och med hänsyn
till avstånd till närmaste bostäder bör detta inte innebära att riktvärden för industribuller
överskridas. Till granskningsskedet av detaljplanen kommer trafikbuller och industribuller
utredas vidare.
Under byggtiden kommer bullrande verksamhet innebära störningar och höga bullernivåer.
Vid uttag av berg kommer buller från sprängning och borrning samt eventuell krossning på
området. De transporter som masshanteringen innebär kommer också att generera trafikbuller. Även grundläggning kan komma att vara störande för omgivningen.

Luftkvalitet
Lokal bedöms en påverkan på luftkvaliten ske till följd av ett genomförande av planen till
följd av den ökade trafikmängd som leds in i området. Totalt sett över Luleå stadsbygd bedöms dock detaljplanen inte medföra betydande trafikökningar. Centralt belägna verksamheter flyttas till en annan relativt central planering i stadsbygden.
Den tillkommande trafiken inom planområdet bedöms vara ca 2000 f/d om man räknar in
besökare till ÅVC/ÅVM och övriga verksamheter. Denna trafik ska fördelas ut på Haparandavägen och Björkskataleden. En stor andel av denna trafik finns redan på dessa leder då de
besöker befintliga anläggningar. ÅVC:s verksamhet kan även ge upphiv till damning inom
området.
Under byggtiden, framför allt vid uttag av berg finns risk för damning.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Anslutningspunkt för vatten- och avlopp med tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet finns i Depåvägen.
Inom planområdet kommer dagvatten att behöva tas om hand. Frågan kommer att utredas
vidare till granskningsskedet av detaljplanen. Ytor för fördröjning, rening och infiltration går
att ordna inom planområdet och föreslås i parkmark med egenskapsbestämmelsen dagvatten.
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Värmeförsörjning
Möjlighet att ansluta området till fjärrvärme finns i Depåvägen och Björkskataleden.

El/Tele/IT
Elnätstation finns vid Depåvägen inom planområdet med kapacitet att försörja alla planerade verksamheter. Elnätstationen kan komma att flyttas för att möjliggöra anläggande av ny
gata. Ny placering föreslås i plankartan med beteckningen [E2].
Markförlagda högspänningsledningar finns längs den norra delen av Lilla Mjölkuddsberget.
Ledningarna är skyddade med ett u-område i plankartan. Byggnader kan placeras 6 meter
från närmaste ledning.
Befintlig basstation med tillhörande teknikbodar behöver flyttas för att möjliggöra anläggande av ny gata. Ny placering av basstationen föreslås i plankartan med beteckningen [E1].
Mastens höjd regleras till max 38 meter.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.

Miljömål
Påverkan av detaljplanens genomförande på de 16 fastställda miljökvalitetsmålen beskrivs
och bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer
Regeringen har med stöd av 5 kap. 1 § MB beslutat om miljökvalitetsnormer för vissa geografiska områden eller hela landet. Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om kvalitén på mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt. Normerna ska följas när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar.
Inom planområdet berörs främst miljökvalitetsnormen för vattenförekomster. Målet är att
vattenområden som inte har god status, Björkskatafjärden och Inre Lulefjärden, ska uppnå
god ekologisk status och kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) med tidsfrist år 2021.
Planens påverkan på miljökvalitetsnormerna beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.

Mellankommunala förhållanden
Detaljplanen bedöms utöver riksintresse för kommunikationer och Norrbotniabanan inte
påverka mellankommunala förhållanden.
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7.

Detaljplanens genomförande

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms komma att genomföras i etapper. Uttag av berg för att bereda plats för
ny tomtmark och gata kan komma att påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Preliminärt hösten 2017.
Ny brandstation är planerad att byggas först. Grundläggning och byggnation av brandstation kan komma att påbörjas under slutet av 2018. Lokaler för SOS-alarm ska kunna vara
färdiga för inflyttning 2019 och hela byggnaden ska vara slutförd under 2020.
Övriga planerade verksamheter bedöms byggas under kommande år eller påbörjas parallellt
med att den nya brandstationen byggs.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för genomförande av allmän platsmark.
Fastighetsägare/exploatör för respektive kvartersmark är ansvarig för dess genomförande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Nya fastigheter inom för kvartersmark kommer att styckas av från stamfastigheten Ytterviken 17:32. Förrättning sker efter ansökan från fastighetsägare/exploatör.
Fastigheten Ytterviken 17:32 kommer fortsättningsvis att innehålla allmänna platsmark (gator, park, naturmark).
Ny anslutning av gata mot cirkulationsplats vid Björkskataleden kan innebära en fastighetsreglering mellan fastigheterna Räfsan 2 och Ytterviken 17:32.

Servitut
Trafikverket har för fastigheten järnvägen 100:1 genom servitut (2580-10/53.A) rätt att nyttja
tillfart genom Ytterviken 17:32 som serviceväg till järnvägen.
Ovanstående servitut bedöms vid ett genomförande av detaljplanen gå att ordna som en
tillfart från ny gata.

Arrenden
Arrenden för teknikbod och basstation för mobiltelefon finns för del av fastigheten Ytterviken 17:32. Mast och tillhörande teknikbod och teknik föreslås flyttas för att möjliggöra anläggande av ny gata.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar.
Planavgift tas ut i samband med bygglov.
Avgifter för anslutning till vatten- och avlopp, el, fjärrvärme och fiber bekostas av fastighetsägare/exploatör.
Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i form av investeringar för nya lokaler, allmänna anläggningar (gator, parker samt ledningsnät). Kostnader
för drift- och underhåll kommer också att öka.

Markinlösen och ersättningsfrågor
För att möjliggöra en ny gatuanslutning till cirkulationsplatsen vid Björkskataleden kan privat mark tillhörande Räfsan 2 komma att påverkas.

Tekniska frågor
Varje fastighetsägare/exploatör ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan
vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar.
Ytbehovsutredningar för ÅVC/ÅVM och kommunala drift- och underhållsverksamheten
samt skissutredning för utformning av planområdet är framtagen av MAF arkitektkontor
AB.
Geotekniska undersökningar, riskanalys och bergtekniska utredningar har utförts av WSP
Group.
Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Tyréns AB, som även utfört en dagvattenutredning.
Naturvärdesinventering är genomförd av Vatten & Miljöbyrån.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2016-12-22

AnneLie Granljung			
Planchef				

Daniel Rova			
Planarkitekt			

36

Angelica Wiklund
Handläggare

