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LÄSANVISNING
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
upprättas, som följer bestämmelserna i 6 kapitlet miljöbalken, om genomförandet av en
detalj- eller översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. MKBn skall
vara av sådan omfattning att konsekvenserna av planerad verksamhet kan bedömas och
att projektets uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och miljömål framgår.
Anläggande av återvinningscentral (ÅVC) kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB
kap 9) samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till
tillståndsansökan ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Denna MKB är utformad för att fungera både för detaljplanen och för tillståndssansökan. Dokumentet inleds med denna läsanvisning. Därefter följer innehållsförteckningen och en sammanfattning av MKBn.
Kapitel 1. I inledningen redovisas bakgrunden till detaljplanen och tillståndsansökan,
syftet med MKBn och de formella krav som styr plan- och tillståndsprocessen.
Kapitel 2. I kapitlet Genomförande och avgränsning beskrivs de beslut som föregått
planen och tillståndsansökan samt hur MKBn avgränsats, såväl geografiskt som tematiskt. Metoden för konsekvensbedömning beskrivs.
Kapitel 3 Föreslagna verksamheter inom planområdet beskriver de verksamheter som
planeras och hur de planeras ta området i anspråk.
Kapitel 4 Alternativredovisning redogör för övervägda alternativa lokaliseringar,
innebörden av nollalternativet och innebörden av utredningsalternativet för de olika
verksamheterna.
Kapitel 5 Analys av miljöaspekter beskriver konsekvenserna av nollalternativet
respektive föreslagen detaljplan. Först beskrivs påverkan på riksintressen, miljömål
och miljökvalitetsnormer. Därefter beskrivs för varje aspekt vilka konsekvenser som
bedöms uppstå pga genomförandet av detaljplanen. Här beskrivs även vilka anpassningsåtgärder som inarbetats i planen för att mildra eventuella negativa konsekvenser.
Kapitel 6. Hälsa och säkerhet. Här beskrivs omgivningens effekter på planområdet samt de planerade verksamheternas effekter på omgivningen ur hälso- och
säkerhetsperspektiv.
Kapitel 7 Uppföljning och kontroll redogör för fortsatta utredningar och uppföljningar
som bör utföras och hänsyn som bör tas i fortsatt planering.
Kapitel 8 Samlad bedömning jämför konsekvenserna för de beskrivna aspekterna för
nollalternativet och planalternativet.
Kapitel 9 hänvisar till de referenser som nyttjats i arbetet med framtagandet av MKBn.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund och syfte
Luleå kommun avser att upprätta en ny detaljplan för del av Porsödalen, del av
Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2, här kallat Lilla Mjölkuddsberget. Syftet med
planen är att möjliggöra omlokalisering av återvinningscentral (ÅVC), återvinningsmarknad (ÅVM) och kommunens drift- och underhållsanläggning som nu finns på
Kronan, samt räddningstjänsten och SOS Alarm som nu finns i centrala Luleå samt i
Gammelstad.
Anläggningarna på Kronan måste flyttas på grund av den utveckling som sker av
bostadsområdet Kronandalen. Räddningstjänstens lokaler är i behov av modernisering
och man önskar kunna samla verksamheten till en station. SOS alarm har dispens för
nuvarande lokaler, som inte uppfyller EU-normer, till 2019.
Kommunen har bedömt att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan och genomför därför denna miljöbedömning (MKB). Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning. Luleå Renhållning AB avser att ansöka om tillstånd enligt
miljöbalken för att anlägga och driva en återvinningscentral inom planområdet. Syftet
med denna MKB är att att fungera både för detaljplanen och för tillståndssansökan.

Genomförande och avgränsning
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har gett i uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med detaljplanen för området som kallas Lilla
Mjölkuddsberget och beslutat att även Räddningstjänstens nya lokalisering ska ingå i
planuppdraget.
En miljökonsekvensbedömning (MKB) görs genom en sammanvägning av det berörda
intressets värde och av ingreppets eller störningens omfattning. Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms för plan- och influensområdet.

Föreslagna verksamheter inom planområdet, alternativredovisning
Brandstation med lokaler för SOS Alarm, kommunens drift- och underhållsavdelning
samt ÅVC med ÅVM planeras inom området och behandlas i denna MKB. Tillfart till
planområdet kan ske dels från nordväst, via Björkskataleden , dels från öster från
Haparandavägen via Depåvägen.
Olika lokaliseringsalternativ har studerats för brandstation, drift- och underhållsanläggning samt återvinningscentral/återvinningsmarknad. De utvärderade alternativen
och motiv för val av lokalisering i det aktuella planområdet redovisas.
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Analys av miljöaspekter
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv. Genomförandet av
planen påverkar inte syftet med riksintresset. Planområdet överlappar riksintresse för
kommunikationer (Stambanan, Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden. Kommunen bedömmer att ett genomförande av detaljplanen inte
påtagligt påverkar riksintresse för kommunikationer.
Genomförande av detaljplanen eller verksamheten vid ÅVC bedöms inte
medföra påtaglig negativ påverkan på nationella eller regionala miljömål eller
miljökvalitetsnormer.
Den skogklädda höjden försvinner till övervägande del. Därmed försvinner naturområdet tillika ett strukturerande element i stadsbilden. Konsekvenserna för stadsbilden,
naturmiljö och friluftsliv blir måttliga. Ingen känd kulturmiljö påverkas.
Ett antal ekosystemtjänster som skogsområdet idag står för försvinner när skogen tas
bort.
Exploatering av planområdet medför att naturlig skogsmark ersätts till stor del av hårdgjorda ytor vilket ger upphov till snabb avrinning och höga toppflöden. Verksamheterna
inom området medför även ökad föroreningsbelastning på dagvattnet som uppkommer
inom området. Planområdet avvattnas i nuläget till recipienterna Mjölkuddstjärnen,
Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven). Fortsatta utredningar kommer
att avgöra såväl behovet av som lämplig lokalisering för dagvattenfördröjande och
dagvattenrenande åtgärder.
Det planerade området består till stor del av berg, delvis berg i dagen, delvis under
ett upp till 10 - 20 m tjockt moränlager. Vid genomförande av planen kommer delar
av berget att sprängas bort, vilket kan leda till att grundvattennivåerna sänks och att
grundvattendelaren förändras. Det är osannolikt men inte omöjligt att den sänkta
grundvattennivån leder till sättningar i marken, förändrade vattenförhållanden i
Mjölkuddstjärnen och att sulfidhaltig jord exponeras.
Stora mängder berg kommer att sprängas bort inför exploateringen av området. Under
byggtiden kommer buller och dammning att uppstå av sprängning, berghantering och
transporter.
Även under drifttiden kommer buller att uppstå, främst från återvinningscentralen och
trafik till och från området. En trafikutredning pågår och en bullerutredning kommer
att utföras under våren 2017 för att klarlägga konsekvenserna av verksamheterna.
Verksamheten vid ÅVC ska bedrivas så att risker inte uppstår vid hantering av miljöfarliga ämnen eller vid brand. Dagvattenanläggningarna rekommenderas utrustas
med katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från olycka eller brand kan hindras att
avledas till recipient och tas omhand på lämpligt sätt.
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1. INLEDNING
1.1

Bakgrund och syfte

Bakgrund
För att kunna fortsätta utvecklingen med fler bostäder på Kronan behöver nuvarande
återvinningscentral (ÅVC) och återvinningsmarknad (ÅVM) samt lokaler och ytor för
de kommunala drift- och underhållsavdelningarna (nuvarande Logementet) flyttas.
Detta framgår bland annat i planprogrammet för fastigheten Kronan 1:1 m.fl. godkänt
av kommunfullmäktige (KF) 2012-03-27 och i översiktplanen (ÖP) som antogs av
KF 2013-05-27. De nya anläggningarna inom föreslaget detaljplaneområde på ”Lilla
Mjölkuddsberget” (detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 samt del av
Räfsan 2) ska ersätta befintlig återvinningscentral och verksamheterna vid kommunens
drift- och underhållsavdelning vid Logementet som finns på Kronanområdet i Luleå
idag.
Räddningstjänstens nuvarande lokaler behöver moderniseras och med en ny lokalisering kan stationen i centrala Luleå och i Gammelstaden ersättas med en gemensam
station. Räddningstjänsten är samlokaliserad med SOS Alarm och landstingets
ambulansverksamhet. För SOS Alarm ställs från 2018 krav på mer störningsokänsliga
byggnader med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå kommun har som
ambition att ge SOS Alarm goda förutsättnigar för sin verksamhet.

Detaljplaneringen
Luleå kommun avser att upprätta en detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken
17:32 samt del av Räfsan 2, som handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.
Planområdet som omfattar ca 7 hektar utgörs i huvudsak av en skogsbevuxen höjd
inom Porsödalens industriområde. I gällande plan är marken avsedd för park och
plantering. Planförslaget innebär att området avverkas och planas ut för att omvandlas
till ett verksamhetsområde för att bland annat möjliggöra en etablering av en återvinningscentral samt lokaler och ytor för de kommunala drift och underhållsavdelningarna
(nuvarande Logementet) samt lokaler för ny brandstation.
Kommunen har i Bedömning av risk för betydande miljöpåverkan 2016-08-22 bedömt
att ett genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan och genomför
därför denna miljöbedömning (MKB). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i ett
yttrande 2016-09-06.
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Tillståndsansökan
Luleå Renhållning AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga
och driva en återvinningscentral på en del av fastigheten Porsödalen, del av Ytterviken
17:32 samt del av Räfsan 2. Verksamhetens omfattning innebär mottagning av grovavfall och farligt avfall från hushåll samt eventuellt grovavfall och vissa typer av farligt
avfall från verksamheter. Återvinningscentralen avses samlokaliseras med flera andra
verksamheter inom området.

Syfte
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) att integrera miljöaspekter i planerna så att en hållbar utveckling kan främjas. Under miljöbedömningsprocessen ska den betydande miljöpåverkan som planernas genomförande kan antas
medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen, härefter
förkortat MKB, är dokumentet som redovisar de negativa och positiva miljöeffekter
som planerna kan antas medföra.
Syftet med detaljplanerna är att möjliggöra för att markens användning ska kunna
förändras från naturområde till industrimark för att tillgodose kommunens behov av
mark för ny återvinningscentral och kommunalt förråd samt Räddningstjänstens behov
av mark för ny brandstation.

1.2

Formella krav

EG-direktivet om miljöbedömningar av planer och program har införlivats i svensk
lagstiftning genom ändring av bland annat plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken
(MB) 2004 samt genom ändringar i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) 2005.
Inom PBL berörs översiktsplaner och detaljplaner. Detaljplaner skall alltid behovsbedömas. Denna behovsbedömning ska göras utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till
MKB-förordningen och innebär en bedömning av om detaljplanen innebär betydande
miljöpåverkan eller ej. Bedömningen utgår ifrån planens karakteristiska egenskaper
samt typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. Både enskilda och
sammanvägda aspekter bedöms och om planens genomförande visar på betydande
miljöpåverkan krävs en miljöbedömning enligt 6 kap. 11-18§§ och 6 kap. 22§ MB.
Om man i behovsbedömningen kommit fram till att detaljplanen innebär betydande
miljöpåverkan skall miljöbedömning göras enligt 6 kap. 11 § MB. Miljöbedömningen
står för processen i vilken miljökonsekvensbeskrivning utarbetas. I miljöbedömningen
ingår bland annat att samråd genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning upprättas
och att resultaten av dessa beaktas i beslutsprocessen samt att information om beslut
lämnas.
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Miljöbedömningen delas in i avgränsning, analys, miljökonsekvensbeskrivning,
samrådsutställning och antagande. Därefter skall kommunen följa upp miljöpåverkan
till följd av planens genomförande.
Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som
kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för
människor hälsa eller miljön. För miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt 9 kap.
§8 MB. En MKB enligt MB kap 6 ska ingå i en ansökan om tillstånd för en miljöfarlig
verksamhet. Återvinningscentralen räknas som miljöfsrlig verksamhet.
Syftet med en MKB för en verksamhet är att identifiera och beskriva de direkta och
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra, samt
att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan
antas blir särskilt berörda. Ansökan med tillhörande MKB lämnas in till länsstyrelsens
miljöprövningsdelegation för prövning.
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2. GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING
2.1

Planbeslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har 2016-03-14, § 116, gett i uppdrag åt
stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med detaljplan för del av Porsödalen,
del av Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2, i fortsättningen i detta dokument kallat
Lilla Mjölkuddsberget. KSAU beslutade 2016-11-21 att även Räddningstjänstens nya
lokalisering ska ingå i planuppdraget.

2.2

Behovsbedömning

Enligt 4 kap. 34, 35 §§ Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en MKB upprättas som
följer bestämmelserna i 6 kap. Miljöbalken, om genomförandet av planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 § Förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivning.
En behovsbedömning är gjord av Luleå kommun 2016-08-22 där bedömningen
är att ett genomförande av planen kan leda till betydande miljöpåverkan enligt 6
kap. 11 § Miljöbalken. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs
därför. Länsstyrelsen har i ett yttrande 2016-09-06 svarat att de delar kommunens
bedömning.

2.3

Avgränsning

Tematisk avgränsning
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är att identifiera och beskriva de
direkta och indirekta effekter och konsekvenser för människors hälsa och miljön som
planen och den tillståndspliktiga verksamheten (ÅVC) kan medföra. Frågeställningar
som kommunen och länsstyrelsen anser motiverade att behandla i denna MKB är:
•

Trafikangöring till planområdet och trafikala effekter inom industriområdet och
angränsande trafikleder.

•

Påverkan på naturområdet (avverkning av skog, bergschakt, närhet till
Mjölkuddstjärnen).

•

Påverkan på avrinningsområde/dagvatten.

•

Påverkan på stadsbild.

•

Eventuella störningar under byggtid, bl.a. för järnvägstrafiken och närliggande
fastigheter.

•

Eventuell påverkan på riksintresse för kommunikationsändamål (framtida järnväg).
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•

Påverkan av buller och utsläpp samt risker för människors hälsa och säkerhet från
den trafik verksamheterna i området kommer att ge upphov till.

•

Påverkan av masstransporter.

För återvinningscentralens tillståndsansökan behandlas dessutom frågor rörande:
•

Brand inom återvinningscentralen.

•

Buller från återvinningscentralen.

•

Påverkan på miljön och människors hälsa och säkerhet från trafiken som återvinningscentralen ger upphov till.

•

Hur verksamheten skall skyddas från inbrott och sabotage.

•

Nedskräpning.

Rumslig avgränsning
Denna MKB behandlar planområdet Lilla Mjölkuddsberget ca 3 km norr om centrala
Luleå, se figur 2.3.1. Planområdet omfattar Lilla Mjölkuddsberget (del av Porsödalen,
del av Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2).
Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms för plan- och influensområdet.
Detaljplanen kan endast reglera användningen av mark och vatten inom planområdet,
därmed föreslås åtgärder endast för detaljplanelagt område.
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Figur 2.3.1. Planområdet och dess lokalicering ca 3 km norr om Luleå centrum.
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2.4

Konsekvensbedömning

En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets
värde och av ingreppets eller störningens omfattning.
Betydande påverkan; Värden som utgör grund för utpekandet av objektet
försvinner.
Begränsad påverkan; Objektets värden finns kvar men minskar generellt eller delar
av värdena försvinner.
Liten påverkan; Delar av objektets värden minskar.
Konsekvensen beskrivs i fem graderingar. Där inte annat anges avses negativ konsekvens. Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs. Bedömningen obetydliga konsekvenser används då inga eller obetydliga miljökonsekvenser bedöms uppstå.
Stora konsekvenser; Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller
betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad
påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Små konsekvenser; Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse.
Obetydliga konsekvenser; Obetydlig påverkan på värden av riksintresse eller
lokalt/regionalt intresse.
Positiva konsekvenser; Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse eller
lokalt-/regionalt intresse.

Osäkerheter
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de brister i underlag eller andra osäkerheter och svårigheter som kan ha påverkat bedömningen.

Förändringar under MKB-processen
Innehållet i detta samrådsförslag till MKB har vuxit fram under ett processarbete inom
ramen för det tidiga detaljplanearbetet. Under planprocessen är det inte uteslutet att
nya frågor kan behöva utredas och läggas till i takt med att kunskapen kring respektive
område ökar.
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Figur 2.4.1. Graf som illustrerar förhållandet mellan
intressets värde, påverkans omfattning och storleken på
bedömd konsekvens.
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3. FÖRESLAGNA VERKSAMHETER INOM
PLANOMRÅDET
Flera olika verksamheter planeras att samlokaliseras inom föreslaget planområde.
Brandstation med lokaler för SOS Alarm, kommunens drift- och underhållsavdelning
samt återvinningscentral med återvinningsmarknad behandlas i denna MKB. Olika
principer för hur området ska disponeras studeras inom ramen för detaljplanearbetet.
Nedan visas två alternativa förslag, alternativ D1 och D2 (figur 3.1).
Tillfart till planområdet kan ske dels från nordväst, via Björkskataleden , dels från öster
från Haparandavägen via Depåvägen, se figur 3.2.

Figur 3.1. Studerade alternativa dispositioner av planområdet, alternativ D1 och D2.
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Figur 3.2. Planområde med möjliga tillfartsvägar.

3.1

Brandstation

Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion som ska planeras och organiseras så
att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt. Deras arbete ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för medborgarna i
Luleå. I lokalerna för den nya brandstationen ska förutom räddningstjänsten även SOS
Alarm och Landstingets ambulansverksamhet inrymmas.
I brandstationen bedrivs verksamhet dygnet runt. Arbetsuppgifterna är skiftande och
består av exempelvis administrativt arbete, utbildning, service- och verkstadsarbeten
samt uttryckning. Från brandstationen ska stora och komplexa räddningsinsatser
kunna ledas och det ställer krav på omgivning och utformning av planområdet.
Byggnadsytan bedöms behöva uppgå till cirka 4700 kvm infattande bland annat kontor,
lektionssal, dagrum, kök, omklädningsrum, vagnhall, verkstäder, träningslokaler samt
räddningscentral.

3.2

Drift- och underhållsavdelningen

Kommunala verksamheten omfattar drift- och underhåll av bland annat VA-ledningar,
park och gator samt trafik- och gatuanordningar. Verksamheten har material i beredskap för att kunna genomföra exempelvis akuta VA-arbeten. De bedriver även snickerioch plåtverksamhet samt lokalvård.
Verksamheten är i behov av ca 3500 kvm byggnadsyta. Inom deras område behövs
större ytor för garage, förvaring och upplag för kommunens utrustning och färdmedel.
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3.3

Återvinningscentral

Avsikten är att flytta hela den verksamhet för återvinningscentral som finns på Kronan
idag, till planområdet. Även den från ÅVCn fristående återvinningsmarknad som i
dagsläget finns i anslutning till ÅVCn på Kronan kommer att förläggas i anslutning
till den nya ÅVCn. Nedan beskrivs verksamheten så som den ser ut på Kronan idag.
Beskrivningen är ett förslag på hur utformningen av verksamheten i huvudsak kan
komma att se ut på Lilla Mjölkuddsberget efter flytten.
På Kronans återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall, trädgårdsavfall,
förpackningsavfall och farligt avfall (med farligt avfall menas kyl-, frys- och vitvaror,
kemikalier, färgrester, lysrör, spillolja, mm, som uppstått i hushållet). Materialet
transporteras sedan vidare till materialåtervinning, energiutvinning (förbränning),
sortering eller deponering. Planerad verksamhet omfattar endast sortering och mellanlagring av avfall. Även småföretag med mindre avfallsmängder har möjligheten att
lämna grovavfall mot en avgift. Avfall under producentansvar får småföretagen lämna
kostnadsfritt. Dock får inte småföretag eller andra verksamheter lämna farligt avfall i
form av kemikalier, spillolja eller färg.
Under 2015 lämnades cirka 458 ton förpackningsmaterial och 11 868 ton annat avfall
än farligt avfall på Kronans återvinningscentral. Avfallet består av metallskrot, trä,
brännbart, grovavfall samt trädgårdsavfall. Under år 2015 tog anläggningen också emot
614 ton elektronik och 21 ton oljeavfall, 47 ton blybatterier, 274 ton impregnerat trä
samt 92,6 ton övrigt farligt avfall som t ex färgrester, lösningsmedel, mm. Mängden
farligt avfall uppgick totalt till cirka 1048 ton.
Metallskrot fraktas till metallåtervinningsföretag. Elektronik, lysrör samt kyl-, frys- och
vitvaror tas omhand av El-kretsens entreprenör. Förpackningar tas omhand av FTI
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns enligt regeringens förordningar
om producentansvar. Brännbart avfall transporteras till Sunderby avfallsanläggning
för mellanlagring och omlastning innan det skickas till godkänd förbränningsanläggning. Farligt avfall transporteras bort från ÅVCn och vidare till godkända
behandlingsanläggningar.
Övrigt avfall som faller under kommunens ansvar transporteras till Sunderby avfallsanläggning för sortering, mellanlagring och vidaretransport. Den deponirest som återstår
efter sortering på Sunderby avfallsanläggning deponeras på en godkänd deponi.
Anläggningen kommer att vara bemannad under öppettid. Kronans återvinningscentral
har idag (2016) öppet på måndag, onsdag och fredag kl 7-16, tisdag och torsdag kl 7-20
samt lördag kl 9-13. Den nya ÅVCn kommer att ha utökade öppettider.
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4. ALTERNATIVREDOVISNING
4.1

Alternativ för brandstation

Nollalternativ
Befintlig brandstation behålls, vilket medför att behovet av en station i ett läge motsvarande Gammelstad finns kvar. Lokalerna behöver moderniseras. En ombyggnad av
befintliga lokaler kräver ersättningslokaler under ombyggnadstiden. Ersättningslokaler
saknas idag.
Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU ställer på larmcentraler. SOS-alarms verksamhet kräver därför nya lokaler eller en mycket omfattande
ombyggnad av befintliga lokaler för att uppfylla gällande krav. Verksamheten har
dispens i nuvarande lokaler fram till 2019. Om inte befintliga lokaler byggs om eller nya
lokaler ordnas innan dispensen går ut kan det innebära att SOS-alarm kan komma att
försvinna från regionen.

Alternativa lokaliseringar
En lokaliseringsutredning för ny station för räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm
har genomförts (Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen 2016). Förutom alternativet att vara kvar i nuvarande lokaler (nollalternativet) har fyra lokaliseringsalternativ
sållats ut och studerats:
•

Norr om rostbollen

•

Porsögården, Luleå energi

•

Porsögården, bakom Beijer

•

Bensbyvägen, AGA.

Norr om rostbollen
Antalet stationer kan eventuellt minskas
då insatstider till sjukhuset och världsarvet är kortare än från dagens centrumstation. Föreslaget läge är på kommunal
mark men ny detaljplan krävs. Tidigare
verksamheter kan ha orsakat markföroreningar. Del av området är utpekat
med ekologiska värden i Översiktsplanen
(ÖP). Ligger inom reserveratsområde
för Norrbotniabanan. Det finns sedan
tidigare planer på en cirkulationsplats

Figur 4.1.1. Alternativ Norr om rostbollen.
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i förlängning av Banvägen, nuvarande anslutning skulle i så fall stängas mot
Björkskataleden. VA-ledningar finns i förlängningen av Banvägen och dagvatten från
rondellen landar i området, vilket medför behov av åtgärder.
Inga uppenbara negativa konsekvenser ses för andra befintliga verksamheter. Läget
skulle kunna vara attraktivt för kommersiella verksamheter. Lokaliseringen vid infart
till staden gör att utformningsaspekten är viktig.

Porsögården, Luleå Energi
Antalet stationer kan eventuellt minskas
då insatstider till sjukhuset och världsarvet är kortare än från dagens centrumstation. Markförlagda kraftledningar som
försörjer Facebook och ägs av Vattenfall
korsar tomten. Dessa ledningar måste
flyttas och tomten anpassas utifrån detta,
vilket kräver utredning. Luftledningar
norr om tomten (Vattenfall) försörjer
SSAB och LUKAB. Tomten ligger nära
Natura 2000-område och naturreservat.
Inget förorenat yt- eller dagvatten
får ledas mot Gammelstadsviken.

Figur 4.1.2. Alternativ Porsögården, Luleå
Energi.

Markförhållanden torv och relativt blött. Avvattning och eventuellt återföring av
ytvatten mot naturreservatet är viktiga frågor.
Lokaliseringen vid det som håller på att bli en viktig infart till universitet och
SciencePark gör att utformningsaspekten är viktig.

Porsögården, bakom Beijer
Med detta läge kan antalet stationer ev
minskas då insatstider till sjukhuset och
världsarvet är kortare än från dagens
centrumstation. Tomten ägs till största
delen av Luleå kommun, den har länge
bevarats som en markreserv. ÖP anger
förtätning av verksamheter men ny
detaljplan krävs. En stor del av tomten
ligger inom riksintresse järnväg, reservat
för Norrbotniabanan. Markförhållanden
med stora höjdskillnader och behov av
sprängning av berg. Närhet till Natura
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2000-område och naturreservat. Inget förorenat yt- eller dagvatten får ledas mot
Gammelstadsviken. Närhet till ledningar och Facebook. Anslutning via rondellen vid
Beijers. En eventuell påfart till Haparandavägen mot stan behöver utredas.
Området är föremål för andra lokaliseringsutredningar.

Bensbyvägen, AGA
Med detta läge kan inte antalet stationer
minskas då insatstider till sjukhuset och
världsarvet är för långa. Marken ägs inte
av kommunen men är eventuellt möjlig
att köpa in. Det är begränsningar i utfarter
mot alla håll utom Logementsvägen.
Kräver åtgärder för in- och utfart mot
Bensbyvägen. Osäkert hur framtiden
och eventuella förändringar ser ut för
transformatorstationen.
Exponerat läge vid en stor väg i staden gör Figur 4.1.4. Alternativ Bensbyvägen, AGA.
att utformningsaspekten är viktig.

Motivering till valt alternativ
Motiv till att flytta verksamheterna vid nuvarande brandstationer är att:
•

Luleå kommun har som ambition att ge SOS Alarm goda förutsättningar att ha sin
central för norra regionen i Luleå.

•

I centrum respektive Gammelstad där nuvarande verksamheter finns kommer även
att möjliggöra till annan exploatering, vilket är till fördel för kommunen.

Den lokaliseringsstudie som gjorts visar att en placering på det så kallade Lilla
Mjölkuddsberget (alternativ Porsögården, bakom Beijer) är en av två lämpliga platser
att gå vidare med för placering av ny station. Vid en placering på Lilla Mjölkuddsberget
kan dagens två stationer minskas ner till en, då insatstider till sjukhuset och världsarvet
är kortare än från dagens centrumstation. En lokalisering på Lilla Mjölkuddsberget
medger ett rationaliserat användande av marken i och med möjligheterna till samordning med andra verksamheter, då området idag är föremål för lokaliseringsutredningar för verksamheterna Logemententet samt ÅVC/ÅVM samt andra kommunala
verksamheter.
Motiv till placering av ny station för räddningstjänst, SOS Alarm samt ambulans enligt
alternativ Porsögården, bakom Beijer på Lilla Mjölkuddsberget:
•

Placeringen är funktionellt optimal för Räddningstjänsten inkl. SOS Alarm och
ambulans.

21 (60)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Lilla Mjölkuddsberget, Luleå kommun

•

Dagens två stationer kan minskas ner till en.

•

Möjligheterna till samordning med andra verksamheter.

•

Genom att nyttja befintligt planuppdrag svarar placeringen mot de tidsmässiga
förutsättningar och krav som SOS-Alarm har från och med 2019.

•

Stationen för Räddningstjänsten, SOS Alarm och ambulans kommer att fungera
utmärkt som isolerad företeelse på den föreslagna platsen oavsett övriga planerade
verksamheter. Väglösningar har studerats som möjliggör utryckningar samtidigt
som det kan förekomma byggtrafik i området.

4.2

Alternativ för drift- och underhållsavdelning

Nollalternativ
Anläggningen på Kronan kommer att läggas ner som en konsekvens av att stadsdelen
Kronan byggs ut och utvecklas enligt politiskt beslutade handlingar, bland annat
kommunfullmäktiges godkännande av planprogrammet för Kronan 1:1 m fl (KF 201203-27) och översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27.
Ett nollalternativ innebär således att befintlig anläggning inte ersätts med någon ny
anläggning. Det medför stora konsekvenser för kommunens drift- och underhållsverksamhet, då man inte kommer att ha något samlat lager och plats för fordon och
redskap.

Alternativa lokaliseringar
En lokaliseringsutredning för ny kommunal drift- och underhållsanläggning har
genomförts (Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen 2016). Krav på den nya
lokaliseringen har varit att dagens verksamhet ska rymmas och att en bättre logistik
på området ska vara möjlig att åstadkomma. Vidare har kommunens rådighet över
marken, planeringsläge, infrastruktur, byggtid och ekonomi samt konsekvenser för
andra och andra verksamheter beaktats när olika lokaliseringar har studerats.
Fem alternativa lokaliseringar har sållats fram:
•

Porsödalen

•

Jernhusen

•

Örnvik

•

Norr om snötippen

•

Björsbyn i anslutning till parken
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Porsödalen
Bra tomtstorlek. Stora höjdskillnader
men också möjlighet att ta fram massor.
Luleå kommun äger marken som länge
har bevarats som en markreserv. ÖP
anger förtätning av verksamheter men ny
detaljplan behövs. Riksintresse järnväg
och reservat för Norrbotniabanan berörs.
Anslutning kan ske via rondellen vid
Beijers. Avståndet från centrala stan är 10
minuter med bil. Området är föremål för
andra lokaliseringsutredningar.

Figur 4.1.5. Alternativ Porsödalen.

Jernhusen
Bra tomtstorlek, Jernhusen är markägare.
Området har ingen gällande detaljplan.
Området ligger till stor del inom reservat
för eventuell framtida järnväg. I tidigare (2008) strandat planarbete har
Trafikverket ställt krav att kommunen
skulle vara beredd att lösa in all ny
verksamhet som skulle komma av en
ny DP om ett järnvägsbygge skulle
komma till stånd någon gång i framtiden. Kommunen ställningstagande då

Figur 4.1.6. Alternativ Jernhusen.

var att inte göra ny plan under sådana
förutsättningar. Problem att ta sig ut på Storhedsvägen vid högtrafik, en anslutning
mot Storhedsvägen måste utredas. Avståndet från centrala stan är 8 minuter med bil.
Området gränsar till kulturmiljövärden
utpekade av länsstyrelsen. Lokaliseringen
medför konsekvenser för andra och andra
verksamheter.

Örnvik
Något mindre tomt på kommunägd
mark. Ingen detaljplan gäller och ÖP ger
ingen ledning om markanvändningen.
Området gränsar till skyddsområden för
vattentäkt i norr och naturvärden i väster.

Figur 4.1.7. Alternativ Örnvik.
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Huvudanslutning blir via trafikplatsen vid Karlsvik. Avståndet från centrala stan är
12-16 minuter mer bil. Intrång i bevarad naturmark om än inte särskilt utpekad med
förhöjda värden. En utvecklingsplan eller viljeinriktning för hela området bör tas fram
innan exploatering för denna typ av användning.

Norr om Snötippen
Bra tomtstorlek men med höjdskillnader
som måste anpassas med tillkommande massor. En samordning och
kanske omdisponering av funktioner
för snötippen bör studeras. Eventuellt
upplag/deponi av sulfidleror måste tas
med i utformningen. Luleå kommun äger
marken som saknar detaljplan. ÖP anger
förtätning av verksamheter, bör detaljplaneläggas. Berör reservat för järnväg
mot Kalix och för en möjlig framtida
anslutning mot Björsbyn/Hällbacken. VA

Figur 4.1.8. Alternativ Norr om snötippen.

finns möjligen tillgängligt från 2018-2019. Nya anslutningar för all typ av infrastruktur
behövs. Eventuellt förändrad anslutning till Haparandavägen. Avståndet från centrala
stan är 10 minuter med bil. Tid för tillstånd enligt miljöbalken är drygt ett år inklusive
utredningar.

Björsbyn i anslutning till Parken
Något mindre tomt på kommunägd mark.
Ingen detaljplan gäller och ÖP ger ingen
ledning om markanvändningen men att
marken anses som odlingsbar och att
hänsyn ska visas till det. Ny detaljplan bör
göras, risk för diskussioner från grannar.
Små höjdskillnader men utfyllnader kan
behövas då delar är låglänta. Parkens
trädgårdsanläggning, förråd och verkstad
finns i området, liksom viss verksamhet
för AMF. Vid lokalisering här måste hela
området ses över och troligen omdisponeras. Tillfart via Björsbyvägen. Avståndet

Figur 4.1.9. Alternativ Björsbyn i
anslutning till Parken.

från centrala stan är 13 minuter med bil. Delar av området ligger under risk för havsnivåhöjning +2,5.
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Motivering till valt alternativ
Alternativet Porsödalen, på Lilla mjölkuddsberget, förordas eftersom:
•

Kommunen äger marken, vilket ger rådighet och kortare tid för åtkomst.

•

Området ligger inom de verksamhetsområden som troligen har möjlighet till VA
2018-2019.

•

Kort avstånd till centrala Luleå.

•

Möjlig samordning med ÅVC/ÅVM och Räddningstjänsten.

4.3

Alternativ för återvinningscentral

Nollalternativ
Anläggningen på Kronan kommer läggas ner som en konsekvens av att stadsdelen
Kronan byggs ut och utvecklas enligt politiskt beslutade handlingar, bland annat
kommunfullmäktiges godkännande av planprogrammet för Kronan 1:1 m fl (KF 201203-27) och översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27.
Ett nollalternativ innebär således att befintlig anläggning på Kronan inte ersätts med
någon ny. Det medför att centrala Luleå blir utan återvinningscentral. Det blir svårare
för boende i centrala delarna av Luleå att återvinna och lämna sitt avfall till omhändertagande. Det medför sämre tillgänglighet, fler och längre biltransporter samt ett stort
ökat tryck på återvinningscentraler i andra delar av kommunen. I dagsläget har dessa
inte kapacitet att ta emot allt material till återvinning som Kronan tar emot idag. Det
blir svårare att motivera till återvinning i och med att transporterna ökar för de som
lämnar avfall. Det blir svårare att främja återvinning och återbruk.

Alternativa lokaliseringar
Lövskatan
Området utgörs av ett naturområde i den södra delen av Lövskatan (se figur 4.3.1).
Lokaliseringen avgränsas av järnvägen och Svartövägen i öst, väst och söder. Mellan
den alternativa lokaliseringen på Lövskatan och närmaste bostadsområde finns ett
industriområde. Lokaltrafik finns i nära anslutning och det är lättillgängligt via gångoch cykelväg. Området som föreslås för återvinningscentralen är utsatt för bland annat
buller från väg och järnväg idag samt verksamheter i det angränsande industriområdet.
De störningskällor som finns i närområdet idag gör att området inte bedöms vara
möjligt att använda för framtida bostadsändamål och därmed kan lokaliseringen,
utifrån vad som är känt idag, utgöra en långsiktig lösning som inte påverkas av andra
framtida verksamheter eller etableringar.
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Markområdet är tillräckligt stort för att
inrymma en återvinningscentral och en återvinningsmarknad. En mindre del av angränsande fastighet tas i anspråk för att möjliggöra
en bra dagvattenlösning och trafikanslutning
till Bragegatan och Svartövägen. Marken
inom området är relativt flack med lågpartier
i de nordöstra delarna där marken är sank
och det växer mycket sly. De västra och
södra delarna av området ligger något högre
och där växer det mer tallar och marken är
torrare. De torrare delarna kan vara lämpliga
för närrekreation. Marken ligger delvis inom
strandskyddat område som återinträder om
en ny detaljplan tas fram.

Örnäset

Figur 4.3.1. Alternativ Lövskatan.

Området vid Örnäset (Örnäset 10:1) utgörs
av naturmark och ytor som tidigare använts
för idrottsändamål, bland annat som fotbollsplaner. Nivåskillnaderna inom området är
små och det skulle inte krävas några större
markarbeten för att kunna anlägga den
planerade verksamheten inom området. Det
angränsar till bostadsområde i väster och
söder, naturmark i norr och innerfjärden
Bredviken i öster.
Området är detaljplanelagt för idrottsändamål och allmän plats samt park och plantering. Marken, som ägs av Luleå kommun
ligger delvis inom strandskyddat område som
återinträder om en ny detaljplan tas fram
och inom området (längs västra sidan) löper

Figur 4.3.2. Alternativ Örnäset.

en kraftledning som kan försvåra disposition
av byggnader eftersom det kräver ett visst säkerhetsavstånd. Området ligger nära
befintliga bostadsområden. Det är cirka 50 meter till närmaste bostad, och området
är också utpekat i översiktsplanen som mark för framtida bostäder och arbetsplatser.
Området ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och det är lättillgängligt via gångoch cykelvägar.
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Motivering till valt alternativ
Den valda lokaliseringen på Lilla Mjölkuddsberget innebär att nya återvinningscentralen ges en stadsnära placering, som kan nås via gång- och cykelstråk, kollektivtrafik
vid hållplats Depåvägen längs Haparandavägen, samt bil. Det centrala läget ger mindre
mängd trafik totalt sett, jämfört med de alternativa lokaliseringarna. Lokaliseringen
till ett industriområde innebär att verksamheten ges förutsättningar för att långsiktigt
kunna finnas kvar, samt att mark lämplig för bostäder inte tas i anspråk.
För återvinningscentralen är läget nära Bodenvägen fördelaktigt, då den vägen till
stor del används för borttransport av avfall från ÅVCn. Lokaliseringen till en tomt där
ÅVCn, brandstationen och kommunens drift- och underhållsavdelning får plats ger
stora samordningsvinster då ytanvändningen kan effektiviseras.
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5. ANALYS AV MILJÖASPEKTER
Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter beskrivs nedan.
Skyddsåtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan beskrivs. Miljökonsekvenserna har bedömts under förutsättning
att planerade skyddsåtgärder genomförs.

5.1

Påverkan på riksintressen

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.
Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Stambanan,
Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden, se figur 5.1.1),
3 kap 8 § MB. Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte

Figur 5.1.1. Riksintresse för kommunikationer markerat med gul skraffering.
Planområdet markerat med rött.
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Bild 5.1.1. Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Stambanan,
Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå – Boden).

påtagligt påverkar riksintresse för kommunikationer och inte heller påtagligt försvårar
tillkomsten eller utnyttjandet avseende befintlig järnväg eller möjligheten att bygga
ytterligare spår för Norrbotniabanan. Hänsyn till riksintressena behöver tas vid genomförande av planen vid sprängning, borttagning av berg och byggnation.

5.2

Måluppfyllelse

Nationella miljömål
Sverige har tagit fram 16 nationella miljökvalitetsmål. De anger vilken kvalitet miljön
ska ha till år 2020. Syftet med målen är att på lång sikt nå en miljömässigt hållbar
utveckling.
Detaljplanen och återvinningscentralen berör specifikt främst målen 1 Begränsad
klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 4 Giftfri miljö, 5 Skyddande ozonskikt, 8 Levande sjöar
och vattendrag, 11 Myllrande våtmarker, 12 Levande skogar, 15 God bebyggd miljö
och 16 Ett rikt växt- och djurliv.
Hur målen påverkas redovisas i tabellen i figur 5.2.1. Påverkan specifik för återvinningscentralen är markerad ”(ÅVC)”.
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Miljömål

Positiv påverkan

Negativ påverkan

Begränsad klimatpåverkan

•

Återvinning och återanvändning främjar
ett hållbart bruk av naturresurser, vilket
leder till minskade CO2-utsläpp (ÅVC)
Skog avverkas vilket bidrar till CO2avgång till atmosfären
Verksamheternas centrala lokalisering
bidrar till korta transportsträckor
Läget ger kortare transporter mellan
ÅVC:n och Sunderbyns avfallsanläggning
(ÅVC)
Fördelaktigt läge för räddningstjänst och
drift- och underhållsavdelning

•

Läget ger möjlighet till stadsnära återvinning vilket ger kortare transportsträckor
(ÅVC)

•

Farligt avfall omhändertas på ett miljömässigt säkert sätt (ÅVC)
Främjar att farliga ämnen tas ur kretsloppet (ÅVC)

•

•
•
•
•

Frisk luft

Giftfri miljö

•

•
•

•

•

Skog avverkas vilket bidrar
till CO2-avgång till atmosfären
Ökad dagvattenavrinning
pga skogen försvinner och
marken hårdgjörs

Skog avverkas vilket tar bort
skogens luftrenande effekt
Damning under byggtiden
då man spränger och bortfraktar berg
Risk för spill vid hantering av
farligt avfall samt hantering
av bränsle och oljor (ÅVC)

Skyddande
ozonskikt

•

Insamling av kylskåp, frysar och sprayflaskor förhindrar utsläpp av ozonnedbrytande köldmedier (ÅVC)

Levande sjöar
och vattendrag

•

Fortsatt utredning bör genomföras beträffande Gammelstadsviken för att
klargöra om påverkan kommer att bidra positivt eller negativt.
Fortsatt utredning bör genomföras beträffande Björkskatafjärden för att
klargöra om påverkan kommer att bidra positivt eller negativt.
Fortsatt utredning bör genomföras beträffande Mjölkuddstjärnen för att
klargöra om påverkan kommer att bidra positivt eller negativt.

•
•

Myllrande
våtmarker

•

Fortsatt utredning bör genomföras beträffande Gammelstadsviken för att
klargöra om påverkan kommer att bidra positivt eller negativt.

Levande
skogar
God bebyggd
miljö

•
•
•

•

Ett rikt växtoch djurliv

God tillgänglighet ökar återanvändning,
återvinning och energiutvinning (ÅVC)
Verksamheternas centrala lokalisering
bidrar till korta transportsträckor
Verksamhetens lokalisering till ett industriområde lämnar områden lämpliga
för bostadsbebyggelse tillgängliga för
bostäder
Genom god gestaltning av byggnaderna
inom planområdet kan dessa tillföra den
bebyggda miljön kvaliteter som den idag
saknar.

•

Ca 7 hektar skog försvinner

•

Ökning av trafik inom
området
Ett strövområde försvinner
utan att ersättas
Stora mängder berg måste
tas bort för att möjliggöra
byggnation av området

•
•

•

Ca 7 hektar skog försvinner
utan att livsmiljön för växter
och djur ersätts

Figur 5.2.1. Detaljplanens påverkan på de nationella miljömålen. De aspekter som är
specifika för återvinningscentralen är markerade med (ÅVS).
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Nationella folkhälsomål
Sverige har tagit fram 11 nationella folkhälsomål. Det övergripande målet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Folkhälsoarbetet
fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan – livsvillkor, miljöer, produkter
och levnadsvanor. Av de 11 målen är det framförallt mål nummer 5, Sunda och säkra
miljöer och produkter, som berörs.

Luleå kommuns vision 2050
Luleå kommuns vision om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå år 2050
finns inarbetad i översiktsplanens program A till F. I programmen finns principer som
handlar om klimat, energi, biologisk mångfald, transporter, trafik, byggande, mm, som
Luleå kommun ska arbeta för fram till 2020. De program som främst lyfter kommunens miljörelaterade visioner är ”Rum för möten”, ”Plats för mer” samt ”Resor och
transporter”, se figur 5.2.2.
Vision 2050

Positiv påverkan

Mer rörelse och rekreation

Negativ påverkan
Ett område för promenad och
motion försvinner

Klara av förändring

Högre täthet, gemensamma lösningar för flera verksamheter, korta
avstånd till verksamheter.
Utrymme för insamling, sortering och
behandling av avfall

Mer stad på samma yta

Utrymme för återvinning och avfallshantering.
Utrymme för modern brandstation,
SOS Alarm och ambulans.
Utrymme för drift- och underhållsanläggning.

Förbättrade samband

Minskar upplevda avståndet mellan
Luleå Tekniska Universitet och Luleå
centrum genom att industriområdet
utvecklas.

Rätt plats för arbete

Förutsättningar för fler arbetsplatser
inom förtätningsområdet Porsödalen.

Liv mellan husen

Tar bort ett närrekreationsområde.

Smarta resor och transporter

Det kommunala gång- och cykelvägnätet utökas och förbättras med
syftet att skapa bättre möjligheter
att gå och cykla. Centralt belägna
verksamheter minskar reseavstånd.

God livsmiljö

Centralt belägna verksamheter
minskar reseavstånd och därmed
CO2-utsläpp.

Figur 5.2.2. Planens påverkan på Luleå kommuns vision 2050.
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5.3

Påverkan på miljökvalitetsnormer

Regeringen kan med stöd av 5 kap 1 § MB för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela miljökvalitetsnormer, dvs föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt. Regeringen har också möjlighet att överlåta till en myndighet
att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen.
Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst
ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Miljökvalitetsnormerna ska följas när
kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd
till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till normer vid
planering och/eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i
plan- och bygglagen, väglagen, lag om byggande av järnväg samt i miljöbalken. Nedan
beskrivs de miljökvalitetsnormer som är aktuella för planförslaget.

Vattenförekomster
Målet är att vattenförekomsterna som inte har god status (se figur 5.3.1) ska uppnå
god ekologisk status med tidsfrist till år 2021 och god kemisk ytvattenstatus (exklusive
kvicksilver) till 2015. Dock har tidsfrist för kemisk status lämnats till 2021. Tidsfrister
har lämnats för att det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de
åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015 och det finns en ej
fastställd risk att kvalitetskraven inte heller kan uppnås till 2021.
I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar,
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet
är för höga är internationella luftnedfall.
Ett genomförande av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna negativt om åtgärder vidtas för att fördröja och rena dagvattnet från
planområdet. I den fortsatta planeringen säkerställs att tillräckliga åtgärder vidtas.
Vattenförekomst

Ekologisk
status

Kemisk status

Miljöproblem

Björkskatafjärden

Dålig

God

Övergödning
Miljögifter
Försurning
Förändrade habitat genom fysisk
påverkan

Gammelstads- God
viken

God

Miljögifter

Inre
Lulefjärden

God

Miljögifter

Måttlig

Figur 5.3.1. Vattenförekomster och deras status.

32 (60)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Lilla Mjölkuddsberget, Luleå kommun

Utomhusluft
Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har överskridits i
Luleå centrum så har Luleå kommun beslutat om ett åtgärdsprogram. Den innehåller
31 åtgärder som utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020.
Orsakerna till att miljökvalitetsnormen överskrids är, enligt kommunen, vägtrafiken.
Även det meteorologiska fenomenet inversion har stor inverkan, då detta fenomen
innebär att luften inte cirkulerar vid vissa väderförhållanden. Andra faktorer som
påverkar luftkvaliteten är gaturummets utformning och utsläpp från andra källor.
Placeringen av planerad återvinningscentral bedöms ge en ökning av biltrafik inom
området. Det finns möjlighet att gå och cykla till ÅVCn samt åka kollektivt till närliggande hållplatser.
Påverkan från genomförande av planen på miljökvalitetsnormerna för utomhusluft
bedöms när pågående trafikutredning är genomförd.

Omgivningsbuller
Lilla Mjölkuddsberget är ett område omgivet av industri, järnväg och större trafikleder.
Haparandavägen, Banvägen och Bodenvägen är i dagsläget vältrafikerade vägar och
befintlig industri består av bland annat bygg-, entreprenörs- och transportföretag. En
bullerutredning kommer att utföras som ska klargöra vilken bullerpåverkan som de
planerade verksamheterna beräknas bidra med till närområdet.

5.4

Påverkan på stadsbild

Nuläge
Planområdet utgörs av en tallskogsbevuxen höjd (här kallad Lilla Mjölkuddsberget),
som i sydväst gränsar mot järnvägen (stambanan) och på övriga sidor omges av
industriområde. Området syns bäst från Bodenvägen, som en grön fond bakom
Mjölkuddstjärnen (figur 5.4.1), från Banvägen och från järnvägen (figur 5.4.2-5.4.4).
Även inifrån industriområdet, från Björkskataleden (figur 5.4.5) och Depåvägen (figur
5.4.6) syns området. Den skogklädda höjden är ett viktigt strukturerande inslag i stadsoch landskapsbilden.

Påverkan
Detaljplanens genomförande förutsätter att i stort sett all skog inom planområdet
fälls och att höjden till största delen schaktas ner i nivå med omgivande mark.
Skogsskärmen som utgör fond till Mjölkuddstjärnen försvinner. Höjden som utgör
orienteringspunkt och strukurerande element i stads- och landskapsbilden försvinner.
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Figur 5.4.1. Planområdet på Lilla Mjölkuddsberget sett från Bodenvägen.
Mjölkuddstjärnen i förgrunden.

Figur 5.4.2, 5.4.3 och 5.4.4. Planområdet på Lilla Mjölkuddsberget sett från
Banvägen mot sydost, öster respektive mot norr. Järnvägen syns mellan vägen och
planområdet. Foton Google Maps.
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De byggnader som planeras blir 1-2 våningar höga utifrån förslag till disposition i skiss
D1 och D2 (se figur 3.1). Från väster (Bodenvägen, Banvägen och järnvägen) kommer
den nya räddningstjänsten och kommunens drift- och underhållsanläggning att dominera bilden. Sett från industriområdet är det främst återvinningsmarknadens byggnad
och containeranläggning som kommer att vara mest synliga.

Åtgärder
Höjdsättningen av området anpassas så att skogsridåer i möjligaste mån kan bevaras.
Trädvegetation planteras för att delvis visuellt ersätta avverkad skog. Byggnaderna
inom planområdet placeras och utformas för att skapa ett nytt, positivt inslag i
stadsbilden.

Konsekvenser
Landskapet plattas ut när höjden och skogen försvinner, vilket får till konsekvens att
orienterbarheten i denna del av staden minskas något. Mjölkuddstjärnens roll som
fridfullt naturinslag i ett ganska hårt exploaterad och något ”rörigt” industrilandskap
försvagas när kopplingen till skogen bryts. Sammantaget bedöms konsekvenserna på
stadsbilden bli måttliga.

Figur 5.4.5. Planområdet på Lilla Mjölkuddsberget sett från Björkskataleden. Foto
Google Maps.

Figur 5.4.6. Planområdet på Lilla Mjölkuddsberget sett från Depåvägen. Foto Google
Maps.
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5.5

Trafik

En trafikutredning för området pågår. Trafiksituationen, påverkan av planens verksamheter, åtgärder samt konflikter beskrivs när trafikutredningen finns tillgänglig, vilket
beräknas vara i januari 2017.

5.6

Luft

Nuläge
Den förhärskande vindriktningen i Luleå är sydlig under vår, sommar och höst respektive nordlig/nordvästlig under vintern.

Påverkan
Återvinningscentralen och drift- och underhållsanläggningen kan ge upphov till dammning. Lokalt ökade trafikmängder till och från samt inom de planerade anläggningarna
skapar utsläpp, främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen.
Ökningen av damning inom planområdet kompenseras av motsvarande minskning
av dammspridning i de områden där verksamheterna är belägna idag. Ökningen av
trafiken, och därmed utsläppen, motsvaras av minskade transporter och utsläpp i de
områden där nuvarande lokaliseringar avvecklas. Den trafikutredning som är under
utförande kommer att ge tydligare svar på hur stora förändringarna i trafiken bedöms
bli och vilka områden som påverkas. För påverkan av dammspridning på grund av
sprängning och masshantering se kapitel 5.11 Påverkan under byggtiden.

Åtgärder
Inga åtgärder planeras.

Konsekvenser
Sammantaget bedöms de planerade verksamheterna ge små
konsekvenser för luftkvaliteten i
planområdets närhet. Sett i det
större perspektivet kommer inga
konsekvenser för luftkvaliteten att
uppkomma.

Figur 5.6.1. Vindros för
vindmätningar vid Kallax
flygplats.
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5.7

Dag- och ytvatten

En dagvattenutredning utförs parallellt med framtagandet av detaljplan för aktuellt
område. Informationen i detta avsnitt är hämtad ur Dagvattenutredning del 1 Nuläge –
Lilla Mjölkuddsberget som finns i sin helhet i Bilaga 1.

Nuläge
Lilla Mjölkuddsberget avvattnas både genom dikessystem och via dagvattenledningar,
se figur 5.7.1.
I den södra delen av det studerade området avleds dagvattnet främst genom
Trafikverkets trumma som ligger under järnvägen. Utflödet från denna trumma leds
vidare i dike längs med Banvägen till en trumma under vägen som leder ut flödet
i Mjölkuddstjärnen. Det dagvatten som samlas upp i GC-tunneln under järnvägen
på Lilla Mjölkuddsbergets sydvästra sida pumpas upp och leds under banvallen
för att släppas i dagvattenledning som ligger i Banvägen med utloppspunkt i
Mjölkuddstjärnens nordvästra hörn. Utloppspunkten verkar åtminstone tidvis vara
under vattennivån i tjärnen.
I den östra och den nordöstra delen av Lilla Mjölkuddsberget sker avledningen av
dagvattnet främst via dagvattenledning i Depåvägen. Ledningen för vattnet åt sydost

Figur 5.7.1. Bilden visar översiktligt avvattningssystemet på Lilla Mjölkuddsberget
samt kritiska områden och områden möjliga för dagvattenhantering.
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via området Skutviken och vidare ut till Inre Lulefjärden. Inget ytterligare påsläpp
av dagvatten kan ske till denna del av ledningsnätet då kapacitetsbrist föreligger
nedströms i höjd med Skutviken.
Från den västra och nordvästra delen av Lilla Mjölkuddsberget samlas dagvattnet upp i
ett dike längs med nya GC-vägen. I höjd med att denna väg ansluter till befintlig GC-väg
genomleds flödet till andra sidan GC-vägen i två etapper. Därifrån rinner vattnet vidare
i ett dike längs med stickspåret och leds i en trumma under spåret. Diket slutar tvärt vid
två små teknikbyggnader och en mast. Här finns tydliga tecken på att vatten ofta blir
stående, bland annat växer det vass i skogen. Det vatten som letar sig förbi kommer till
en serie av trummor som för vattnet vidare ut mot Gammelstadsviken.
Det finns i huvudsak tre naturliga recipienter för det dagvatten som bildas inom det
studerade området; Gammelstadsviken (VISS: SE729651-178887), Björkskatafjärden
(VISS: SE729680-829200) och Inre Lulefjärden som är en del av Luleälv (VISS:
SE729159-179002), se figur 5.7.2. Utöver de här tre behöver även Mjölkuddstjärnen
(VISS: NW729287-179116) beaktas då en viss del av flödet som slutligen når Inre
Lulefjärden passerar därigenom.
I nuläget belastar dock dagvatten från Lilla Mjölkuddsberget recipienterna
Mjölkuddstjärnen, Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven).
Fördelningen mellan dessa är cirka 48%, 38% och 14% för respektive recipient,

Figur 5.7.2. Naturliga recipienter.
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baserat på höjddataanalyser av området. Ingen tydlig ytavrinning sker i nuläget till
Björkskatafjärden.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har låtit göra en skyfallsstudie över Luleå kommun. Det
finns vissa områden i närheten av det studerade planområdet som ligger i riskzonen för
att översvämmas vid ett 100-års regn, se figur 5.7.3. De blå områdena i figuren visar var
vatten tenderar att ansamlas, ju mörkare blå färg desto djupare vattennivå.
Föroreningsbelastning från Lilla Mjölkuddsberget via dagvattnet är i nuläget minimalt,
då området till största del består av naturmark.
I nuläget använder Räddningstjänsten i Luleå kommun nästan uteslutande vatten vid
släckning av bränder i byggnader.

Påverkan
En exploatering av området där ytorna till mycket stor del kommer att hårdgöras skulle
innebära en mycket snabbare avrinning från området samt högre flöden. Det skulle i
sin tur öka belastningen på befintligt avvattningssystem och recipienterna.

Figur 5.7.3. Bilden visar skyfallsstudien som gjorts för ett 100-års regn. Det tänkta
planområdet visas med röd markering (Länsstyrelsen 2015).
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Då alla recipienterna är av mindre storlek, förutom Inre Lulefjärden som är en del
av Luleälv (figur 5.7.4), bör de initialt bedömas som känsliga för föroreningar och
förändringar i flöde. Gammelstadsviken (figur 5.7.4) är dessutom naturreservat, Natura
2000 område som omfattas av Fågel- samt Art- och Habitatdirektivet samt naturvärdesklass 1, mycket höga naturvärden, enligt VMI (våtmarksinventering, länsstyrelsen
Norrbotten) och det är oklart hur en förändring i tillskottsvatten påverkar denna
recipients förutsättningar att uppfylla kraven i direktiven.
Vid en framtida exploatering av området med anläggningar i form av; återvinningscentral, återvinningsmarknad, brandstation samt kommunal drift- och underhållsverksamhet, ökar risken för föroreningar som kan spridas via dagvattnet. Föroreningarnas

Gammelstadsviken
•

Naturreservat

•

Natura 2000

•

Naturvärdesklass 1
enligt VMI

Utredningsområdet
Inre Lulefjärden/
Lule älv

Figur 5.7.4. Flygbild över planområdet, Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden
(Eniro). Det tänkta planområdet är markerat med röd cirkel.
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art beror av hur verksamheterna utformas, vilka material och ämnen som hanteras,
samt vilka skydd som installeras. Även den ökade mängden trafik till och från området
medför en ökad mängd föroreningar via avvattningen av trafikerade ytor.
Vid en eventuell brand inom planområdet ökar risken för att oönskade föroreningar ska
spridas till omgivningen via släckvattnet.

Åtgärder
Verksamheterna i området på Lilla Mjölkuddsberget behöver utformas och marken
behöver höjdsättas på sådant vis att risken för föroreningsspridning till omgivningen
via dagvattnet minimeras och att översvämningsrisken för omkringliggande fastigheter
inte ökar. Hänsyn i detaljplaneskedet kan göras genom lämpligt anpassad höjdsättning,
avsättande av mark för ytliga avrinningsvägar och mark för dagvattenanläggningar som
kan fördröja och rena dagvattenflödena. Då flödena kommer att öka markant då ytan
hårdgörs kommer det vara viktigt att bygga in fördröjning i flera steg inom området.
Det är även viktigt att visa på tydliga avrinningsvägar som kan hantera regn med högre
återkomsttid än det dimensionerande regnet. Dagvattnet från planområdet kommer att
behöva renas innan det släpps vidare ut till recipient. Farligt avfall förvaras inomhus
och avloppslöst vilket minskar risk för att spill når dagvattnet.
Dessutom rekommenderas dagvattenanläggningarna utrustas med någon form av
katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från olycka eller brand kan hindras i sin
avledning till recipient och på lämpligt sätt tas omhand. Släckvatten till exempel,
innehåller många oönskade ämnen som är skadliga både för människa och natur så det
är viktigt att det avleds och omhändertas på ett betryggande vis som möjliggör senare
sanering.
Ett beredskapsprogram bör finnas för agerande i katastrofsituationer. Därtill, för att
säkerställa att tillfredsställande rening sker innan dagvattnet släpps ut till recipient så
föreslås att provtagningspunkter anläggs.
Hela dagvattensystemet från planområdet och ut till recipient behöver en översyn
för att säkerställa dess funktion samt få en sammanhängande och väl fungerande
flödesväg. Mottagande recipienters förutsättningar att ta emot såväl ett ökat flöde som
ytterligare föroreningsbelastning behöver utredas vidare.
Principer för dagvattenhanteringen tas fram för planområdet parallellt med det fortsatta arbetet i planprocessen för att säkerställa ett så robust och genomtänkt helhetssystem för dagvattenändamål som möjligt.

Konsekvenser
Då största delen av planområdet kommer att hårdgöras kommer förändringar i dagvattenflödena att ske. Hårdgjorda ytor ger snabba avrinningsflöden och höga toppflöden.
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Exploateringen kommer att medföra en högre föroreningsgrad på det dagvatten
som uppkommer inom planområdet. Fortsatta utredningar kommer att avgöra såväl
behovet av som lämplig lokalisering för dagvattenfördröjande och dagvattenrenande
åtgärder.

5.8

Mark- och grundvatten

Grundvattenförhållanden
Det planerade området består till stor del av ett berg och varierar i höjdnivå mellan
+5,0 och +21, dvs ca 16 meter höjdskillnad (WSP 2016). Enligt SGUs jordarts- och
jorddjupskartor är berget täckt med ett 0 till 1 meter tjockt moränlager med delvis berg
i dagen. Resten av området är täckt med ett tjockare moränlager (upp till 10-20 meter
tjockt). Från SGUs kartdata framgår också att berggrunden består av granitoid och
underordnad syenitoid. Genomsläppligheten uppskattas som medelhög i morän och
i berg (SGUs bedömning är baserad på flygbildstolkning och fältkontroller huvudsakligen längs vägnätet), och grundvattenuttagsmöjligheter i berggrunden i närområdet
betecknas som mindre goda med en mediankapacitet <600 l/h. För att få bättre
kännedom om bergets vattenförande egenskaper i planområdet behövs dock ytterligare

Figur 5.8.1. Karta över delavrinningsområden i området kring Lilla Mjölkuddsberget
enligt SMHI. Berget är genomkorsat av en yt- och grundvattendelare. Bilden visar
också den ungefärliga positionen av de tre grundvattenrör som installerades i
september 2016 av WSP (WSP 2016) på planområdet (blå punkter).
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information om sprickzoner och krosszoner över området. Närmaste brunn enligt SGU
ligger längre bort än 800 m från berget.
Grundvattennivåer uppmättes av WSP i september 2016 i tre grundvattenrör i området
(ett på berget och två på det plana området), och varierade mellan 1 meter till 2,74
meter under markytan (WSP 2016). Dock framgår ingen tydlig angivelse om grundvattenrörens position i förhållande till gränsen mellan jord och berg.
Ett vanligt antagande är att topografin styr positionen av grundvattendelaren för
grundvatten i jord och ytligt berg (Svensk Kärnbränslehantering AB 2000) så att
den på det sättet sammanfaller med ytvattendelaren. Därför genomkorsas Lilla
Mjölkuddsberget av en grundvattendelare enligt figur 5.8.1.

Påverkan på grundvattennivåer
Eftersom berget planeras att åtminstone delvis sprängas bort är huvudrisken ur ett
hydrogeologiskt perspektiv att grundvattennivåerna i närområdet sänks och att grundvattendelaren förändras. Dessutom kommer största delen av området att hårdgöras
vilket kommer att leda till minskat grundvattenbildning. I så fall kommer påverkan
på närområdet att bero på bergets vattenförande förmåga och avstånd till exponerade
objekt. En mer grundlig bedömning av påverkan från grundvattennivåsänkningen
kommer att kunna utföras när planen för markarbete och sprängdjup över området
bestäms.
Tänkbara exponerade objekt är:
•

Den närliggande sjön Mjölkuddtjärnen (figur 5.8.2) där stranden ligger
ungefär 100 m från berget. De andra vattenförekomsterna Björkskatafjärden,

Figur 5.8.2. Mjölkuddstjärnen.
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Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden, ligger längre bort än 900 m från berget
och är betydligt större och antas därför inte påverkas i någon mätbar utsträckning av eventuella förändringar i grundvattenflöden i projektområdet. En möjlig
påverkan på grundvattentillrinningen till Mjölkuddstjärnen beror på om det finns
vattenförande bergstrukturer som sprickzoner och krosszoner som i nuvarande
systemet transporterar vatten från berget mot grundvattenmagasinet under sjön.
Påverkan på Mjölkuddtjärnen bedöms osannolik men inte omöjlig.
•

Vegetationen i området kan påverkas negativt av minskad tillgång till grundvatten.

•

Närliggande infrastruktur och bebyggelse kan komma att påverkas genom sättningar i marken när grundvatten i marken sänks.

•

Den sulfidhaltiga jorden som förekommer i de nordvästra delarna av
området (WSP 2016) kan komma att exponeras av luftens syre på grund av
grundvattensänkningen.

Med befintlig information om lokalisering av brunnar från SGU:s datatjänst bedöms
inte vattentillgången i brunnar påverkas i någon mätbar utsträckning eftersom
närmaste brunn ligger längre bort än 800 meter ifrån Lilla Mjölkuddsberget.

Påverkan på mark
Planområdet består av en höjd där marknivån varierar med mer än 10 meter. För att
möjliggöra ett nyttjande av marken inom planområdet krävs att området till stora
delar planas ut. Det innebär bergschakt och stora mängder berg som ska tas om hand.
Bergkvalitén bedöms vara god vilket innebär att material från området kan utgöra en
resurs i detta och andra bygg- och anläggningsarbeten.
Den planerade återvinningscentralen kommer att innebära mellanlagring av
farligt avfall men risken för påverkan på omgivande miljö bedöms som liten. Luleå
Renhållning AB kommer att söka tillstånd för verksamheten inom planområdet. Idag
har de tillstånd för samma verksamhet på Kronanområdet. Området kommer att
hårdgöras och därmed bedöms risken för påverkan på mark och grundvatten vara små.

5.9

Natur, kultur och friluftsliv

Nuläge
Planområdet omfattar ca 7 hektar och utgörs i huvudsak av en skogbevuxen höjd inom
Porsödalens industriområde. I gällande plan är marken avsedd för park och plantering.
Naturen inom planområdet utgörs av barrskog med inslag av löv. I området finns ett
äldre tallbestånd. Området har dock inte skyddsstatus.
En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts i området. Syftet med en NVI är
att beskriva och värdera natur av betydelse för biologisk mångfald i området. Med
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biologisk mångfald avses mångfald inom arter, mellan arter och mellan ekosystem.
En stor del av skogen på Lilla Mjölkuddsberget domineras av gammal tallskog med
olikåldriga tallar (figur 5.9.1). Det finns även inslag av gran och björk. Inom detta
område finns spår av hackspett på stående död ved och även vedlevande svampar och
insekter. Detta område bedöms ha påtagligt naturvärde, vilket räknas till naturvärdesklass 3, av totalt 4 klasser, där 1 är högsta naturvärdet.

Figur 5.9.1. Gammal tallskog på Lilla Mjölkuddsberget.
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Området angränsar till Mjölkuddstjärnen
(figur 5.8.2 och 5.9.3) som är en del i fågelområdet vid Gammelstadsviken. En exploatering av skogen inom detaljplaneområdet
kan innebära för- och nackdelar i möjlighet
att utveckla den gröna korridoren mellan
Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken.
Genom området finns upptrampade stigar
som visar på att naturområdet nyttjas
för promenader, hundrastning, etc (figur
5.9.2). Området ligger dock inte i direkt
anslutning till bostadsområden och
bedöms därmed inte utgöra ett frekvent
använt rekreationsområde. Området är
inte utpekat som värdefullt ur rekreationshänseende i översiktsplanen.
Mjölkuddstjärnen (figur 5.9.2), ca 200
m söder om Lilla Mjölkuddsberget, är
en lättillgänglig sjö och våtmark med
promenadslinga.
Inga kända kulturmiljövärden finns i
området.

Figur 5.9.3. Mjölkuddstjärnen.

46 (60)

Figur 5.9.2. Stig på Lilla Mjölkuddsberget.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Lilla Mjölkuddsberget, Luleå kommun

Skyddade områden och skyddsvärda arter
Gammelstadsviken, ca 1 km norr om Lilla Mjölkuddsberget, är en fågelsjö och
våtmarksområde som har skydd i form av naturreservat, Natura 2000-område samt
Ramsar-område.
Mjölkuddsberget, ca 500 m sydöst om Lilla Mjölkuddsberget, är ett stadsnära skogsområde med stort naturvärde, med möjlighet till motion och friluftsliv. Mjölkuddsberget
är utredningsområde för naturreservat.
Björkskatafjärden, Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden är skyddade som avloppskänsliga vatten med avseende på fosfor enligt avloppsvattendirektivet.
Den fridlysta växtarten revlummer (figur 5.9.4) finns sporadiskt inom området.
Motaggsvamp, som är rödlistad i klassen nära hotad (NT) har påträffats.

Påverkan
All natur inom planområdet kan komma att beröras.
Inom området kommer allra största delen av befintlig skog att avverkas. Stora delar av
området har påtagligt naturvärde tack vare den höga åldern på tallarna och förekomsten av död ved. I skogsområdet växer den fridlysta växten revlummer. Det friluftsliv
som förekommer på platsen idag utgörs av promenader och hundrastning. Det finns
inga identifierade forn- och kulturlämningar, eller annat kulturarv på platsen.

Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna på naturmiljö och friluftsliv bli stora då naturmarken till övervägande del försvinner och området förlorar sitt värde som promenadområde. Beståndet av den fridlysta växten revlummer försvinner, men då det är en
vanlig art, speciellt i Norrland bedöms inte dess bevarandestatus påverkas negativt av

Figur 5.9.4. Fridlyst revlummer på Lilla Mjölkuddsberget.
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planen. Den rödlistad motaggsvampen växer på marker med bestånd av äldre, glesare
skog, främst tall. Då arten anses vara nära hotad (NT) i rödlistan, till stora delar på
grund av att dess livsmiljö försvinner, bedöms dess bevarandestatus påverkas negativt
av planen. Inga konsekvenser uppstår för kulturmiljö.

5.10 Ekosystemtjänster
Syftet med värderingen av ekosystemtjänster är att synliggöra ekosystemtjänsterna i
relation till den planerade verksamheten, minimera den negativa påverkan och främja
en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänst

Vilken är
nyttan med
tjänsten?

För vem
skapas
nytta?

Är ekosysHur påvertemtjänsten kas tjänhotad?
sten av
projektet?

Hur kan påverkan undvikas,
minimeras,
restaureras eller
kompenseras?

Livsmedel från
vilda landdjur
och växter

Rekreationell
bär- och svampplockning

Lokal-befolkningen

Ja, i ett
stadsnära
perspektiv

Försvinner
helt

Utveckling och
ökad tillgänglighet
till den gröna korridoren i området

Fiberråvaror
från växter
och bioenergi
från skog

Förnyelsebar
råvara
Och hållbar energi-produktion

Sveriges
befolkning

Nej

Försvinner
helt

Återplantering
av skog inom ett
annat område

Global klimatreglering

Minskad klimatförändring

Hela
jordens
befolkning

Ja

Försvinner
helt

Gröna tak, väggar
och andra typer av
växtlighet kopplad
till de nya byggnaderna, återplantering av träd i ett
annat område

Friluftsliv och
idrottsaktiviteter

Tillgång till natur
Lokalbeför rekreation, ökat folkningen
välmående

Ja, i ett
stadsnära
perspektiv

Försvinner
helt

Utveckling och
ökad tillgänglighet
till den gröna korridoren i området

Dämpning av
avrinning och
flöden

Grundvattenbildning
Fastläggande av
föroreningar i
marken
Erosionsskydd

Lokalbefolkningen

Ja, i ett lokalt
perspektiv

Försvinner till
stor del

Kan delvis ersättas
med infiltrationsytor och dagvattensystem

Rening av luft
och vatten

Minskad mängd
föroreningar

Hela
jordens
befolkning

Ja, i ett
globalt perspektiv

Försvinner
helt

Gröna tak, väggar
och andra typer av
växtlighet kopplad
till de nya byggnaderna

Bullerdämpning

Ökat välmående
och minskad stress
hos lokalbefolkningen

De som rör
sig inom
området

Ja, i ett lokalt
perspektiv

De som rör
sig inom
området

Bullerreducerande
åtgärder

Tabell 5.10.1 Ekosystemtjänster som tillhandahålls av Lilla Mjölkuddsberget.

48 (60)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för Lilla Mjölkuddsberget, Luleå kommun

Skogsområdet på Lilla Mjölkuddsberget tillhandahåller flera ekosystemtjänster, se
tabell, figur 5.10.1, som bidrar till Luleåbornas livskvalité och välmående, till samhället
i stort och faktiskt hela världens befolkning. I en växande stad har alla gröna områden
betydelse, speciellt med tanke på att den gröna infrastrukturen försvinner eller naggas i
kanterna då staden växer.
Skogen försörjer Luleåborna med bär och svamp, och kommunen har möjlighet att ta
ut träråvara och bioenergi. Skogen reglerar vattenflöden genom markens vattenhållande förmåga och i trädens rötter. Träd och växter reglerar det globala klimatet genom
upptag av CO2 och renar luft och vatten. Skogen reducerar buller i området och har
också kulturella värden i och med att den erbjuder strövstigar och naturupplevelser.

5.11 Påverkan under byggtiden
Masshantering
Planområdet består av en höjd där marknivån varierar med mer än 10 meter. För att
möjliggöra ett nyttjande av marken inom planområdet krävs att området planas ut i
någon omfattning. Det innebär bergschakt och stora mängder berg som ska tas om
hand. Det kommer innebära stora mängder transporter. Bergkvalitén bedöms vara god
vilket innebär att material från området kan utgöra en resurs i andra bygg- och anläggningsarbeten. Planområdet ligger mitt i ett tidigare exploaterat industriområde med
möjlighet att ansluta till befintliga trafikleder (Björkskataleden och Haparandavägen).
Borttagning av berg innebär sprängning med risk för damning, buller och vibrationer
vibrationer samt grundvattennivåsänkning. Särskilda åtgärder under genomförandeskedet antas nödvändiga. Miljökvalitetsnormer bedöms ej överskridas.

Buller under byggtiden
Vid byggandet av området antas det att det kommer brytas (borrning och sprängning)
och krossas berg på området och vid grundläggning kan det bli tal om pålning, schaktning och packning. Exakt vilka typer av arbeten, hur omfattande och hur långvariga de
kommer att bli är idag inte känt då bland annat slutliga marknivåer inom planområdet
inte är beslutade.
Alla dessa moment kan sannolikt medföra höga bullernivåer men även förekomst av
markvibrationer till närliggande fastigheter. En riskanalys och inventering av närliggande verksamheter kan därför bli aktuell.
Allmänna råd från Naturvårdsverket författningssamling (NFS 2004:15) avseende
buller från byggplatser visas i figur 5.11.1.
Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller
ekonomiskt rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för
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buller inomhus kan innehållas. I det fall riktvärden för buller utomhus kan innehållas
behöver man normalt inte kontrollera riktvärdena för buller inomhus då normal fasadisolering bör innebära att dessa bullerriktvärden kan innehållas. Buller från trafik till
och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik
inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller.

Helgfri måndagfredag

Lördag, söndag
och helgdag

Samtliga dagar

LAeq dag
(07-19)

LAeq dag
(19-22)

LAeq dag
(07-19)

LAeq dag
(19-22)

LAeq dag
(22-07)

LAFmax dag
(22-07)

Utomhus vid fasad

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

70 dBA

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Utomhus

70 dBA

-

-

-

-

-

Inomhus

45 dBA

-

-

-

-

-

Bostäder/Fritidshus

Arbetslokaler för
tyst verksamhet1

1.)
Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande
koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

Figur 5.11.1. Allmänna råd från Naturvårdsverket författningssamling (NFS 2004:15)
avseende buller från byggplatser.
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6. HÄLSA OCH SÄKERHET
6.1

Omgivningens effekter på föreslaget område

När ny bebyggelse eller annan markanvändning planeras intill stråk där farligt gods
transporteras, behöver särskilda säkerhetsrisker beaktas för att undvika att människor
och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. Planförslaget angränsar till
järnväg (Stambanan) där farligt gods transporteras. Avståndet mellan den del av
planområdet där återvinningscentralen kommer att ligga och till väg och järnväg är 30
meter eller mer.
Räddningstjänstens lokaler utformas i den fortsatta planeringen så att buller, vibrationer eller annan påverkan från omgivningen inte stör verksamheten.

6.2

Planförslagets effekter på omgivningen

Borttagning av berg innebär sprängning med risk för damning, buller och vibrationer.
Särskilda åtgärder under genomförandeskedet antas nödvändiga. Miljökvalitetsnormer
bedöms ej överskridas.
Planerade verksamheter kan vid drift komma att medföra störningar i form av verksamhets- och trafikbuller. Planförslaget medför en ökad trafikintensitet i delar av
omgivande trafiknät. Ljudnivåökningen från den tillkommande trafiken bedöms inte
vara mätbar vid de närmast liggande fastigheterna, det gäller både från verksamhetsområdet och från trafiklösningen med cirkulationsplats. Även bullernivåer från övrig
verksamhet som containerbyten och materialhantering är låga och under riktvärdet.
Verksamheten kommer inte heller medföra några höjningar av det befintliga bullret vid
de närmaste bostäderna. Påverkan, med avseende på buller och avgaser, på boendemiljö och hälsa i närområdet bedöms vara begränsad.

Buller
Lilla Mjölkuddsberget är ett område omgivet av industri, järnväg och större trafikleder.
Haparandavägen, Banvägen och Bodenvägen är i dagsläget vältrafikerade vägar och
befintlig industri består av bland annat bygg-, entreprenörs- och transportföretag.
Skolan Praktiska Gymnasiet har verkstadslokaler intill planområdet, på en fastighet
som är detaljplanelagd som industrifastighet.
Planerade verksamheter kan vid drift komma att medföra störningar i form av verksamhets- och trafikbuller. En bullerutredning kommer att utföras som ska klargöra
vilken bullerpåverkan som de planerade verksamheterna beräknas bidra med till
närområdet.
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Avståndet mellan Lilla Mjölkuddsberget och närmaste bostäder är som minst
400 meter och som lämgst 600 meter. I svackan mellan bostäderna och Lilla
Mjölkuddsberget ligger Mjölkuddtjärnen. Detta medför att markdämpningen blir låg
och att det kan komma att råda fri sikt mellan området och bostäderna. Det industribuller som alstras inom området kan därför komma att spridas till bostäderna på
Mjölkudden. En bullerutredning bör utföras för att klargöra vilken bullerpåverkan som
verksamheten kommer ha på närområdet.

Trafik
En trafikanalys inväntas för att överslagsmässigt kunna utvärdera trafikbullret som
verksamheten på Lilla Mjölkuddsberget kommer medföra. Återvinningscentralen
förväntas medföra en marginell trafikökning till de omgivande stora trafiklederna vilket
innebär att trafiken till och från området kommer ha en liten inverkan på den befintliga
bullersituationen.

Återvinningscentralen
På återvinningscentraler är de främsta bullerkällorna 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. Som stöd för dessa instanser har Naturvårdsverket tagit fram
en vägledning (Naturvårdsverkets rapport 6538) som anger följande riktvärden (figur
6.2.1):

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och
vårdlokaler.

Leq dag
(06-18)

Leq kväll (18-22) samt lör-,
sön-, och helgdag (06-18)

Leq natt
(22-06)

50 dBA

45 dBA

40 dBA

Figur 6.2.1. Vägledande bullervärden för industribuller från återvinningscentral,
Naturvårdsverket.
Detta medför att det endast är bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler där utomhusbullernivåer regleras. För arbetsplatser, t.ex. kontor, anger inte Naturvårdsverket några
riktvärdet. För befintliga arbetslokaler med kontor är det brukligt att inomhusnivån
regleras enligt Boverkets byggregler vilket anger högsta ekvivalent ljudnivå mellan
30-40 dBA och maximal ljudnivå mellan 45-55 dBA beroende på typ av utrymme.

Räddningstjänster
När det gäller buller från utryckningsfordon finns inga riktvärden för utomhusnivå.
Boverkets byggregler anger maximal ljudnivå om högst 45 dBA inomhus vid bostäder.
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För bullerkällor från samhällsnyttig funktion (militärflyg, räddningsfordon) är det inte
sällan att avsteg tillåts upp till 10 dBA.

Brand
Förebyggande åtgärder mot brand
Öppen låga samt rökning är förbjudet inom hela återvinningscentralen. Brandsläckare
finns tillgängliga på anläggningen. Det finns brandsläckare med pulver för kemikaliebränder samt saneringsmedel för spill.
Dörren till miljöstationen för farligt avfall ska alltid vara stängd. Farligt avfall ska
omhändertas personligt alternativt hållas övervakat. Personal som arbetar med farligt
avfall ska ha erforderlig utbildning. Helst ska avlämnaren informera om innehållet i
det farliga avfallet alternativt ska förpackningen vara märkt. Personal ska vara utbildad
för hantering av farligt avfall och följa de rutiner som rör hanteringen av det farliga
avfallet.
Explosiva varor får inte lämnas på ÅVCn. Om besökare ändå lämnat något som misstänkts vara explosivt ska området utrymmas och polis larmas. Om situationen inte
anses vara akut ska polis meddelas om att det finns explosiva varor att hämta. För
ammunition och fyrverkerier finns ett speciellt skåp för förvaring i väntan på upphämtning av polis.

Åtgärder vid brand
Allmänt vid brand gäller att larma räddningstjänsten. Brandens spridning ska minimeras. Personal ska göra en snabb bedömning om branden går att släcka alternativt om
det går att stänga in branden. Om man från utsidan upptäcker brand inne i en byggnad
ska personalen inte gå in i byggnaden. Dock ska dörren om möjligt stängas. Personal
ska möta upp brandförsvaret och ge så mycket relevant information som möjligt.
Personal och besökare ska inte uppehålla sig i närheten av branden. Kringliggande
verksamheter ska larmas om branden. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska meddelas
om driftstörning.
Vidare ska infartstrafiken stoppas och området spärras av. En person ska stå vid
grinden och stoppa nya besökare från att komma in, och samtidigt släppa ut befintliga
besökare. I det fall att ÅVC:n har separat in- och utfart kan man stänga infarten och låta
utfarten vara öppen utan bemanning. Då området inte har fler besökare ska all personal
samlas vid återsamlingsplatsen.
Om det brinner i en container på rampen, och det finns en traktor i närheten ska
den dras ut från sin plats så att inte elden sprids. Vid brand i wellkomprimatorn ska
branden låtas brinna. Räddningstjänsten avgör vad som ska göras när de är på plats.
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Hantering av släckvatten vid eventuell brand
Släckvatten innehåller många ämnen som är skadliga både för människa och natur. Det
är därför viktigt att det avleds och omhändertas på ett betryggande vis som möjliggör
senare sanering. Dagvattenanläggningarna rekommenderas utrustas med någon form
av katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från olycka eller brand kan hindras att
avledas till recipient och tas omhand på lämpligt sätt. Ett beredskapsprogram bör
finnas för agerande i katastrofsituationer. För att säkerställa att tillfredsställande
rening sker innan dagvattnet släpps ut till recipient föreslås att provtagningspunkter
anläggs.
Återvinningscentralen är avloppslös.
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7. UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
•

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet avseende återvinningscentral.

•

Grundvattnets nivåer följs upp före, under och efter byggskedet för att vid behov
kunna vidta åtgärder för att behålla grundvattnets nivåer och inte orsaka negativ
påverkan på Mjölkuddstjärnen.

•

Eventuell påverkan från bortsprängning av berget på grundvattentillrinningen till
Mjölkuddstjärnen kan i ett första skede undersökas genom en geologisk kartläggning av sprickzoner och krosszoner mellan berget och sjön. Visar undersökningen
att det finns större vattenförande bergstrukturer i riktning mot sjön kan risker i
samband med grundvattennivåsänkningen undersökas vidare (de befintliga grundvattenrören kan i detta fall användas för kontroll av grundvattennivån).

•

Anmälan om vattenverksamhet om grundvatten måste leda bort under byggarbete.

•

Genom återkommande inspektion av vägar, vägtrummor, gemensamhetsytor och
liknande följs upp att sättningar inte medför ojämnheter eller skador på konstruktioner som i sin tur kan öka risken för olyckstillbud.

•

Dagvattenanläggningens funktion följs upp regelbundet för att säkerställa att
avledning av dagvatten och rening fungerar tillfredsställande.

•

För att säkerställa att tillfredsställande rening sker innan dagvattnet släpps ut till
recipient föreslås att provtagningspunkter anläggs.

•

Trafiklösningens funktion följs upp för att kunna vidta åtgärder.

•

Ett beredskapsprogram bör finnas för agerande i katastrofsituationer.
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8. SAMLAD BEDÖMNING
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.
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.
De främsta bullerkällorna inom planområdet blir hantering av containrar, skräpkomprimatorer, lastmaskiner och trafik. Buller från återvinningscentraler kategoriseras
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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.
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