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Inledning
Planprogram
I plan- och bygglagen (PBL) regleras att en detaljplan ska grundas på ett program om
det inte är onödigt. Syftet med ett program är att dialogen mellan kommun och kommuninvånare, myndigheter och fastighetsägare som berörs av ett planärende, ska
komma i gång i ett tidigt skede av planprocessen. Ett program ska ange utgångspunkter och mål för ett planarbetet. När programmet godkänts av kommunen ligger det till
grund för kommande detaljplanearbete. Programmet är inte juridiskt bindande och
kan inte överklagas.

Bakgrund och syfte
Luleå kommun har fått en förfråga om möjligheterna till etablering av datalagring på
servrar, i stort antal, disponerade i ytkrävande byggnader.
Fem alternativa platser möjliga för en sådan verksamhet identifierades under ett första
utredningsskede. Av dessa fem var Hertsön, gamla brandövningsfältet, länge med som
ett alternativ. Förslaget diskvalificerades på grund av dess närhet till industriella luftutsläpp. Tänkt versamhet uppges ha stora kylbehov och vara intresant för att användas
av ”frikyla” i form av luftkylning.
Närheten till Universitetet, tillgång till infrastruktur och kallt klimat är faktorer som
gör den utpekade området och Luleå särskilt intressant. Etableringen förväntas innebära ca 30 till 50 nya arbetstillfällen. Planprogrammets huvudsakliga syfte är belysa förutsättningarna och konsekvenser av att utöka Aurorum teknikby, primärt för verksamhet
för datalagring och hantering av dataservrar. Planprogrammet kommer även belysa
förutsättningar för alternativ markanvändning, i de fall etableringen av ett datacenter
uteblir.
Porsön och Aurorum framstår i dagsläget som ett lämpligt alternativ för en etablering.
Kommunen har därför valt att upprätta detta program för att fördjupa utredningen av
planeringsförutsättningarna inför en framtida detaljplan.

Behovet av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till planen
Kommunen har tagit ställning till att ett genomförande av planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) måste upprättas. Betydande miljöpåverkan kan beskrivas som sådan påverkan som man inte uppenbart med lätthet kan överblicka och åtgärda, eller där osäkerheten om en plans miljöeffekter är stora och komplexa.
De frågor som kommunen identifierat som risk för betydande miljöpåverkan och
behöver belysas i en MKB är planens genomförande med avseende på närheten till
Gammelstadsviken och Natura 2000 område, påverkan på grundvattnet och vattenavrinningen samt landskapbilden mot bakgrund av den ytkrävande verksamheten som
föreslås primärt. Avgränsningssamråd har hållits med länsstyrelsen.
Slutgiltiga version av MKB:n bifogas som ett separat dokument till detaljplan
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Programområdets läge och omfattning.

Planeringsförutsättningar
Planområdet
Programområdet är beläget ca 4 km nordväst om Luleå centrum. I norr gränsar programområdet mot naturmark, i öst mot Vänortsvägen, i väst mot naturmark samt i
söder mot Datavägen. Programområdet omfattar ca 25,5 ha.
Hela programområdet är skogsbevuxet och saknar bebyggelse.
Vid en planläggning föreslås marken iordningställas för ytkrävande byggnader såsom
serverhallar eller liknande. Grönytorna rekommenderas säkerställas i detaljplan. Avverkning av skogen bör/ska göras sparsamt och genomtänkt för att minimera påverkan
på Natura 2000- områden. Möjligheten av spara delar av den ursprungliga vegetation
behöver övervägas.
Luleå kommun äger all mark inom programområdet.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Programområdet är utpekat i gällande översiktplan, Fördjupad översiktsplan för Luleå
tätort antagen av KF 1993-04-26 § 92, dels som område för framtida arbetsplatser, dels
som bevarandeområde för friluftsliv, naturvård, ekologiska funktioner. Närliggande
Gammelstadsviken omnämns som ett ekologiskt känsligt vattenområde.
Planprogrammet är till stor del överenstämmande med översiktsplanens intentioner
för området. Ett mindre område i den nordvästra delen är utpekat som bevarandevärt.
4

Detaljplaner
Programområdet är inte detaljplanelagt. Programområdet berör eller ansluter till fyra
detaljplaner som i huvudsak medger: ”B”: studentbostäder, ”TEKNIKBY”: arbetsplatsområde avsett för tillverkning, forskning och tjänster som utvecklas omkring
Högskolan,”J1”: småindustri, serviceföretag, hantverk, ”J2”: industri samt ”HK”: handel
och kontor.
Kommunala beslut i övrigt
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2010-04-19 § 34 att påbörja planarbete som medger
en utvidning av Aurorum teknikbyn arbetsplatsområde.
Byggnadsnämnden beslutade 2010-08-10 § 154 att planens genomförande kan innebära
betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt samrådsyttrande, daterat 2010-07-02.

Landskapsförutsättningar
Geotekniska förutsättningar
Området undersöktes geotekniskt i samband med planerna för Stor-Porsön på 1980-talet. Programområdet är därmed väl geotekniskt undersökt med provgropar i hela
området. Geotekniskt utlåtande som baseras på dokumentation från dessa tidigare
undersökningar bilägges planprogrammet.
I stora delar av programområdet underlagras vegetationen av mindre lager av silt och
sand på fast lagrad morän. I områdets nordvästra del finns mindre fickor siltig lera.
Avståndet till fast botten kan uppgå till ca 2,5 meter för delarna i anslutning till Gammelstadsviken och omradet sydost därom.
Vid uppförande av byggnader rekommenderas grundläggning genom plintgrundläggning eller med hel platta på en packad fyllning av friktionsjord. För respektive byggnad krävs en mer detaljerad geoteknisk undersökning.
Grundvatten
Grundvattnet är troligtvis högt såvida inte grundvattensänkande åtgärder har utförs
under de senare åren. Vid en exploatering av området rekommenderas att området
”hålls upp”, dvs. höja mark och gatuhöjder mot bakgrund av det förmodade höga
grundvattnet. I samband med en mer detaljerad geoteknisk undersökning är det viktigt
att även grundvattennivåerna fastställs.
Etableringar i området får inte utöva verksamhet som riskerar föroreningar i grundvatten.

Vegetation och naturtyper
Naturvärdsinventeringen (del av MKBn), över området redovisar indelning av programområdet i 7 zoner enligt nedan:
Område 1 i nordvästra delen av det inventerade området består av lågvuxen lövdominerad och mycket blöt sumpskog. Området sträcker sig utanför det inventerade området ända fram till stranden i väster.
Delområde 2 består av en gammal odlad mark. Det saknar träd med håller sakta på växa igen
med buskar längs kanterna. Fältsiktet domineras av bredbladigt gräs och örter som älggräs.
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Planområdets natur- och vegetationstyper
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Delområdena 3 och 6 består av relativ ung skog och utgörs till stor del av likåldriga och
täta gran- och tallgallringskogar. Lövträd förekommer i mindre utsträckning.
Delområde 4 är en aning höglänt och torrare än område 5. med en visst inslag av tall
och blåbärsris som dominerande art i fältskiktet.
Delområde 5 och 7 utgörs av den produktiva skogen med grandominerad sumpskog.
Området har ett stort inslag av gamla lövträd, främst äldre bjork men i vissa delar finns
även betydande inslag av asp. Sälg, rönn och gråal förekommer i mindre omfattning.
Fältsiktet är genomgående rätt glest. Bottenskiktet domineras av vitmossor på den
fuktiga eller blöta marken.
Landskapbilden
Programområdet är relativt flackt med högvuxen skog som har en stor döljande förmåga. Vid ett plangenomförande kommer landskapbilden att påverkas. Lokalt innebär
etableringen en stor visuell påverkan, särskilt från närbelägna vägar och från studentbostäderna i öster, men den sammantagna bedömningen är dock att inverkan på
landskapet är måttligt.
Byggnadernas fasader och volymer ska utformas med hänsyn och omsorg, så att påverkan på landskappsbilden blir positiv. Ett altertativ kan också bli att skyddande skogsbarriär runt exploateringsområdet sparas, så att öppna ytor mellan Gammelstadsviken
och Porsön undviks.

Areella näringar
Rennäringen
Programområdet ingår i Gällivare skogssamebys vinterbetesland. Vid en planläggning
bedöms inte rennäringen påverkas då området inte nyttjas av samebyn. Det finns inga
anläggningar för renskötsel, eller flyttleder inom programområdet.
Skogsbruk
Programområdet är skogsbevuxet och domineras av fuktig-våt granskog. Södra delen
utgörs av något torrare marker, med inslag av lövskog. Enligt kommunens skötselplan
bedrivs inget aktivt skogsbruk inom programområdet.

Miljöförutsättningar
Skyddade områden
Riksintressen enligt Miljöbalken (MB)
Programområdet omfattas av område av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB) och område av riksintresse enligt 4 kap 1, 2 §§ MB.
Programområdet befinner sig i närheten till område av riksintresse för naturvård enligt
3 kap 6 § MB samt område av riksintresse Natura 2000 enligt 4 kap 8 § MB.
Bedömningen är att Riksintressen enligt 4 kap 1,2,8 §§ MB inte påverkas
Naturreservat
Gammelstadsviken är ett utpekat naturreservat. Avståndet mellan naturresevatet och
föreslaget exploateringsområde varierar mellan 75 och 215 meter från exploateringsområdets västra sida. Syftet med reservatsbildningen är att ”bevara ett område av
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mycket stort botaniskt och zoologiskt intresse, och av stor betydelse för kännedomen
av landets natur”.
En miljökonsekvensbeskrivning upprätas för att belysa frågor om risken av påverkan
på naturreservatet. Genomförandet av planen ska inte motverka syftet med naturreservatet.
Natura 2000
Gammelstadsviken ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden. Miljöbalken
föreskriver att om en planerad verksamhet eller åtgärd på ett betydande sätt kan påverka miljön inom eller i nära anslutning till ett Natura 2000-området krävs ett tillstånd
av länsstyrelsen.
Närheten till Natura 2000 och en eventuell påverkan som en plan kan medföra är motiv för att upprätta MKB.
Miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken
För Gammelstadsviken gäller ”god ekologisk status”, såväl ekologisk status som kemisk. I de fall syftet med bildandet av Natura 2000-området, att upprätthålla ”gynnsam
bevarandestatus”, innebär en strängare bevarandestatus är det denna norm som gäller.
I och med beslut av Vattenmyndigheten 2009 får inte planens genomförande medföra
att miljökvalitetsnormera (MKN) inte uppfylls.
I det fortsatta arbetet med detaljplan avses att göra en mer ingående studie av vattenströmmar och infiltrationsmöjligheter.

Naturvärden i planområdet
Det har inte konstaterats förekomst av känsliga eller skyddsvärda arter, lavar eller
svampar i området, men eftersom förutsättningar i form av sumpskog med hög luftfuktighet och rik tillgång till äldre lövträd och död lövved finns så kan de förekomma.
Huvuddelen av det skyddsvärda fågelliv som är knutet till Gammelstadsviken har sina
häcknings- och rastningsplatser i direkt anslutning till de öppna vatten- och våtmarksmiljöerna vid själva sjön, på andra sidan den skyddande skogsridån som behålls. Inga
rödlistade ärter finns i område

Natur- och kulturmiljö
Områden med värdefull naturmiljö återfinns främst kring Gammelstadsviken. Skogsstyrelsen har pekat ut ett sumpskogsområde med höga värden som till viss del omfattar programområdet.

Vänortsvägen, sett från norr.
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Del av programområdet, sett från studentbostäderna.

I nära anslutning till programområdets norra del finns en gammal kulturstig, Brännvinsvägen. Kulturstigen är en del av den vandringsled som kallas ”Från forntid till
framtid”, mellan Kyrkbyn i Gammelstad och Luleå tekniska universitet. Vid planläggning ska hänsyn att tas till Brännvinsvägen.

Teknik och infrastruktur
Kommunikationer
Programområdet nås med bil antingen via Universitetsleden-Teknikvägen-Datavägen
eller via Haparandavägen-Vänortsvägen-Datavägen. Vid mätning genomförd 2009
uppgick fordonstrafiken på Universitetsleden/Teknikvägen till 3700 fordon per vardagsdygn och på Vänortsvägen till 1600 fordon per vardagsdygn.
Gång- och cykelvägar ansluter till programområdet, dels från Universitetsleden-Teknikvägen-Datavägen, dels från Haparandavägen-Datavägen via Aurorum teknikby.
Programområdet trafikeras av lokaltrafik med hållplats på Vänortsvägen, Teknikvägen
och Datavägen, och av linjetrafik med hållplats på Haparandavägen.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten- och avloppsnät finns längs med Vänortsvägen och Datavägen.
Anslutningsmöjlighet finns.
Dagvatten från trafikytor
Lokalt omhändertagande av dagvatten rekomenderas för området Dagvatten från
p-platser föreslås passera oljeavskiljare. Frågan om hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor samt förslag till tekniska lösningar behöver närmare utredas i MKBn och
detaljplanen.
Energiförsörjning
Strömförsörjning till verksamheten sker genom luftledning söder om programområdet,
via markkabel från transformatorstation längs med Datavägen.
Värme
Programområdet har förutsättningar för anslutning till fjärrvärmenätet.

Gammelstadsviken, sett från Universitetsleden.

			

Brännvinsvägen norr om programområdet.
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ANALYS
Planförutsättningar
Med hänsyn till redovisade naturvärden och risk för påverkan på Natura 2000 som
närheten mellan ny bebyggelse och skyddade området medför, delades programområdet i tre zoner.
Zon A, området befinner sig väster om Vänortsvägen på mellan 75 och 215 meters avstånd från Natura 2000 gränser.
Område anses inte ha några särskilda naturvärden eller koppling till naturvärdena i
reservatet.
Utbyggnaden förutsätts kunna genomföras så att exploateringen inte påverkar vattentillförseln till Gammelstadsviken samt att det dagvatten som avleds från området leds i
befintliga diken och ej är förorenat.
Bostadsbebyggelse i området kan dock vara mindre lämpligt landskapsmässigt och
miljömässigt eftersom det skulle föranleda att skogarna i känsliga område 1 och 5
gallras.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att en exploatering av området kan ske utan att
påverka negativ naturvärdena i Natura 2000 området. Tillstånd enlig MB för påverkan
på Natura 2000-område bedöms ej krävas.
Zon B, har relativ höga naturvärden som skulle försvinna vid en exploatering. Området har en hydrologisk samband med Natura 2000- området. Markavvattning, dränering eller ändrad tillrinning skulle kunna påverka sumpskogarna inom reservatets
gränser.
Utglesning eller gallring av skogsbeståndet , minskning av arealen fuktig eller sumpig
skog medför påverkan på området som är viktig för de skogslevande fåglarna som
pekats ut i Natura 2000-området.
Området kan med fördel användas för hantering av dagvatten.
Prövning enlig MB och tillstånd för påverkan på Natura 2000-område bedöms vara
aktuell i området
Zon C, utgörs av våtmark med lövsumpskog, bedöms vara särskild värdefull och
känslig och bör lämnas intakt. Området sträcker sig ända fram till strandzonen av
Gammelstadsviken och är mycket blött.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att bebyggelse och förändringar i området bör
undvikas.
Byggnaders utformning
För byggnaderna föreslås en högsta totalhöjd om +15 meter. En fråga att arbeta vidare
med är hur byggnaderna ska utformas och placeras för att minimera den visuella störningen, särskilt från studetbostäderna, men även sett från Universitetsleden. Förslagsvis kan en planbestämmelse om att anlägga sk. gröna tak införas. Bestämmelser som
reglerar utvändiga material och kulörer är också ett alternativ för att anspassa bebyggelsen till den befintliga miljön.
Byggnaderna kan med fördel placeras i grupper, och så långt som möjligt anpassas
efter befintlig terräng.
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Karta redovisar fördelningen av programområdet utifrån exploaterings möjligheter.

Kartan med befintliga dikesystem och vattenavrinning .

Naturområdet
Stora delar av skogsmarken inom programområdet föreslås att skyddas genom planbestämmelse. Naturmarken är viktig, dels för lanskapsbilden, dels som mottagare av
nederbördsvatten.
Dagvatten
För att minimera påvekan på de hydrologiska förhållandena i området föreslås lokalt
omhänderlagande av vatten (LOD). Områdets befintliga dikessystem bör så långt som
möjligt nyttjas för avledning av vatten. En planbestämmelse som reglerar att dagvatten,
från trafikytor ska passera oljeavskiljare innan det omhändertas lokalt, bör införas.
Marken bör möjliggöras för infiltration, exempelvis genom att fyllas ut med självdränerande material.
Frågor att arbeta vidare med är i vilken omfattning exploateringen kommer att påverka
avrinningsflödet och om det kommer att bli nödvändigt att anlägga ett fördröjningmagasin

			

		

11

Sammanfattande rekommendationer

Med hänsyn till resultat av programarbetet rekommenderas följande punkter för
forttsatta arbetet med MKBn och detaljplan.
• Påverkan av detaljplanens genomförande på Natura 2000 område.
• Omhändertagande av dagvatten. Lokal omhändertagande av vatten (LOD)föredras
för området. LOD hanteras inom fastighetens gränser.
• Uppföljningsprogram.
• Avverkning av skogen för bebyggelse ytor.
• Landskapsbilden. Utformning och gestaltning av byggnaden .
• Skogsbarriär runt exploateringsområdet.
• Markberedning och byggnadsteknik. Lämplighet att höja mark och gatuhöjder mot
bakgrund av det förmodade höga grundvattnet.
• Material som kommer att användas vid eventuell fyllning och byggande. Med hänsyn till grundvatten. Icke förorenande byggmaterial
• Hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor samt förslag till tekniska lösningar.
• Förslag till åtgärder under byggtiden för att minimera störningar och miljöpåverkan behöver redovisas i MKB
• Fortsatta arbetet med detaljplan ska göra en mer ingående studie av vattenströmmar och infiltrationsmöjligheter.
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