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Icke teknisk sammanfattning
Bakgrund och syfte
Luleå kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Porsön, Aurorum, ca 4 km nordväst om Luleå centrum. Planens huvudsakliga
syfte är möjliggöra för utvidgning av befintligt
arbetsplatsområde, Aurorum Teknikby, i anslutning till Luleå Tekniska Universitet. Planen
möjliggör för ytkrävande industri och kontorsverksamheter och följer i huvudsak gällande
översiktsplans intentioner.
Alternativ lokalisering
Förutom aktuellt planområde har även ett antal
alternativa lokaliseringar utretts i Luleå och Piteå
området.
Omfattning
Planområdets areal är ca 36.5 ha. Möjlig total utbyggnad är tre serverbyggnader och två transformatoranläggningar. Utbyggnad kan ske i etapper. Längden på respektive serverhall är ca 320
m, bredd ca 100 m och höjd ca 15 m. I respektive
byggnad planeras för dieseldrivna reservkraftgeneratorer.
Markanvändning
Befintligt markområde utgörs av oexploaterad
skogsmark som till övervägande del utgörs av
våt och fuktig granskog. Norra delen av området
utgörs av avverkad tallskog.
Yt- och grundvatten
De naturliga flödesriktningarna för yt- och
grundvatten sker mot Gammelstadsviken. De
naturliga variationerna i avrinning och grundvattennivå är stora. Aktuellt planområde utgör
mindre än 2% av Gammelstadsvikens tillrinningsområde.
Skyddade områden
Inom planområdet finns riksintresse för rörligt
friluftsliv, Norrbottens skärgård och järnvägsreservat samt angränsande riksintresse för naturvård och Natura 2000, Gammelstadsviken.
Gammelstadsviken är ett naturreservat, Natura
2000 område och är ett s.k. Ramsarområde.
Rennäring
Detaljplaneområdet ingår i Gällivare skogssamebys vinterbetesland.
Kommunala planer
För området gäller FÖP Luleå tätort. Delar av aktuellt område är idag detaljplanelagt. Detaljplanelagda områden angränsar till aktuellt område.

Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Bullernivåerna efter skyddsåtgärder förväntas inte överskrida gällande riktvärden under
dagtid. Varje reservkraftgenerator kommer
att testköras dagtid under max 2.5 timmar per
månad. Vid testkörningen sker utsläpp till luft.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms
ej påverkas negativt.
Vid full drift av reservkraftgeneratorer på grund
av strömavbrott kommer riktvärden för buller
att överskridas samtidigt som utsläppen till luft
ökar.
Inga skadliga emissioner till vatten eller mark
bedöms ske.
En temperaturhöjning på 1-4°C på 100 meters
avstånd från byggnaderna kan förväntas från
frånluftsventilationen.
Vid detaljplanens genomförande är det viktigt
att säkerställa att Gammelstadsvikens vattentillrinning inte förändras. Den västra delen av
planområdet är mer låglänt och har ett direkt
hydrologiskt samband med sumpskogarna inom
Gammelstadsvikens naturreservat och Natura
2000-område. Området kan användas för utspridd återföring av dagvatten som renats och
fördröjts inom planområdet.
En exploatering av området kommer att förändra
landskapet mellan studentbostäder och Gammelstadsviken. Mot Gammelstadsviken i väster,
Brännvinsvägen i norr, studentbostäderna och
Aurorums teknikby avses en skogsridå sparas.
Sammanfattningsvis utgörs stora delar av planområdet av skogsbrukspåverkad skog som
saknar särskilda naturvärden. Lokalisering av
byggrätterna i denna del av planområdet bedöms
inte riskera att påverka naturvärdena inom Natura 2000-området negativ.
Tidigare oexploaterade områden som är tillgängliga för friluftsliv tas i anspråk.
Störningar under byggtiden kan uppstå för
närboende och inom Gammelstadsvikens Natura
2000 område. Avverkning och bullrande arbeten
bör framförallt ske under perioden augusti mars.
Uppföljning, övervakning och ansvar
Ett uppföljningsprogram behöver upprättas av
verksamhetsutövaren.
Miljötillstånd
Verksamhetsutövaren ansvarar för att erforderliga tillstånd enligt miljöbalken erhålls.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra utvidgning av befintligt arbetplatsområde
Aurorum teknikby i anslutning till Luleå Tekniska Universitet.
Kommunen har fått en förfrågan om förutsättningar för nya etableringar vilka kort kan beskrivas bestå av datalagring på servrar i stort antal,
disponerade i ytkrävande byggnader.
Porsön och Aurorum framstår i dagsläget som ett
lämpligt alternativ för en etablering. Närheten till
Universitetet, en utbyggd och tillgänglig infrastruktur, kallt klimat är faktorer som gör området
och Luleå som särskilt intressant. Etableringen
förväntas innebära ca 70 - 90 nya arbetstillfällen.
Föreliggande detaljplan är ett första steg för att
möjliggöra en sådan utökning. Under hösten har
Luleå kommun tagit fram ett planprogram vars
huvudsakliga syfte var att belysa förutsättningarna för, och konsekvenserna av att utöka Aurorum
teknikby, primärt för verksamhet som datalagring och hantering av dataservrar.
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2010-04-

19 § 34 att påbörja planarbete som medger en
utvidgning av Aurorums arbetsplatsområde.
Byggnadsnämnden beslutade 2010-08-10 § 154 att
en miljöbedömning behöver upprättas eftersom
planförslaget kan medföra risk för betydande
miljöpåverkan på miljön.
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör
ett dokument som ska ligga till grund för bedömningar beträffande miljöpåverkan av planerad
utbyggnad.
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Alternativ lokalisering

Aurorum Science Park har identifierat viktiga
parametrar för lokalisering av serverhallar:
• Klimat som medger nyttjande av frikyla.
• Tillgång till stora markområden.
• Befintlig detaljplan eller möjlighet att 		
upprätta sådan.
• Närhet till flygplats och god transport-		
infrastruktur till verksamhetsområdet.
• Närhet till 130 kV ledningar och gärna 130 kV
ställverk inom rimligt avstånd.
• Tillgång till vatten för kylning (bedöms ej
vara en viktig parameter där klimatet medger
nyttjande av frikyla).
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Teckenförklaring
Detaljplaneområde

Figur 2.1. Detaljplaneområdets läge, Porsön, Luleå kommun.

7

• Närhet till fiber för bredband och flertal 		
operatörer att välja på.
• Närhet till universitet.
• Närhet till annan liknande verksamhet eller
IT relaterad verksamhet.
Följande alternativa lokaliseringar har utretts.
Aurorum Science Park – Luleå
I anslutning till Aurorum Science Park finns ett
ca 9 ha stort planlagt område för arbetsplatser
kopplade till universitetsnära verksamheter.
Gällande översiktsplan medger en utvidgning av
området i riktning mot Stor-Porsön. Området har
en utbyggd och tillgänglig infrastruktur för såväl
el och fiber som transporter. Infrastrukturen för
el kan på ett effektivt sätt byggas ut ytterligare
avseende både kapacitet och tillförlitlighet. Luleå
Airport kan nås inom 20 minuter antingen genom staden eller via E4. Ett avgörande mervärde
är den direkta närheten till universitetet och
annan IT relaterad verksamhet inom Aurorum
Science Park.
Detta alternativ är det i särklass mest efterfrågade av alla presenterade alternativ av de aktörer
som hittills utvärderat Luleå och Piteå.
Svartön – Luleå
På Svartöns industriområde i Luleå finns mark
för industriändamål som ägs av Luleå kommun.
Området som är ca 18 ha är inte detaljplanelagt.
Tillgång till industrispår skulle gå att ordna samt
att Luleås hamnar finns i samma område. Tack
vare närheten till SSAB och relaterade industrier
är elinfrastrukturen väl utbyggd i området,
redundans (fler än ett leveranssystem) måste
ordnas.
På grund av närliggande industriers utsläpp av
”stoft/partiklar” till luft är området inte lämpat
för datacenter som nyttjar frikyla.
Hertsön – Luleå
Mitt emot Svartöns industriområde på Hertsölandet är området i närheten av brandövningsfältet tillgänglig. Området är inte detaljplanelagt.
Möjligt att få ut en yta uppåt 40 ha. Området
ligger avskilt från andra verksamheter.
På grund av närliggande industriers utsläpp av
”stoft/partiklar” till luft är området inte lämpat
för datacenter som nyttjar luft för att kylning.
Tuvåkra - Gammelstad
I anslutning till kombiterminalen i Gammelstad
har Luleå kommun detaljplanelagt ett område
på ca 12 ha för industriverksamhet. Området är
beläget i nära anslutning till trafikplats Notviken med utmärkta kommunikationsmöjligheter
8

och god infrastruktur för el. Området berörs av
reservat för Norrbotniabanans dragning och är i
dagsläget inte tillgängligt.
Området medger inte någon expansion utöver
de redan planlagda 12 ha och anses därmed inte
uppfylla kraven som denna typ av exploatering
kräver.
Älvstaden – Luleå
Område beläget intill Luleå älv mellan Gamla
Bergnäset och Gäddvik. Området är inte detaljplanelagt i dagsläget. Möjligheter till vattenkylning från Luleå älv.
Förutsättningarna för infrastruktur gällande
exempelvis el är i dagsläget bristfällig. En exploatering av området kräver sannolikt att en
helt ny ledning dras från transformatorstationen
i Notviken vilket innebär mycket höga investeringskostnader.
Området utgör dessutom ett attraktivt område
för annan bebyggelse i en framtid.
Haraholmen – Piteå
På Haraholmen i nära anslutning till Piteå
djuphamn finns ett område på ca 70 ha färdigt
planlagt. Området ligger i nära anslutning till
befintlig transformatorstation och ledningar som
kan uppgraderas vid behov. Området erbjuder
möjligheter att nyttja vindkraft från den närliggande vindkraftsparken.
Förutsättningarna gällande mark samt infrastruktur för el, vatten och fiber till området är
mycket goda. Avståndet till närmaste flygplats
utgör en begränsning för vissa aktörer som har
höga krav på kommunikationer.
Lövholmen – Piteå
Området nyttjades tidigare för sågverksanläggning och erbjuder bra anslutningar till såväl el
som vatten för kylning. Vissa av anläggningarna
skulle kunna tas i bruk av en ny exploatör. Området har anslutning till industrispår.
De flesta aktörer som bygger datacenter vill ha
en så kallad ”greenfield site”, obebyggd och
oexploaterad som kan anpassas helt och hållet
till den egna verksamheten. Anpassning av befintliga anläggningar till den nya verksamheten
medför stora investeringskostnader. Avståndet
till närmaste flygplats utgör en begränsning för
vissa aktörer som har höga krav på kommunikationer.
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Detaljplanens avgränsning
och omfattning

3.1 Avgränsning

Planområdet är beläget ca 4 km norr om Luleå
centrum, Luleå kommun, Norrbottens län. I norr
avgränsas planområdet mot naturområde strax
norr om Brännvinsvägen (strövstig), i öst delvis
mot Vänortsvägen och Datavägen, i väst mot
naturområde i nära anslutning till Gammelstadsviken samt i söder mot Aurorum teknikby.
I figur 2.1 och 3.1 redovisas det aktuella området.

3.2 Omfattning

Planområdets areal är ca 36.5 ha varav ca 14 ha
utgörs av område med laga kraft vunnen detaljplan. Planförslaget redovisar en sammanlagd
byggrätt på ca 10 ha.
Luleå kommun äger största delen av marken
inom planområdet men även fastigheter som ägs
av Luleå Energi Elnät AB berörs.

Serverbyggnad 3

Serverbyggnad 2

Transformatorstation 1

Serverbyggnad 1

Detaljplanen möjliggör för verksamheter som
stora serverhallar med tillhörande transformatorstationer. Anledningen till lokalisering i
Luleå och på aktuell plats kommer sig av god
tillgång på billig men fram för allt leveranssäker
el, närheten till universitet och att vi här uppe
har ett klimat där utetemperaturen gör att uteluften nästan året runt kan användas direkt (s.k.
frikyla) för kylning av serverhallar. Att kunna
bygga stora hallar med ovan nämnda teknik är
något som fler och fler aktörer på marknaden nu
efterfrågar.
Etapper och byggnader
Genomförandet av detaljplanen kan ske i etapper. Möjlig total utbyggnad är tre serverbyggnader och två transformatorstationer á 120 MW.
Varje serverbyggnad består av serverhall med
personal/adminstrationsdel på en yta av ca 2.8
ha. Byggnadskroppen består i huvudsak av
längsgående volymer med höjderna 15 respektive 8 meter. Den högre delen är serverhall med
klimatanläggning i övre del som
ligger i ”mitten” med lägre byggnader på vardera sida. Längden
på respektive byggnad är ca 320
m och bredd ca 100 m.
Detaljplanen medger att varje
byggnad har angränsande utrymme för upp till 14 st dieseldrivna
reservkraftgeneratorer á 3 MW
(totalt ca 40 MW) för att säkerställa elförsörjning om kraftförsörjningen skulle falla bort. Dessa
reservkraftgeneratorer förväntas
testköras var för sig ca 2.5 timmar
i månaden och då dagtid. Generatorerna är inbyggda med väderskyddande tak och väggar som
också utgör ljuddämpande skärTransformator- mar. För drift av reservkraftgestation 2
neratorer kommer upp till ca 500
m3 dieselolja att förvaras under
jord i anslutning till respektive
byggnad. Det tillkommer även en
dagtank med en volym av ca 1 m3
per reservkraftgenerator som placeras ovan jord. Totalt ska anläggningen klara 32 timmars drift.

Karträttigheter Luleå kommun.
Utdrag från primärkartan 2010

Figur 3.1. Illustration som visar möjlig etapputbyggnad och maximal
byggnadsyta inom detaljplaneområdet (Luleå kommun).

Transformatorstation 1 (som
byggs i etapp 1) består av två
transformatorer, brytarfack,
strömskenor och en byggnad för
kontroll av anläggningen. Trans-
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formatorstationen övervakas på distans men
övervakning och kontroll sker även på plats.
Byggnaden kommer att placeras vid luftledningens anslutning på den västra sidan. Anläggningen kommer att uppta en yta av ca 65 x 95 m.
Ytterligare en transformatorstation kan komma
att behövas för verksamhetens utveckling. Den
avses att placeras öster om nuvarande Datavägen. I nuläget bedöms denna transformatorstation kunna bli ca 30 % mindre än den första
stationen.
Kraftförsörjning till området sker via en ny luftledning (145 kV) från Vattenfalls kraftledningsnät
söder om planområdet. Luftledningen kräver en
ledningsgata med bredd ca 30 meter. Inom detta
område kan fördröjningsmagasin för återföring
av dagvatten, slänter för uppfyllnad och köryta
närmast byggnaden rymmas. Inom ledningsgatan är lägre vegetation tillåten men riskträd inom
eller i angränsande trädridåer kan behöva fällas
när de når en höjd som kan innebära en risk för
ledningarna. För att minimera bredden på ledningsgatan är luftledningarna tänkta att bäras av
en kombination av ståltorn och konventionella
träkonstruktioner. Försörjning av en andra transformatorstation kommer att ske via markförlagd
kabel från Notvikens transformatorstation.
Etapp 1 beräknas påbörjas 2011. Etapp 2 är ytterligare en serverbyggnad (Byggnad 2) motsvarande Byggnad 1 längre nordväst om densamma.
Etapp 2 beräknas påbörjas så snart etapp 1 är
färdigställd. Etapp 3 är idag inte tidsplanerad
och ovissheten om behovet och hur det kan se
ut vid den tidpunkten det blir aktuellt är stor.
Därför redovisas i dagsläget en utformning som
motsvarar Byggnad 1. Beroende på val av teknisk
lösning kan transformatoranläggning nr 2 bli
aktuell antingen från start eller i senare etapp.
Datavägen byggs om och två vändplatser byggs
för trafikförsörjning till området. Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet
via befintliga ledningar längs med Vänortsvägen
och Datavägen. Möjligheten att ansluta området
till det kommunala fjärrvärmenätet finns.
För att minimera påverkan på de hydrologiska
förhållandena i området föreslås lokal hantering
av dagvatten inom planområdet.
I figur 3.1 redovisas möjlig disposition av området.
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Nollalternativ

Nollalternativet innebär att området inte planläggs eller byggs ut enligt förslaget. I ett nollalternativ kommer ingen ny mark att tas i anspråk
för anläggandet av byggnader, vägar, ledningar
och fastigheter. Gammelstadsviken är sedan tidigare påverkad av infrastruktur och närbelägna
bebyggelseområden.
Nollalternativet innebär att man inte kan skapa
förutsättningar för en utbyggnad av Aurorum
teknikby.

5
Bedömning av betydande
miljöpåverkan
Detaljplan
Luleå kommun har bedömt att ett genomförande
av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas.
Motivet till detta är att detaljplaneområdet ligger
i nära anslutning till Gammelstadsviken Natura
2000 område och naturreservat. Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen som delar
kommunens uppfattning.
Natura 2000 område
Länsstyrelsen i Norrbottens län har vid de
samråd som genomförts beträffande Gammelstadsvikens Natura 2000 område bedömt att exploateringen på ett betydande sätt skulle kunna
påverka miljön inom Gammelstadsvikens Natura
2000-område. Det innebär att tillstånd enligt 7
kap 28a § miljöbalken kan krävas samt att en
MKB ska tas fram enligt 6 kap miljöbalken.
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Övergripande förutsätt-		
ningar

6.1

Markanvändning

6.2

Geotekniska förhållanden

Befintligt markområde utgörs av oexploaterad
skogsmark som till övervägande del utgörs av
våt och fuktig granskog. Den södra delen utgörs dock av något torra marker med inslag av
lövträd. Området är tillgängligt för närboende
för strövtåg och bärplockning. Området är inte
bebyggt.
SWECO AB har gjort en geoteknisk bedömning
som bygger på de geotekniska undersökningar
som utfördes av Sveriges Geologiska AB i området 1988.
Marknivåerna inom området varierar mellan ca
+3 meter till ca +19 m över havet. Marken i området norr och väster om Datavägen sluttar svagt
från nordost mot sydväst och ytskiktet består av
skogstorv med varierande tjocklek på 0.1 – 0.3
m. I den nordvästra delen finns under vegetationen mindre ”fickor” med siltig lera med största
uppmätta mäktighet på 1.0 m. I övrigt underlagras vegetationen av mindre lager av silt och
sand. (0.4-1.0 m) på fast lagrad morän. Moränen
bedöms i de flesta fall till siltig sandmorän som
är måttligt tjälfarlig.
I området väster och söder om Datavägen finns
under vegetationen ett tunnare skikt av lerig silt
med torrskorpekaraktär som underlagrats av löst
lagrade leriga och siltiga sediment med ökande
mäktighet åt väster. Närmare Gammelstadsviken, utanför planområdet, finns sulfidjord.
I delen norr om befintlig strövstig sluttar området något brantare från norr mot söder varför
fickor med siltig lera inte borde finnas i detta
område. Med utgångspunkt från topografin i
detta område ökar risken för att stöta på berg vid
djupare schakter.

Figur 6.1 Datavägen, anslutningen till Vänortsvägen,
aktuellt planområde till vänster i bild och studentbostäder rakt fram i bild.

Figur 6.2 Vänortsvägen, aktuellt planområde till vänster i bild och studentbostäder till höger i bild.
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Inget berg har redovisats (provgropar är grävda
till ca 2-3 m under markytan). Berg kan dock
förekomma ställvis inom ledningsdjup.
Grundläggningen i av byggnader inom området
kan utföras genom hel platta på en packad fyllning av friktionsjord, överlast något år, förlängda
plintar eller pålning. För respektive byggnad
inom området rekommenderas en mer detaljerad
geoteknisk undersökning innan slutlig grundläggning beslutas. Området är tidigare bedömt
som ett område med risk för järnutfällning.

6.3 Yt- och grundvattenförhållanden

Vatten & Miljöbyrån har i februari och mars 2011
genomfört en yt- och grundvatten utredning. För
fullständig utredning, förslag till åtgärder och
kartfigurer se bilaga 2.
Översiktliga geohydrologiska bedömningar som
bygger på de geotekniska undersökningar och
mätningar av grundvattennivåer som utfördes
av Sveriges Geologiska AB i området 1988-1991
visar att grundvattennivåerna var och förmodligen fortfarande är höga inom området om
inte grundvattensänkande åtgärder har utförts
under årens lopp i samband med uppförande av
bostadsområdet vid Vänortsvägen. Tillgängliga
uppgifter från åren 1988-1991 visar att grundvattnet varierar från att ligga ytligt ner till ca 2 m
under marknivån.
Det aktuella området ligger väster om den naturliga vattendelaren i området. Vilket innebär att
den naturliga avrinningen idag är mot Gammelstadsviken i sydvästlig riktning.
Aktuellt planområde utgör mindre än 2% av
Gammelstadsvikens tillrinningsområde.
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Figur 6.3 Dike söder om planområdet som leder till
Gammelstadsviken, september 2010.

6.4

Skyddade områden

Natura 2000-områden
Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till:

Beskrivning av Gammelstadsvikens skyddade
områden görs under avsnitt miljökonsekvenser.
Se även karta i figur 6.4.

• Gammelstadsvikens Natura 2000 område,
SCI och SPA (art- och habitatdirektivet och
fågeldirektivet)

Riksintressen
Detaljplaneområdet berör eller angränsar till:

Ramsarområde
• Gammelstadsviken är ett s.k. Ramsarområde
enligt den internationella konvention för skydd
av värdefulla våtmarker CW-listan (Convention
on Wetlands)

• Rörligt friluftsliv – Norrbottens skärgård,
Miljöbalken 4:2
• Friluftsliv – Norrbottens skärgård, Miljö		
balken 3:6
• Naturvård – Gammelstadsviken, Miljöbalken 3:6
• Natura 2000 - Gammelstadsviken, 		
Miljöbalken 4:8
• Järnvägsreservat - Miljöbalken 3:8. 		
Trafikverket uppger i samrådsyttrande att
riksintresset inte kommer att hävdas.

Biotopskydd
Biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. § 11 berörs
inte.
Strandskydd
Strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. §13, 14
berörs inte.

Naturreservat
Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till:
• Gammelstadsvikens naturreservat (som även
är ett Natura 2000 område).

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd enligt Naturvårdslagen
19§ berörs inte.
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Figur 6.4 Skyddade områden samt övriga viktiga naturmiljöintressen.
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6.5

Kommunala planer

Fördjupad översiktsplan Luleå tätort
För området gäller , Fördjupad översiktsplan,
FÖP Luleå tätort som är antagen av kommunfullmäktige 1993-04-26.
Det aktuella området är i fördjupad översiktsplan för Luleå markerat som ”Område för arbetsplatser, framtida”.
I FÖP Luleå tätort kan bl.a. följande läsas. Området kring Stor-Porsön bedömdes lämpligt för
bostäder och arbetsplatser. I samband med att
FÖP Luleå tätort togs fram gjordes även bedömningar beträffande huruvida en exploatering av
Stor-Porsön kunde påverka Gammelstadsvikens
naturreservat. Slutsatsen var då att en exploatering kunde göras utan att det skulle innebära
något allvarligt hot mot Gammelstadsviken
naturreservat. Det gjordes även ornitologisk
undersökning av Stor-Porsön där det konstaterades att det inte förekom något utpräglat samspel
mellan Stor-Porsön och Gammelstadsviken annat
än i kantzonen med dess igenvuxna fuktängar,
sumpskog och mad. Länsstyrelsen tog 1988 fram
en skyddszon beträffande naturvårdens krav.
1990 rekommenderade Umeå Universitet, med
hänsyn till den hydrologiska påverkan att bebyggelse endast skulle ske öster om vattendelaren.
Pågående arbete med en ny översiktsplan
Under namnet Plattform Hållbar Utveckling
pågår nu ett arbete för att ta fram långsiktiga
mål och strategier samt en mark- och vattenanvändningsplan som blir den nya översiktsplanen.
Detta arbete startade 2009 och bedöms att pågå
fram till 2011.
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Detaljplaner
Aktuellt planområde berör eller tangerar följande
planlagda områden:
• Detaljplan för Porsögården m.m. Antagen av
kommunfullmäktige 1990 (PL 069).
• Detaljplan för del av Stor Porsön, studentbostäder. Antagen av kommunfullmäktige 1993
(PL 125).
• Detaljplan för del av Porsön, ”Vinterstadskvarter”. Antagen av kommunfullmäktige
1998 (PL 207).
• Ändring av detaljplan för del av Porsön, 		
”Vinterstadskvarter”. Antagen av Byggnadsnämnden 2003 (PL 261).
• Detaljplan för Studentbostäder, Stor-Porsön.
Antagen av Byggnadsnämnden 2005 (PL 281).

7

Miljöbedömningsprocessen

7.1

Avgränsningar MKB

Kraven som ställs på innehållet i en MKB regleras av bestämmelser i 6 kap 12 § miljöbalken.
Dessa anger bl.a. att MKB:n ska innehålla en beskrivning av 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.
MKB:ns hantering av miljöeffekter har avgränsats i rum och aspekter. Att avgränsa och fokusera arbetet med MKB:n är emellertid inte något
som görs en gång för alla. Under hela processen
ställs frågor om vad som är relevant, vad som
behöver belysas ytterligare och vad som kan
avföras från MKB:n. Planering och miljöbedömning genomförs iterativt och frågor om lämplig
avgränsning väcks inom båda processerna.
Avgränsning i rum
Den rumsliga avgränsningen varierar beroende
på vilken miljöaspekt som behandlas. Beskrivningen av miljöeffekter hanteras därför enligt
nedan:
• Detaljplaneområdets gränser
• Influensområde Gammelstadsviken
• Influensområde angränsande planområden

Avgränsning av aspekter
I den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen
ingår följande aspekter som bedömts kunna
innebära en betydande miljöpåverkan, enligt den
avgränsning som har utförts vid behovsbedömningen:
• Naturmiljö (Gammelstadsvikens 			
naturreservat och Natura-2000 område)
• Landskapsbild (närheten till Gammelstadsviken)
• Rekreation och friluftsliv (närrekreationsområden/skogsområden och Gammelstadsvikens naturreservat)
• Föroreningar i mark och vatten (dagvatten
från hårdgjorda ytor)
Utöver de aspekter som bedömts kunna innebära
betydande miljöpåverkan har följande viktiga
aspekter identifierats:
• Buller (reservkraftgeneratorer)
• Luft (utsläpp från reservkraftgeneratorer)
• Masshantering (upplag, avbaningsmassor)
• Störningar och miljöpåverkan under byggtiden

7.2

Metod och bedömningsgrunder

Metod
I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärd.
Påverkan är det fysiska intrång som exploateringen och/eller verksamheten inom detaljplaneområdet medför.
Effekt är den förändring i miljön som påverkan
medför, t.ex. förlust av ett skogsområde, buller
eller föroreningar i luften.
Konsekvens är den värdering av de effekter som
uppkommer, de följdverkningar och betydelse
för allmänna och enskilda intressen, människors
hälsa eller biologisk mångfald.
Åtgärder vidtas för att undvika eller att minimera eller kompensera negativa konsekvenser.
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Bedömningsskala
Konsekvenserna bedöms och redovisas i text. För
att tydliggöra bedömningen används en skala
som beskriver stor, måttlig eller liten konsekvens.
I vissa fall kommenteras de olika konsekvensernas betydenhet (storlek). I dessa fall beaktas både
det aktuella intressets värde och de förväntade
konsekvensernas omfattning. Matrisen nedan ger
en förenklad beskrivning av metodiken bakom
dessa bedömningar.
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Miljökonsekvenser

Vid bedömningen av miljökonsekvenser har
utformningen enligt avsnitt ”3. Detaljplanens
avgränsning och omfattning” förutsatts.
Inarbetade skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder presenteras under aktuella intresseområde. Miljökonsekvenserna är bedömda under förutsättning att dessa åtgärder genomförts.

Med hjälp av matrisen kan betydelsen av en viss
konsekvens uttryckas i en värdeskala. Skalans
(stor, måttlig och liten) ”grovmaskighet” gör
att varje steg får ett stort omfång och att mindre
skillnader därmed inte framgår. Denna värderingsmatris ska bland annat därför aldrig användas för enskilda värderingar utan ska läsas
tillsammans med de mer beskrivande texterna.
Ingreppets/störningens omfattning
Intressets
värde

Stor omfattning

Måttlig omfattning

Liten omfattning

Högt
värde

Stor konsekvens

Måttlig - Stor
konsekvens

Måttlig konsekvens

Måttligt
värde

Måttlig - Stor
konsekvens

Måttlig konsekvens

Liten - Måttlig
konsekvens

Lågt
värde

Måttlig konsekvens

Liten - Måttlig
konsekvens

Liten konsekvens

Figur 7.1 Bedömningsskala för miljökonsekvenser.

Figur 8.1 Exploaterat område, Studentbostäder, öster
om aktuellt planområde.

8.1

Nollalternativet

Nollalternativet innebär att området inte planläggs eller byggs ut enligt programförslaget. I
ett nollalternativ kommer ingen ny mark att tas
i anspråk för anläggandet av byggnader, vägar,
ledningar och fastigheter.
Det innebär att man inte kan skapa förutsättningar för en utbyggnad av Aurorums teknikby.
Nollalternativet innebär att området kvarstår
som skogsmark och att ingen ytterligare påverkan på Gammelstadsviken sker. Pågående landhöjning fortsättare att påverka Gammelstadsviken.
Området bibehåller sina värden för det rörliga
friluftslivet. Den skyddande barriären mellan
Porsön och Gammelstadsviken bibehålls som det
ser ut idag.

Figur 7.2 Studentbostäderna till vänster i bild och
planerat område till höger i bild.
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Konsekvenserna för nollalternativet bedöms som
obetydliga eftersom inga förändringar av markanvändningen sker.

8.2

Landskapsbild

Planområdet ligger i ett tätortsnära natur- och
rekreationsområde bestående av tät och sammanhängande granskog med inslag av löv i
söder. I väster och söder angränsar området till
det öppna landskapsrum som utgörs av naturreservatets våtmarksområden och ängar. I öster
gränsar området till bebyggda områden med
studentbostäder och i söder finns Aurorum teknikby. Skogsområdet fungerar idag som en skyddande barriär mellan bebyggelsen på Porsön och
Gammelstadsviken.

Området är relativt flack och sluttar endast svagt
från nordost mot sydväst.
Norr om området finns en strövstig, Brännvinsvägen, som binder samman friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad med Porsön. Större trafikerade
stråk finns i väster, söder och öster. Väg 97, Bodenvägen, och järnvägen går i nordväst-sydostlig
riktning i väster. Väg 969, Haparandavägen går
i nord-sydlig riktning i öster. Dessa vägar utgör
infartsvägar till Luleå. Universitetsleden binder
ihop väg 97 och väg 969 i söder och passerar
järnvägen på bro.
Vyer över området fås från Universitetsleden där
vägen går på bro över järnvägen, från angränsande vägar samt från närbelägna bebyggelseområden.

Figur 8.2 Vy över Gammelstadsviken från Universitetsleden.

Figur 8.5 Universitetsleden går på bro över Järnvägen
söder om exploateringsområdet.

Figur 8.3 Studentbostadsområde öster om exploateringsområdet.

Figur 8.6 Vy över exploateringsområdet från Universitetsleden där vägen går på bro över Järnvägen.
Figur 8.4 Aurorum teknikby.
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Figur 8.7 Landskapsbildsanalys.

Figur 8.8 Vy från bron över Gammelstadsviken mot planområdet. Byggnaderna har i montaget getts avvikande färg för att bli mer markerade. Avsikten med kommande färgsättning är inte att synliggöra dessa
byggnader (fotomontage: Luleå kommun).
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Vy från Vänortsvägen in mot Datvägen som det ser ut idag
Vy från Vänortsvägen in mot Datvägen som det ser ut idag

Fotomontage: Byggnad 2 sett från Vänortsvägen in mot Datavägen.
Figur 8.9 Byggnad 2 sett från Datavägen i västlig riktning, före och efter (fotomontage,
Fotomontage:
Byggnad 2 sett från Vänortsvägen in mot Datavägen.
Luleå
kommun).

Vy från studentbostäder i nordvästlig riktning. Brännvinsvägens förlängning.
Vy från studentbostäder i nordvästlig riktning. Brännvinsvägens förlängning.

Fotomontage: Byggnad 3 sett från studentbostäder i nordvästlig riktning. BrännvinsFigur 8.10
Byggnad
3 sett
frånfrån
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i nordvästlig
riktning,
Brännvinsvägens
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förlängning.
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Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
En exploatering av området kommer att förändra
landskapet framförallt mellan studentbostäder
och Gammelstadsviken. Stora ytor tas i anspråk
för anläggande av byggnader men även tillhörande kör- och parkeringsytor vilket innebär att
den nu skyddade skogsbarriären mot Gammelstadsviken kommer att minskas.
Beroende på disponering av detaljplaneområdet
kan insynsskyddande vegetation behöva sparas
i anslutning till Gammelstadsvikens södra del.
Lokalt kommer en exploatering att innebära en
stor påverkan på landskapsbilden då exploateringen kommer att synas från närbelägna vägar
och bebyggelse i öster från studentbostäder längs
Vänortsvägen och verksamheter längs Datavägen. Området är flackt med högvuxen skogsvegetation som har en stor döljande förmåga. Det
ligger inte heller i omedelbar närhet till trafikerade stråk eller större tätbefolkade området varför
den totala insynen till området inte är stor. Där
Universitetsleden går på bro över järnvägen är
dock insynen bättre på grund av att området kan
betraktas från högre höjd. Dock är bedömningen
att byggnad 1 och byggnad 2 kommer att skymta
från bron, se figur 8.8.
Bron saknar gång- och cykelbana och utblickarna
över området blir därmed korta på grund av att
området bara kan betraktas från fordon i högre
fart. Närheten till Notvikens industriområde,
järnväg samt trafikerade vägar innebär att områdets landskapsbild redan är starkt påverkad av
olika anläggningar och inte har ett högre landskapsbildsmässigt värde. Den eventuella insyn
över exploateringsområdet som kommer att
fås från Universitetsleden innebär ingen större
förändring av upplevelsen av landskapet för den
som färdas på vägen eller järnvägen.

Figur 8.11 Notvikens industriområde.
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Byggnaderna bedöms också kunna bli synliga
från väg 97 men bedöms inte störa landskapsbilden i någon större omfattning. Konsekvenserna
bedöms som små.
Bedömningen är att störst påverkan på landskapsbilden kommer att fås från studentbostäderna öster om planerat exploateringsområde
där konsekvenserna bedöms som måttliga-stora
eftersom byggnaderna, framförallt byggnad nr
3, trots den trädridå som finns, kommer att bli
synliga från bostadsområdet och dominera landskapet. De sammantagna konsekvenserna beträffande inverkan på landskapet, på nära håll och
på längre håll, bedöms som måttliga till stora.
För att minimera konsekvenserna på landskapsbilden föreslås att det vid exploateringen sparas
skyddande skogsbarriärer runt området så att
öppna ytor mellan Gammelstadsviken och Porsön undviks så mycket som möjligt.
Mot Gammelstadsviken i väster och Brännvinsvägen i norr bör täta och breda skogsridåer sparas, d.v.s hela området mellan viken eller strövstigen och det föreslagna exploateringsområdet
sparas utan att gallringar eller röjningar utförs.
Mot studentbostäderna och Aurorums teknikby
bör också en skogsridå sparas och/eller återplanteras. Här kan dock med fördel gallring och röjning av skogen alternativt gallring av siktgator i
linje med släppen mellan huskropparna utföras.
Detta går i linje med hur den del av företagsbyn
omedelbart söder om exploateringsområdet samt
studentbostadsområdet i öster har planerats
och ger ett enhetligt gestaltningsuttryck. För att
mildra intrycket av byggnaderna inom planområdet bör mindre områden med skogsvegetation
sparas även inom exploateringsområdet.

Figur 8.12 Skogsridån mellan Vänortsvägen och
byggnader tillhörande norra delen av Aurorum teknikby (angränsar till exploateringsområdet i söder) har
gallrats och ger en viss insyn från vägen.

©Lantmäteriverket MS2008/06588

Figur 8.13 Illustration över planområdet (Luleå kommun).
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8.3

och järnväg bedöms idag vara den dominerande
bullerkällan.

Hälsa och säkerhet

Buller
Allmänt
Buller, så kallat oönskat ljud, har en negativ
inverkan på boendemiljön och livskvaliteten. Trafiken på vägarna är den vanligaste bullerkällan
men även t.ex. skjutbanor och industrier bidrar.
Riksdagen har fastställt riktvärden för bullernivåer vid nybyggnation för bostadsbebyggelse.
Ljudnivån mäts i dB(A). Ekvivalent ljudnivå är
en typ av medelljud, exempelvis under ett dygn.
Maximal ljudnivå anger högsta ljudnivån under
en tidsperiod. Nedan redovisa begränsningsvärden för industribuller.
Planerad verksamhet
Idag finns ingen bullrande industriverksamhet i
området. Gammelstadsviken och aktuellt planområde är idag utsatt för buller från trafiken från
närliggande vägar samt väg 97 och järnvägen
väster om Gammelstadsviken. Buller från väg
Områdesanvändning 1)

Ekvivalent ljudnivå i L Aeq

Tidigare utförda beräkningar av trafikbuller från
Vänortsvägen visar att vid en fullständig utbyggnad enligt FÖP Stor-Porsön ger en bullernivå
om 55 dB(A) på ca 25-30 m från Vänortsvägen
vägmitt. Beräkningarna bygger på en framtida
trafikmängd på 3500 fordon/dygn och hastigheten 50 km/h.
Ingen bostadsbebyggelse är planerad i aktuellt
planområde.
Verksamheten kräver dieseldrivna reservkraftgeneratorer i respektive byggnad som kommer att
provköras var för sig max 2.5 timmar per månad.
I övrigt kan fläktar i byggnaderna alstra ljud som
särskilt nattetid kan vara hörbara i närområdet.
Tyréns i Luleå har gjort bullerberäkningar och
bedömningar.

Högsta ljudnivå i
dBA-läge “FAST”

Helgfri

Kväll kl. 18-22

Natt

Momentana ljud

måndag -

samt lördag,

kl. 22-

nattetid kl. 22-07

fredag kl.

söndag, hel-

07

07-18

gdag kl. 07-18,
helgdagsaftnar kl. 14-18

Arbetslokaler för tyst

60

55

55 6)

-

50

45

40 5)

55 5)

40

35

35

50

verksamhet 2)
Bostäder för permanent
boende och rekreationsytor i bostäders närhet
samt vårdlokaler och
utbildningslokaler 3)
Områden för fritidsbebyggelse och friluftsområden
4)

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

Figur 8.14 Begränsningsvärden för immissionsnivåer avseende externt industribuller utomhusangivna
som ekvivalent ljudnivå i dBA. Tabellen gäller frifältsvärden, källa: Naturvårdsverkets allmänna råd om
begränsning av externt buller från industrier och likartad miljöfarlig verksamhet.
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Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Vid drift utan att reservkraftgeneratorer körs
bedöms verksamheten klara gällande riktvärden
för bostäder både dag- och nattetid.
De dieseldrivna reservkraftgeneratorerna som
testkörs varje månad dagtid bedöms klara gällande riktvärden för bostäder dagtid eftersom
generatorerna är inbyggda och bullerdämpande
åtgärder har vidtagits.
Vid full drift av reservkraftgeneratorer vid
strömbortfall kommer riktvärden att överskridas. Att så skulle ske kan dock betraktas som
en mycket exceptionell situation. Vid en sådan
situation bedöms överskridande av riktvärden
kunna vara acceptabla. Verksamhetsutövaren
förutsätts dock utföra anläggningen så att störningarna minskas i möjligaste mån.
Verksamhetsutövaren genomför i förekommande
fall lämpliga åtgärder så att gällande riktvärden
och krav som ställs i den separata miljöprövningen för reservkraftgeneratorer klaras.
Transformatoranläggningarna bedöms ej innebära en ökad bullerbelastning i området.
Luftföroreningar
Luleå kommun har inga luftmätningar gjorda i
området. Området bedöms dock inte ha förhöjda
halter föroreningar i utomhusluften eftersom
ingen verksamhet med utsläpp av föroreningar
till luft förekommer i området.
Reservkraftgeneratorer kommer att testköras var
för sig max 2.5 timmar varje månad.
Enligt Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) finns
i Sverige inga specifika utsläppskrav från stationära dieseldrivna reservkraftgeneratorer i den
storlek som förutsätts gälla här.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
I samband med testkörning av reservkraftgeneratorer eller om dessa måste köras längre perioder
vid ett avbrott på kraftförsörjningen kommer
utsläpp till luft att ske.
Enligt ETC förväntas de största utsläppen vara
NOx (kväveoxider) och CO (koloxid). Mängden
beror på vilken typ av generatorer som kommer
att användas.
Vid normal drift inklusive testkörning av reservkraftgeneratorer bedöms konsekvenserna som
små.
Vid körning i full drift vid ett eventuellt strömbortfall kan påverkan från utsläppen bli större.
Störst konsekvens bedöms uppstå om vindför-

hållanden är sådana att rökgaserna blåser mot
studentbostäderna öster om detaljplaneområdet.
I detta skede är det svårt att bedöma huruvida
detta tillfälligtvis kan innebära störningar för
närboende.
Vidare förutsätts att verksamhetsutövaren kommer att följa de krav på utsläppen som ställs i
den miljöprövning som krävs för reservkraftgeneratorer. Vidare förutsätts att verksamheten inte
innebär att miljökvalitetsnormer för utomhusluft
överskrids.
Elektromagnetiska fält
Elektriska fält alstras av spänning i en kraftledning och mäts i Volt per meter (V/m). Strömmen i kraftledningen orsakar ett magnetiskt fält
som mäts i Tesla, vanligtvis µT. Elektriska och
magnetiska fält avtar snabbt med avståndet till
kraftledningen. Det finns för närvarvarande inga
svenska lagar eller gränsvärden för acceptabla
fältstyrkor. Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens
strålskyddsinstitut har tillsammans utarbetat en
vägledning för att utgöra stöd för beslutsfattare
i frågor om hälsorisker och elektromagnetiska
fält. Myndigheterna rekommenderar en försiktighetsprincip som går ut på att om åtgärder,
som generellt minskar exponeringen, kan vidtas
till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt
bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den
aktuella miljön.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Inga människor bedöms stadigvarande komma
att vistas inom ca 45 meter från kraftledningen
och inom ca 30 meter från transformatorstationen varför inga negativa konsekvenser bedöms
uppstå. Ytterligare åtgärder beträffande elektromagnetiska fält bedöms därför inte nödvändiga.
För läge på kraftledning se figur 8.13.
Radon
Radon är en av sönderfallsprodukterna från det
radioaktiva grundämnet radium-226. Ur hälsosynpunkt är det radongasen som är skadligast
och kan orsaka cancer i luftvägar och lungor.
Gränsvärde för radon i nybyggd bostad är 200
Bq/m3.
Radium finns mer eller mindre koncentrerat över
allt i naturen. Vissa typer av jordarter och berggrund har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. Det gäller vissa typer av graniter och
pegmatiter, alunskiffer och grusåsar. Moränmark
klassas som normalradonmark och t.ex. kalksten,
sandsten och lera utgör lågradonmark.
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Med utgångspunkt från de undersökningar som
utfördes av Sveriges Geologiska AB i området
år 1988 bedöms området som ett normalriskområde.

exploatering av området skulle därmed innebära
en risk för betydande påverkan på biotoper och
naturområden inom Gammelstadsvikens naturreservat och Natura 2000-område.

Ingen bostadsbebyggelse planeras i aktuellt
område.

För att minimera negativa konsekvenser föreslås som skyddsåtgärd en lokal hantering av
dagvattnet inom planområdet. Med föreslagen
dagvattenhantering reduceras de hydrologiska
förändringarna vid en exploatering så att påverkan på de skyddsvärda biotoperna ej blir betydande.

Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Konsekvenserna bedöms som obetydliga eftersom ingen bostadsbebyggelse planeras i
området. Inga miljöskyddsåtgärder än normala
rekommendationer för radonskyddat utförande i
normalriskområden bedöms nödvändiga.
Mark och vatten
Det finns inga tidigare uppgifter beträffande
förorenad mark i området. Området utgörs av
tidigare oexploaterad mark varför risken för
förorenad mark bedöms som mycket liten.
Sulfidjord förekommer i området närmare Gammelstadsviken, dock inga kända förekomster
inom berört detaljplaneområde.
För drift av reservkraftgeneratorer kommer upp
till ca 500 m3 dieselolja att förvaras under jord i
anslutning till respektive byggnad. Det tillkommer även en dagtank med en volym av ca 1 m3
per reservkraftgenerator som placeras ovan jord.
Totalt ska anläggningen klara 32 timmars drift.
Förvaringen sker enligt gällande föreskrifter.
För renspolning av kylanläggning kommer
kommunalt vatten att nyttjas. Efter renspolning
leds spolvatten till det kommunala spillvattennätet. Verksamheten i sig förutsätts inte medföra
utsläpp av föroreningar till mark och vatten.
Omhändertagande av dagvatten förutsätts ske
lokalt inom planområdet.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
I samband med exploateringen av planområdet kommer de hydrologiska förhållandena i
området att förändras. Bebyggelsen innebär att
ytor som idag är genomsläppliga kommer att
hårdgöras vilket medför att ett system för dagvattenhantering kommer behövas för att undvika
översvämning av verksamhet och byggnader
inom området.
Om dagvatten avleds från området på konventionellt sätt via markförlagt dagvattenledningsnät
med direktutlopp i befintliga diken som mynnar
i Gammelstadsviken finns risk för ett antal negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser är ökad
erosion, sänkt grundvattennivå, ökad risk för
sulfidoxidation samt ökad föroreningsbelastning.
En konventionell avledning av dagvatten vid en
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Ett antal dagvattenanläggningar, kombinerade i
ett ”tåg” från hårdgjord yta till reservatsgränsen,
har översiktligt dimensionerats och befunnits
vara lämpliga utifrån de givna förutsättningarna i området. De anläggningar som föreslås är
gräsbevuxna svackdiken, oljeavskiljare, öppna
fördröjningsmagasin för perkolation och utjämning, filtervall för spridning av dagvatten på bred
front samt översilningsytor mellan bebyggelse
och naturreservat. Genom att återföra ett tillfälligt magasinerat och renat dagvatten förstärks
våtmarkskaraktären och grundvattenbildningen
i naturområdet väster om planerade byggnader
samtidigt som föroreningar i dagvattnet fastläggs. Den föreslagna återföringen av dagvatten
medför dessutom att grundvattennivån i områden med sulfidlera upprätthålls vilket förhindrar
ökad sulfidoxidation. För närmare beskrivning se
figur 8.13 och bilaga 2.
Urgrävning av sulfidjord bedöms ej vara aktuellt i berört område. Grundvattennivån varierar
normalt över året och innebär då en naturlig
syresättning av sulfidjord och sänkning av pHvärdet. Genom föreslagna dagvattenåtgärder
bedöms inte grundvattennivån förändras i sådan
omfattning att detta i någon betydande omfattning skulle kunna innebära sänkt pH-värde
p.g.a syresättning av sulfidjord. Dessutom utgör
området mellan planområdet och Gammelstadsviken bara en liten del, uppskattningvis ca 4 %,
av det totala området med lera (som kan utgöras
av sulfidjord) som finns i anslutning till Gammelstadsviken.
Inom de områden som avser etapp 1 och 2 samt
den södra halvan av etapp 3 bedöms risken för
järnutfällningar som medelhög eller hög. Den
norra delen av etapp 3, inom de områden där
marknivån överstiger ca +12 m ö h, föreligger
liten risk för järnutfällning. Eftersom planerad
exploatering i etapp 1 och 2 inte kommer att
innebära schaktning innebär det att järnutfällningar ej bör vara ett omfattande problem i dessa
områden.

För byggnaderna väljs material som inte avger
skadliga ämnen till mark och vatten.
Spolvatten från renspolning av kylanläggningen
kommer att ledas till det kommunala spillvattennätet.
Eventuella dieseldrivna generatorer för reservkraft förutsätts anläggas enligt gällande regler
vilket innebär att skyddsåtgärder vidtas för
dieseltankar så att det vid ett haveri eller läckage
kan insamlas utan risk för spridning.
Genom att ovan föreslagna åtgärder genomförs
så bedöms konsekvenserna beträffande föroreningar i mark och vatten bedöms som små till
obetydliga.

8.4

Hushållning med naturresurser

Jord- och skogsbruk
Enligt miljöbalken 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk om
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
Inom eller i anslutning detaljplaneområdet finns
ingen aktivt brukad jordbruksmark eller verksamhet med djurhållning. I anslutning till Gammelstadsviken finns gammal numera ej brukad
odlingsmark.
Detaljplaneområdet utgörs till övervägande del
av våt/fuktig granskog. Något aktivt skogsbruk
med avverkningar, förutom i den norra delen av
detaljplaneområdet, bedrivs inte för närvarande i
det aktuella området.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Området som ska avverkas märks ut tydligt för
att förhindra att känslig skog avverkas. Skogsmaskiner o.s.v. får endast nyttjas inom den del av
planområdet som får bebyggas. Konsekvenserna
bedöms som obetydliga.
Energi
Verksamheten som är mycket energikrävande
kommer vid full utbyggnad att kräva ca 120
MW effekt. Verksamheten altstar värme och det
kommer därför att finnas ett behov av kylning av
serveranläggningen vilket avses utföras genom
s.k frikyla som bygger på tekniken att nyttja kal�lare uteluft för direkt kylning.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Överskottsenergi från kylning av serveranläggningar kommer delvis att användas för uppvärm-

ning av kontorslokaler och under vinterhalvåret
kommer värmeåtervinning att ske för att temperera inomhusluften. Den del av året då överskottsenergi minst kan utnyttjas är under sommarhalvåret då andra verksamheters behov av
värme är lågt. Kylningen sker med stora mängder direkt uteluft med liten temperaturskillnad
och släpps ut via stora frånluftsgaller. Kylning
med sk. frikyla där det är uteluftens kylförmåga
som används ger ett minskat energibehov med
upp till 80 % av konventionellt kylsystem.
Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) har gjort
värmesimuleringar som visar att omgivningstemperaturen stiger med maximalt 1-4°C i ett
område 100-200 meter bort från byggnaden (2 m
över mark). Vid låg utomhustemperatur (0°C) är
temperaturökningen ca 4°C 100 m från byggnad
och 3°C 200 m från byggnad. Vid hög utomhustemperatur (30°C) är temperaturökningen ca 1°C
100 m från byggnad och < 1°C 200 m från byggnad.
Rennäring
Detaljplaneområdet ingår i Gällivare skogssamebys vinterbetesland men berör inga flyttleder
eller anläggningar för renskötseln. Området
bedöms idag inte nyttjas av samebyn.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Konsekvenserna för rennäringen bedöms som
obetydliga. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Berg-, grus och sandtäkter
Inga berg-, grus eller sandtäkter finns inom detaljplaneområdet.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Konsekvenserna för berg-, grus- och sandtäkter
bedöms som obetydliga. Inga åtgärder bedöms
nödvändiga.
Vattenresurser
Ingen kommunal eller enskild vattentäkt finns i
närheten av området. Anläggningen ansluts till
kommunalt vatten- och spillvattennät. För renspolning av kylanläggningar kommer vatten från
det kommunalt vattennätet att nyttjas, retur sker
till spillvattennätet.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Konsekvenserna för vattenresurser bedöms som
obetydliga. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.
Masshantering
Utbyggnad av området samt grundläggning av
byggnader m.m kommer att innebära en hantering av massor med mellanlagring och uppläggning av avfall. Massor kommer att tillföras
området.
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Sulfidjord förekommer i området närmare Gammelstadsviken, dock inga kända förekomster
inom berört detaljplaneområde.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Massbalans kommer att eftersträvas vid utbyggnaden och massor ska om möjligt återanvändas.
Avbaningsmassor och andra massor som inte
kan användas i anläggningsarbetet bör användas
som släntutfyllning och återställning av mark.
Inför uppläggning av massor i permanent upplag
och tillfälliga upplag skall miljökontoret Luleå
kommun kontaktas för lämplig plats.
Materialanvändningen bör styras till att i möjligaste mån bestå av annat material än naturgrus.
Som fyllnadsmassor används massor som inta
kan medföra skadlig påverkan på mark och vatten.
Urgrävning av sulfidjord bedöms ej vara aktuellt
i berört område. Konsekvenserna av masshanteingen bedöms som små till måttliga.

Figur 8.15 Fuktig granskog inom aktuellt planområde.

meter. Genom muddring av utloppet har man
tidigare sänkt vattenståndet i Gammelstadsviken
men sannolikt motverkas ingreppet genom att
en vegetationsfördämning bildats vid Sellinggrundets övre del. Berggrunden består främst av
granit och jordarten är finkornigt havssediment,
lera och mo med pålagring av gyttja. Bland annat
den rika avsättningen av lerslam och växtdelar

8.5 Naturmiljö

Det aktuella detaljplaneområdet utgörs i den
norra delen huvudsakligen av våt och fuktig
granskog. Södra delen utgörs av något torrare
marker med inslag av lövskog och tall. Närheten
till Gammelstadsviken är påtaglig i området.
Närmare beskrivning av området görs i avsnitt
Naturinventering på nästa sida.
Gammelstadsviken är ett naturreservat och ingår
även i Luleå kommuns Naturvårdsplan där sjön
är klassad till högsta naturvärde, klass 1.
Gammelstadsviken är dessutom utvalt att ingå i
Natura 2000 eftersom det i området finns en naturtyp samt arter som finns med i art- och habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA).
På grund av sina höga fågelvärden är området
internationellt utpekat och är ett så kallat RAMSAR-område enligt våtmarkskonventionen.
Nedan beskrivs Gammelstadsviken genom ett
utdrag ur Bevarandeplan Natura 2000, Gammelstadsviken SE0820042, fastställd av Länsstyrelsen
2007-12-11.
Utdrag ur bevarandeplan för Gammelstadsvikens Natura 2000 område
Gammelstadsviken är en havsvik som på grund
av landhöjningen avsnörts från havet och blivit
en insjö med begränsat vattenutbyte. Vattenomsättningen är relativt låg då större in-och utflöden saknas. Området är knappt 4,5 kilometer
långt och cirka en kilometer bred på det bredaste
stället. Det maximala djupet är omkring fyra
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Figur 8.16 Gammelstadsviken, i bakgrunden skymtar
Björkskataleden och bro över järnvägen.

och det begränsade vattenutbytet gör Gammelstadsviken till ett näringsrikt område och vegetationstypen är på många sätt densamma som
i de sydsvenska fågelsjöarna. Området är känd
som en rik fågellokal med många häckande och
rastande fågelarter varav flertalet är rödlistade.
Stora delar av området har även den högsta
klassen i den nationella våtmarksinventeringen
(VMI).
Reservatet är med sin närhet till Luleå stad ett
viktigt område för det rörliga friluftslivet. Huvudentrén för besökare till området är infarten
från Luleå – Rutviksvägen. Vid slutet av vägen
finns en större parkering och informationstavla.
Stigar till området finns även från Hägnan, Gammelstad, och från Porsön, Luleå.

Gammelstadsviken blev fågelskyddsområde
1957, interimistiskt naturreservat 1969 och naturreservat inrättades 1973-12-17.
Naturtyper i området som pekats ut enligt artoch habitatdirektivet är:
• Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation.
Fågelarter utpekade enligt fågeldirektivet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smålom (Gavia stellata)
Storlom (Gavia artica)
Svarthakedopping (Podiceps aurius)
Sångsvan (Cygnus Cygnus)
Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Salskrake (Merfus albellus)
Brun kärrhök (Circas aeruginosus)
Blå kärrhök (Circus cyareus)
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Stenfalk (Falco columbarius)
Järpe (Bonasa bonasia)
Tjäder (Tetrao urogallus)
Småfläckig sumphöna (Porzana porzana)
Trana (Grus grus)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Brushane (Philomachus pugnax)
Myrspov (Limosa lapponica)
Grönbena (Tringa glareola)
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus 		
lobatus)
Dvärgmås (Larus minutus)
Skräntärna (Sterna caspia)
Fisktärna (Sterna hirundo)
Silvertärna (Sterna paradiaea)
Svarttärna (Clidonias niger)
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)
Slaguggla (Strix uralensis)
Jorduggla (Asio flammeus)
Pärluggla (Aegolius funereus)
Spillkråka (Dryocopus martius)
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
Blåhake (Luscinia svecica)
Törnskata (Lanius collurio)
Ortolansparv (Emberiza hortulana)
Hökuggla (Surnia ulula)

I naturreservatets föreskrifter anges att det
inom naturreservatet är förbjudet:
• Att döda, jaga, fånga eller skada djur, 		
bortföra ägg eller bo
• Att spränga, schakta, gräva, dika eller 		
bedriva täkt i någon form
• Att anordna upplag av något slag
• Att framdraga ledningar
• Att uppföra byggnad
• Att utföra avverkning eller röjning
• Att framdraga vägar
• Att förorena vattenområdet eller utföra		
utfyllning
• Att använda kemiska bekämpningsmedel
eller preparat
Naturinventering 2010/2011
Inom det aktuella detaljplaneområdet samt i dess
närområde har Enetjärn Natur AB genomfört en
naturinventering i september 2010 samt februari
2011. I mars 2011 har Örjan Spansk miljökontoret, Luleå kommun gjort en kompletterande
naturvärdesinventering. Se karta 8.16 samt bilaga
1 för fullständig inventering.
Resultatet av inventeringen kan sammanfattas
enligt nedan.
Rödlistade arter och/eller känsliga arter
Den enda rödlistade svamparten som sågs var
en granticka i delområde 10. I övrigt påträffades
inga känsliga eller skyddsvärda arter lavar eller
svampar vid fältbesöken, men eftersom förutsättningar i form av sumpskogar med hög luftfuktighet och rik tillgång på äldre lövträd och död
lövved finns så kan de förekomma. Förutsättningarna kan även förväntas bli bättre med tiden
när skogen åldras ytterligare.
Kärlväxtfloran undersöktes översiktligt och inga
särskilt hänsynskrävande eller sällsynta arter
kunde hittas. Inga tecken på särskilt artrik flora
kunde heller ses.
Fåglar
Vid fältbesöket hösten 2010 sågs flera individrika meståg i sumpskogarna. Talgoxe, blåmes
och talltita var vanliga inslag, men även enstaka
svartmesar och kungsfåglar sågs. Även korsnäbbar och flera större hackspettar samt hackspår av
spillkråka i granar angripna av hästmyror sågs.
Vid fältbesöket hösten 2010 sågs två järpar och
taltrast, björktrast, rödvingetrast, bofink, domherre och rödhake förekom också. Vid fältbesöket i februari sågs spår av orre.
Den lövdominerade skogen som återfanns i delar
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av utredningsområdet kan förväntas ha ett rikt
fågelliv. I skogar av den typ som finns här kan
man förvänta sig att bland annat gråspett, mindre
hackspett, tretåig hackspett, talltita, svartmes och
stjärtmes förekommer.
De fågelarter som pekats ut i Natura 2000-områdets bevarandeplan och som bedöms kunna
finnas i eller i direkt anslutning till inventeringsområdet (delområdena 1, 2 och 5) är de

3

skogslevande arterna järpe (finns), tjäder (tveksam), sparvuggla (trolig), pärluggla (trolig men
varierar mycket mellan år), slaguggla (tveksam),
spillkråka (finns) och tretåig hackspett (trolig).
De skogar som ryms inom reservatet/Natura
2000-området är inte själva tillräckliga för att de
utpekade skogsarterna ska kunna finnas kvar
om enbart reservatet blir kvar, utan en gynnsam
bevarandestatus för arterna förutsätter större
arealer av liknande habitat i det omgivande landskapet.
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Det är inte troligt att det går
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Figur 8.17 Naturinventerade områden.

Figur 8.18 Öppet område, inäga, mellan planområdet
och Gammelstadsviken (område nr 2 i figur 8.16).
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Figur 8.19 Hög gran inom det öppna området, inäga,
mellan planområdet och Gammelstadsviken (område
nr 2 i figur 8.16).

Inventerade delområden
Den skogsbrukspåverkade skogen i östra delen
av området (delområdena 4, 6, 8, 10, 11 och 12)
närmast befintliga vägar och byggnader, innehåller inga högre naturvärden och det bortfall av habitat en exploatering här skulle innebära bedöms
inte påverka naturvärdena inom Natura 2000området negativt. Däremot finns en viss risk
att exploatering av dessa områden kan komma
att påverka vattentillförseln till Natura 2000området negativt samt öka risken för utsläpp
av miljöfarliga och skadliga ämnen i det skyddade området. Diken som eventuellt leds ut från
det exploaterade området till sjön och passerar
genom de skogsklädda delarna av Natura 2000området skulle kunna orsaka dräneringseffekter
som försämrar bevarandestatusen i det skyddade
området.
Delområdena 1, 5 och 7 har däremot så pass höga
naturvärden och har ett direkt hydrologiskt samband med sumpskogarna inom naturreservatet/
Natura 2000 samt är ekologiskt så sammanlänkade med Natura 2000-området att här bedöms
exploatering inte vara lämplig.
De små delområdena 2 och 3 innehåller inte
några högre naturvärden, men ligger så till att
här bedöms det vara svårt, rent praktiskt, att
exploatera utan att skada naturvärdena i de omkringliggande delområdena.
Skogshöjden i delområdena 4, 7, 8, 10, 11 och 12
är ca 17 - 20 m, medan övriga delområden har
något lägre skog.
Delområde 13 har under sen tid avverkats. Naturtypen kan därför beskrivas som ett hygge med
uppväxande buskar och sly. Enstaka spridda träd
har lämnats vid avverkningen. I den östligaste
delen består ett mindre område av en något mer
uppvuxen lövskogsfas. Delområdets naturvärden är begränsade. Inga av de naturvärden
som är förknippade med vuxen eller gammal
skog finns. Delområdet bedöms vara möjligt att
exploatera utan att försämra bevarandestatusen i
natura 2000-området.
Delområde 14 består av en likåldrig glest gallrad skog. Mest äldre tall men även gran, med ett
fältskikt av blåbärstyp. Delområdet har ordinära
naturvärden och bedöms vara möjligt att exploatera utan att försämra bevarandestatusen i natura
2000-området.
Övriga naturvärden
Skogsstyrelsen har i området inventerat sumpskogar med höga värden. Bedömningen har
gjorts genom tolkning av flygbild och vegetationskarta. Efter genomförd naturinventering har

gränserna för sumpskogsområdet tolkats om till
att omfatta delområden 1, 5 och 7. Skogsstyrelsens bedömning av sumpskogar redovisas därför
inte på karta.
Gammelstadsviken – vattenkvalitet enlig VISS
Beslutet om miljökvalitetsnormer omfattar ekologisk status eller ekologisk potential, kvantitativ
status samt kemisk status för samtliga vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Hela
Norrbotten och huvuddelen av Västerbottens län
utgör Bottenvikens vattendistrikt.
Länsstyrelsen Norrbottens län har beslutat om
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet. Dessa finns antagna i Författningssamling för Norrbottens län.
Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har utvecklat ett gemensamt system, VISS (VattenInformationsSystem Sverige) där ingående sjöar och
vattendrags vattenkvalitet finns sammanställt.
För Gammelstadsviken kan man utläsa att sjön
har:
• God ekologisk status idag och att detsamma
bedöms för år 2015
• God kemisk ytvattenstatus idag och att 		
detsamma bedöms för år 2015
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
All exploatering sker utanför de faktiska gränserna för de skyddade områdena i Gammelstadsviken. I den del där detaljplaneområdet tangerar
gränsen för Natura 2000 området kommer ingen
exploatering att ske.
Bedömningen med utgångspunkt från genomförd naturinventering är att en exploatering av
delområdena 2 och 5 skulle kunna påverka värdena i Natura 2000 området. Sumpskogen i dessa
områden nyttjas av och är viktig för flera av de
skogslevande fågelarter som pekats ut i Natura
2000-området. Förutom avverkning skulle dessa
områden dräneras och hårdgöras för exploatering. Sådana åtgärder kan påverka miljön och
arterna i Natura 2000-området på ett betydande
sätt, bl.a. genom att hydrologin i sumpskogen
och sjön kan påverkas genom förändrad tillrinning. Vidare kan sjöns vattenkvalitet försämras
genom t.ex. grumling (tillförsel av sediment och
näringsämnen vid t.ex. dikning) och utsläpp av
föroreningar. Luleå kommun har därför inte för
avsikt att bebygga dessa områden.
Exploatering av delområdena 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13
och 14 bedöms kunna ske utan negativ påverkan
på bevarandestatusen för Natura 2000-området.
Här är marken fast och skogen inte av det slag
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att den är särskilt viktig för de skogslevande
fågelarter som pekats ut i Natura 2000-området.
Delområdena ingår dock i Gammelstadsvikens
avrinningsområde vilket gör att det finns en liten
risk att en exploatering av dessa delområden kan
påverka vattentillförseln till det skyddade området. Området mellan dessa och reservatet/Natura
2000-området utgör troligtvis tillräcklig buffert
för att inte t.ex. grumling och näringsämnen ska
påverka miljön i Natura-2000 området på ett
betydande sätt.
I bevarandeplanen för Natura 2000 området
anges följande verksamheter som kan påverka
den utpekade naturtypen negativt:
• Skogsbruk i tillrinningsområdet; slutavverkning, markavvattning och skyddsdikning ökar avrinningen och därmed risken för
erosion och läckage av bl a humusämnen och
partiklar. Ökad andel barrträd i närområdet
ändrar markkemi och förändrar landskapsbilden.
Bedömning i denna MKB: Området som avses exploateras kommer att avverkas vilket innebär en förändrad
landskapsbild. En orörd skogsridå kommer dock att
lämnas mellan exploateringsomådet och gränserna för
naturreservatet och Natura 2000 området. Genom att
anlägga exempelvis ett fördröjningsmagasin kan flödestoppar jämnas ut och risk för erosion av befintliga
diken minskas.
• Reglering av sjöns vattennivå. Resultera i
sänkta eller höjda, och oftast utjämnade, vattenståndsamplituder vilket kan leda till ökad
igenväxning och andra ”eutrofieringssymptom”, försumpning eller erosion i strandlinjen.
Bedömning i denna MKB: Exploateringen kommer
inte att innebära förändrad vattennivå. Utförd hydrologisk utredning visar att påverkan på Gammelstadsvikens vattennivå är försumbar.
• Utsättning av främmande arter, eller
fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida smitta och/ eller orsaka genetisk
kontaminering.
Bedömning i denna MKB: Exploateringen innebär
inte utsättning av främmande arter eller fiskarter.
• Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller
som är för hårt i förhållande till sjöns naturliga produktionsförmåga.
Bedömning i denna MKB: Exploateringen omfattar
inte fiske i Gammelstadsviken.
• Exploatering av strandområdet och hårdgörning av ytor i kombination med bortledande av dagvatten som kan påverka tillrinningen i sjön.
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Figur 8.20 Granskog inom planområdet.

Figur 8.21 Foto inom naturreservatet, vy mot sydöst.

Bedömning i denna MKB: Exploateringen omfattar
inte strandområdet. Hårdgörning av ytor sker. Allt
dagvatten kommer att ledas till Gammelstadsviken
vilket innebär att tillrinningen inte förändras.
• Vägar/ järnvägar och skogsbilvägar anläggning, underhåll och trafik kan orsaka
grumling och utsläpp av miljöfarliga ämnen
i diken och vattendrag uppströms. Broar och
vägtrummor över in- och utflöden kan orsaka
vandringshinder.
Bedömning i denna MKB: Exploateringen innebär
inte någon utökad omfattning av vägar förutom anslutningsvägar till exploateringsområdet.
• Utsläpp av föroreningar från punktkälla,
t.ex. avlopp, industri, täkt eller annan verksamhet.
Bedömning i denna MKB: Exploateringen och planerad verksamhet innebär inte utsläpp till mark eller
vatten.
Exploateringen av detaljplaneområdet bedöms
kunna göras utan att påverka utpekade värden i
Natura 2000 området tillika riksintresseområdet
och naturreservatet.
Om man förutsätter att exploateringen inte på-

verkar vattenbalansen i Gammelstadsviken och
grundvattennivåer i de känsliga naturmiljöerna
inom naturreservatet samt att det dagvatten som
återförs till Gammelstadsviken som beskrivs i
avsnitt Mark och vatten inte är förorenat bedöms
konsekvenserna för en utbyggnad som små till
måttliga. Anläggande av fördröjningsmagasin
bedöms vara nödvändigt för att utjämna flödestoppar och därigenom minska erosionsrisken
i diken.

Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Exploateringen innebär att en sträcka av strövstigen, Brännvinsvägen tas i anspråk. Strövstigen
som inte har något utpekat kulturmiljövärde,
föreslås läggas i ett nytt läge norr om detaljplaneområdet så att man fortsättningsvis kan ta sig
mellan Porsön och Gammelstad. Sträckningen
blir dock något längre.

Konsekvenserna för Gammelstadsvikens natur
och fågelliv bedöms som små till måttliga eftersom de utpekade värdena inom områdena 2 och
5 som har direkt anknytning till Gammelstadsviken inte direkt berörs.
Viktiga åtgärder som anges i planen är att skogsridåer inom planområdet sparas mot bebyggelsemiljöer och Gammelstadsviken samtidigt som
känsliga områden ej avverkas.
Det är också viktigt att säkerställa att anläggningar för dagvatten utförs så att dagvatten jämt
fördelat kan ledas till Gammelstadsviken. Särskilt område för detta anges i detaljplanen.
Rensning av befintliga diken inklusive erosionsskyddande åtgärder bedöms inte vara nödvändigt för befintliga diken inom reservatet.

8.6 Friluftsliv

Hela det aktuella området ingår i riksintresse för
friluftsliv för Norrbottens skärgård. Inget av riksintressets kärnområden finns i aktuellt område
utan dessa är kopplat direkt till skärgården.

Figur 8.23 Bra blåbärsmarker.

Skogsområden tas i anspråk vilket kommer att
minska möjligheterna för närboende att använda
området för rörligt friluftsliv t.ex. blåbärsplockning och strövtåg. Det kommer inte finnas möjlighet att korsa planområdet efter utbyggnad.
Riksintressets kärnområden berörs inte av planerad exploatering.
Konsekvenserna för friluftslivet bedöms som små
till måttliga.

Norr om detaljplaneområdet finns en strövstig,
Brännvinsvägen som går mellan Hägnan i Gammelstad och Porsön. Stigen används frekvent av
boende i Porsön.
Berörda skogsområden är tillgängliga för strövtåg och bärplockning samt för att ta sig till Gammelstadsviken.

Karträttigheter Luleå kommun.
Utdrag från primärkartan 2010

Figur 8.24 Strövstigen i nytt läge.

8.7 Kulturmiljö

Inom det aktuella området finns inga registrerade fornlämningar eller kulturlämningar.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Figur 8.22 Brännvinsvägen norr om planområdet.

Inga negativa miljökonsekvenser uppstår. Inga
åtgärder bedöms nödvändiga.
Se även byggtiden.
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8.8
Störningar och miljöpåverkan under byggtiden

Byggandet påverkar under byggtiden bl.a mark
och vegetation genom tillfälliga åtgärder av olika
slag. Mass- och materialtransporter, tillfälliga
upplag av massor och material, etableringsplatser för fordon och maskiner kan medföra störningar för trafikanter, miljö, det rörliga friluftslivet samt fåglar och annat djurliv.
Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder
Nedanstående förslag till åtgärder förutsätts
utföras av verksamhetsutövaren.
Bullerstörningar för närboende och för fågel- och
djurliv i Gammelstadsviken kommer att uppstå
under byggtiden. Exploatören förutsätts vidta
åtgärder så att gällande riktvärden enligt figur
8.25 klaras.
Område

Tillfälliga uppläggningsytor för massor planeras
till platser där störningar på omgivande naturmiljöer och från transporter blir små. Lämpliga
platser tas fram i samråd mellan exploatören och
miljökontoret i Luleå.
Kemikalier och bränslen förvaras förslagsvis på
hårdgjorda ytor med vattentätt material och på
mindre känsliga platser där risken för avledning av förorenat vatten till Gammelstadsviken
undviks. Vid behov installeras oljeavskiljare för
att säkra att förorenat vatten inte avleds till Gammelstadsviken. Lämpliga etableringsområden tas
fram i samråd mellan exploatören och miljökontoret i Luleå.
Bränslen av miljöklass 1, vegetabiliska hydrauloljor m.m föreskrivs för maskiner och fordon.
Restprodukter och tillfälliga avlopp hanteras
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Figur 8.25 Riktvärden för buller från byggplatser, Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:15

Under förutsättning att nedanstånde åtgärder
vidtas bedöms konsekvenserna under byggtidensom måttliga för Gammelstadsvikens djur- och
fågelliv samt för närliggande boendemiljöer.
För att undvika att störa fåglar och förstöra fågelbon under häckningssäsongen, förstöra rom eller
yngel av grodor eller störa andra djur under den
känsligaste tiden av deras reproduktionssäsong
bör exploateringsarbetet, framförallt avverkningen av skogen, ske mellan 1 augusti och 1 mars.
Byggplatsen organiseras så att all mark och 		
vegetation utanför det direkt berörda om-		
rådet skyddas och inte används till etable-		
ring, upplag, arbetsvägar, o.s.v. etc.
Påträffas fornlämningar under byggtiden ska
detta anmälas till Länsstyrelsen enligt Kulturminneslagen.
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enligt föreskrifter från Luleå kommun.
Finns lämpliga produkter för återbruk bör dessa
användas. Möjligheten att återanvända återvunna massor är beroende av tillgången inom rimliga transportavstånd vid utbyggnadstillfället.
Innan återvunna massor används i detta projekt
måste det säkerställas att det är rena massor.

9

Kumulativa effekter

I dagsläget finns inga kända pågående eller beslutade projekt av sådan omfattning att det skulle
kunna innebära en ökad belastning på Gammelstadsviken, påverkan på vattentillförseln, påverkan på grundvattennivåer eller påverkan Natura
2000-områdets utpekade värden.

Uppföljning av eventuell påverkan på Gammelstadsviken efter uppbyggnad av Aurorum
teknikby och studentbostäder är inte gjord.
Idag är Gammelstadsviken påverkat av buller
från både järnväg och väg 97. Bedömningar om
hur detta har påverkat fågellivet i Gammelstadsviken finns inte tillgängligt.
Nedan redogörs för möjliga framtida projekt.Trafikverket avser byta befintlig rörbro på E4 i Gammelstadsvikens norra del. Trafikverket bedömer
att detta brobyte kan ske utan negativ påverkan
Natura 2000-områdets utpekade värden.
Inom Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanan på delen mellan S:a Gäddvik-Luleå
C (JU 160) utreds behovet av ett dubbelspår på
sträckan Notviken-Luleå C. Trafikverket uppger att en komplettering av befintlig järnväg till
dubbelspår kan byggas utan eller möjligen med
mycket små, fysiska intrång inom Gammelstadsvikens naturreservat och Natura 2000-område.
Reservatsgränsen ligger 25 meter från befintlig
spårmitt. Det bedöms i järnvägsutredningen vara
möjligt att anlägga spåret utan risk för hydrologiska effekter på Gammelstadsviken eller påverkan på de värden som utgör grund för naturreservat och Natura 2000-området.
Trafikverket uppger i samrådsyttrande till den
aktuella detaljplanen för del av Porsön 1:3 m.fl.
att en järnvägskorridor för en ny järnväg längs
med E4 som korsar Gammelstadsviken inte kommer att hävdas.
Sammantaget bedöms med nu kända uppgifter
om kända planerade framtida projekt att de kumulativa effekterna torde vara av liten betydelse.

10 Resurshushållning ur ett
globalt perspektiv

Verksamheten som är aktuell för platsen är
datalagring i serverhallar. Det är en verksamhet
som är växande med tanke på utvecklingen inom
mobila och nätbaserade dataaktiviteter i världen.
Begreppet kallas Cloud Computing. I stället för
lagring i varje dator eller egen lagring hos varje
organisation används möjligheterna med gemensam lagring via internet. Då växer kraven på
stora lagringsmöjligheter. Istället minskar behoven av att varje enskild person eller organisation
måste skapa egna lagringsmöjligheter via egna
serverhallar.
Det är en energikrävande verksamhet som tills
nu grovt beräknat har krävt en energienhet
för driften av lagringen och en energienhet för
teknisk kylning av servrarna i vilken lagringen
sker. En utveckling av så kallad frikyla gör att en

anläggning placerad i vårt kalla klimat klarar att
luftkyla den tekniska delen och förbrukningen
(inte säker på vad som avses). Kylningen beräknas till ca 0.2 energienheter istället för en. Det ger
en energibesparing med 80 % av motsvarande
konventionell hantering.
Verksamheten är en stor konsument av energi
var den än läggs på jordklotet. Med en placering
här i Luleå skulle energiförbrukningen hållas
nere sett i ett större perspektiv.
Många av kunderna inom megadatacenterbranschen vill ha tillgång till förnyelsebar energi.
Samtidigt måste energitillgången vara säker s.k.
redundanta energisystem. Därför är valet av
plats nära stabila elnät med energi från ren vattenkraft en viktig parameter. Kvalitetssäkring av
kompetens både vad gäller datadrift och energi
kan dessutom säkras via närheten av ett tekniskt
universitet.

11

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel
som regleras i miljöbalken 5 kap. Normer kan
meddelas av regeringen i förebyggande syfte, för
att skydda människors hälsa eller miljön eller för
att åtgärda befintliga miljöproblem. Normerna
kan ses som styrmedel för att på sikt nå miljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna
baseras på krav i olika EG-direktiv.
Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenkvalitet, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller:
• Föroreningar i utomhusluft. Till skydd för
människors hälsa vill man med miljökvalitetsnormen för utomhusluft begränsa utsläp
pen av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och
ozon i utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna
för utomhusluft gäller i hela landet.
• Fisk- och musselvatten. Normerna för fiskoch musselvatten avser endast vissa, i 		
författning utpekade vatten. I Norrbotten
berörs Kalixälven som är ett utpekat 		
laxvatten.
• Vattenkvalitet. Beslutet om miljökvalitetsnormer omfattar ekologisk status eller ekologisk potential, kvantitativ status samt kemisk
status för samtliga vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Hela Norrbotten och
huvuddelen av Västerbottens län utgör 		
Bottenvikens vattendistrikt.
• Omgivningsbuller. Normen avser buller från
vägar, järnvägar, flygplatser och industriell
verksamhet. Normen avser alla vägar i hela
landet.
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Bedömning av uppfyllelse
De miljökvalitetsnormer som är relevanta för
planområdet är de som behandlar vattenkvalitet,
utomhusluft och buller.
Detaljplanen bedöms kunna genomföras utan att
de nuvarande miljökvalitetsnormerna motverkas.
Resultaten från föreslagna utredningar beträffande buller, utsläpp till luft samt påverkan av
värmeavgivningen från kylanläggningen ligger
till grund för slutliga bedömningar.
Exploateringen bedöms också kunna utföras så
att vattenkvaliten på Gammelstadsviken ej förändras. Det innebär att lokalt omhändertagande
av dagvatten måste ske samt att detta leds till
Gammelstadsviken samt att fördröjningsmagasin
anläggs för att förhindra erosion av befintliga
diken.

12

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål.
Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Det
övergripande målet för miljöarbetet är att vi till
nästa generation ska lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att
påverkan på miljön ska ha reducerats till nivåer
som är långsiktigt hållbara. De nationella miljömålen har anpassats och formulerats till regionala miljömål i Norrbottens län. De 16 miljökvalitetsmålen avser:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av godkvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 12.1 Nationella miljömål.

Bedömning av måluppfyllelse
Följande miljömål bedöms vara relevanta för det
aktuella planförslaget:
8. Levande sjöar och vattendrag,
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
Exploateringen bedöms med i denna MKB föreslagna skyddsåtgärder kunna genomföras utan
att de nationella miljömålen motverkas. Exploateringen innebär inget intrång eller påverkan på
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Gammelstadsvikens vattenområde, Natura 2000
område eller våtmarksområden. Trots att skogsområden tas i anspråk bedöms de viktiga sumpskogarna i anslutning till Gammelstadsviken ej
beröras. Växt- och djurlivet som har anknytning
till Gammelstadsviken kommer inte att skadas
eller påverkas negativt av planerad exploatering.
Genom att dagvatten omhändertas lokalt inom
planområdet bedöms påverkan på grundvattennivåer kunna minimeras. En god bebyggd miljö
bedöms kunna upprätthållas genom att skyddsåtgärder beträffande buller och utsläpp till luft
utförs vid behov.
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Uppföljning av 			
verksamheten

Verksamhetsutövaren ansvarar för att ett egenkontrollprogram upprättas. I kontrollprogrammet föreslås att följande uppföljning görs:
• Förebyggande av bränsleläckage.
• Mätning av grundvattennivåer inom 		
exploateringsområdet samt nedströms 		
detsamma för att säkerställa att inte 		
grundvattensänkning sker utanför 		
exploateringsområdet.
• Mätning av kvaliten på grund- och ytvatten.
• Mätning eller beräkning av bullernivåerna
i omgivningen. Kontroller ska göras då		
ändrade driftsförhållanden kan ge upphov
till högre bullernivåer.
• Mätning av temperaturer inom planområdet
och naturreservatet för bedömning av 		
värmepåverkan.
Egenkontrollprogram som upprättas efter ställda
krav i tillståndsbeslut för verksamheten lämnas
till tillsynsmyndigheten för godkännande.
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Tillstånd och dispenser

Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar
för att erforderliga tillstånd enligt miljöbalken
erhålls.
Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i
Norrbottens län kommer att pröva:
• För att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.
Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar för att
prövning görs.

• Anläggning för förbränning med en total
installerad effekt av mer än 20 MW kräver
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Anläggningen drivs med diesel. Verksamheten
klassificeras enligt bilagan till Förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 40.50, anläggning för
förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 50 MW.
Exploatör och verksamhetsutövaren ansvarar för att
tillstånd söks.
Övriga tillstånd och prövningar:
• Enligt Artskyddsförordningen (2007:845) gäller för alla vilda fåglar och vissa utpekade djurarter att är förbjudet att bl.a avsiktligt fånga eller
döda djur, avsiktligt störa djur, avsiktligt förstöra
eller samla in ägg i naturen och ska eller förstöra
djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Länsstyrelsen i Norrbottens län kan i vissa fall ge
dispens från förbuden.
Länsstyrelsen bedömer i samrådsyttrande daterat
2011-03-17 att dispens ej erfordras framför allt om
avverkningen av skogen sker mellan 1 augusti och 1
mars.
• För arbetsföretag som innebär att 		
naturmiljön väsentligt kan förändras skall
samråd enligt miljöbalken 12 kap 6§ ske med
Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar för att
erforderliga samråd utförs.
• För markavvattning (nydikning, fördjupning
eller breddning av befintliga diken, utfyllnad
i våtmarker) när syftet med åtgärden är att
varaktigt förbättra en fastighets lämplighet
för ett visst ändamål krävs alltid tillstånd
enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken. Ärendet
prövas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar för att
erforderliga tillstånd erhålls om senare behov av detta
uppstår.
• Anläggning för mellanlagring av avfall, 		
t.ex. exempel jord, sten och torv kräver 		
tillstånd enligt miljöbalken 9 kap av 		
Länsstyrelsen i Norrbottens län om 		
avfall skall lagras högst tre år 			
innan det återvinns eller behandlas och		
mängden som mellanlagras är större än 		
10000 ton vid något enstaka tillfälle. 		
För avfallsmängder mellan 10 och 10 000 ton
är verksamheten anmälningspliktig och 		
anmälan görs till Luleå kommun. Tillstånd
krävs också för att transportera avfall. 		
Användning av avfall (massor) för 		

anläggningsandamål är inte tillstånds- eller
anmälningspliktigt om risken för förorening
är mindre än ringa.
Exploatör och verksamhetsutövare ansvarar för att
tillstånd söks innan byggstart då omfattningen av
masshantering och behov av eventuella tillfälliga
upplag är klarlagt.
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Samråd

Planprogram

Som underlag för detaljplanearbetet har stadsbyggnadskontoret upprättat ett program och en
första samrådsversion av en MKB för det aktuella
programområdet, daterat 2010‐11.
Programmet och MBK visades för information
och synpunkter från 29 november fram till 15 december 2010. Samrådet annonserades i lokalpressen den 29 november. Programhandlingar skickades till samtliga fastighetsägare i anslutning till
området, sakägare enligt ordinarie sändlista och
länsstyrelsen.
Natura 2000
I ett inledande skede i detaljplanearbetet har
MKB för detaljplanen nyttjats för samråd beträffande Natura 2000 frågor med Länsstyrelsen i
Norrbottens län. Länsstyrelsen bedömde beträffande Natura 2000 att verksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan och att samråd med
utvidgad samrådskrets ska genomföras. I det
fortsatta planeringsarbetet kommer Natura 2000
ärendet att hanteras separat direkt via exploatör
och verksamhetsutövare.
Detaljplan
Samråd har under planarbetet kontinuerligt skett med berörda kommunala förvaltningar och bolag. För att få bättre kunskapsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan visades detaljplanehandlingar för samråd fr.o.m. 2011‐02‐28 t.o.m. 2011‐03‐17. Handlingarna skickades med post till fastighetsägare i anslutning till område, övriga intressenter och till länsstyrelsen. Annons om samråd infördes också i lokaltidningarna 2011‐02‐28.  
Till följd av planområdets närhet till Natura 2000‐ området bestämdes i samråd med Länsstyrelsen att ärendet skulle sändas till en utökad krets däribland en rad statligamyndigheter och organ. Inkomna synpunkter har
sammanställts i en separat samrådsredogörelse
som följer planärendet. Därefter har ett ett nytt
förslag till detaljplan arbetats fram. Detaljplanen
ställs ut under perioden 6 april -28 april 2011.
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Källor

Boverket

Luleå kommun

• www.boverket.se

• www.lulea.se

• Miljöbedömningar för planer enligt plan- och
bygglagen – en vägledning, 2006.

• Naturvårdsplan för Luleå kommun, reviderad 2010.

Vattenmyndigheten, VISS

• Översiktsplan Luleå kommun, 1990.

• www.vattenmyndigheterna.se

• FÖP Luleå tätort, 1993.

Övriga

• Detaljplan för Porsögården m.m. Antagen av
kommunfullmäktige 1990 (PL 069).

• Ornitologisk undersökning, Natek, 1991.

• Detaljplan för del av Stor Porsön, studentbostäder. Antagen av kommunfullmäktige 1993
(PL 125).
• Detaljplan för del av Porsön, ”Vinterstads
kvarter”. Antagen av kommunfullmäktige
1998 (PL 207).
• Ändring av detaljplan för del av Porsön, 		
”Vinterstadskvarter”. Antagen av Byggnads
nämnden 2003 (PL 261).
• Detaljplan för Studentbostäder, Stor-Porsön.
Antagen av Byggnadsnämnden 2005 (PL 281).
• Fördjupad översiktsplan Storporsön, samrådshandling, 1993.
• Markundersökning Porsön, översiktlig geoteknisk undersökning, dikningsplan, 1988.
Länsstyrelsen i Norrbottens län
• www.gis.lst.se
• www.bd.lst.se
• Våtmarksinventeringen, 24L9H01 Våtmark
vid Gammelstadsviken.
• Naturreservat, Gammelstadsviken, beslut
1973.
• Bevarandeplan Natura 2000, Gammelstadsviken SE0820042, Fastställd av Länsstyrelsen
2007-12-11.
Skogsstyrelsen
• www.skogsstyrelsen.se
• Sumpskogar, naturvärden, biotoper.
Naturvårdsverket
• www.naturvardsverket.se
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• Radonriskundersökning för Storporsön, Sveriges Geologiska AB, 1988.
• Porsön, del av Aurorum, översiktligt 		
geotekniskt utlåtande, SWECO AB, 		
2010-09-28, 2011-02-04, 2011-03-31.
• Emissioner från en generatorpark, rapport
2011-10, Energitekniskt Centrum i Piteå 		
(ETC), 2011-03-24.
• Bullerberäkningar, Tyréns, mars 2011.
• Bedömningar av värmespridning, 		
Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC), 		
2011-03-24.

Bilaga 1.

Enetjärn Natur AB

Umeå den 10 februari 2011

WSP Samhällsbyggnad
Mikael Eriksson
Luleå

Naturvärdesutredning Porsön
Bakgrund
Luleå kommun planerar för ny bebyggelse vid Porsön, Luleå. Vid detaljplanesamråd med
länsstyrelsen framkom att planområdet kan beröra Natura 2000-området Gammelstadsviken och
att det därför finns behov att upprätta MKB för att fastställa vilken
typ av användning och hur nära naturskyddat område som en ny etablering kan
lokaliseras (enligt miljöbalken 7 kap. 28 § Natura 2000).
Enetjärn Natur AB har på uppdrag av WSP genomfört en naturvärdesutredning, inklusive
inventering, inför detaljplan för del av Porsön 1:3 intill Gammelstadsviken.

Uppdraget
Uppdraget omfattar:
1. bedömning av naturvärden inom detaljplaneområdet och ev. koppling till
naturreservatet/Natura 2000-området Gammelstadsviken,
2. bedömning av fågellivet i området (vilka kopplingar finns mellan Gammelstadsviken och
Porsön?),
3. bedömning ur natursynpunkt hur nära Gammelstadsviken man kan exploatera,
4. bedömning av behov av dispenser från artskyddsförordningen och tillstånd för påverkan
på Natura 2000 och
5. beskrivning av vilka verksamheter som är mindre lämpliga att anlägga i området samt
motiv till detta ur natur- och fågelsynpunkt
6. rekommendationer för lämpliga respektive olämpliga tider för byggnationer, utifrån den
störning detta har på naturmiljön.
Vi har genomfört en naturvärdesinventering i området, se bifogad rapport, bilaga 1.
Nedan redogörs, med utgångspunkt från naturinventeringen och annat underlagsmaterial, för de
olika deluppdragen.

enetjärn natur ab
Renmarkstorget, Kungsgatan 53
903 26 UMEÅ

www.enetjarnnatur.se
info@enetjarnnatur.se
Tel: 090-710950

innehar F-skatt
Bankgiro 5063-5903
Org-nr: 556761-6668

1. Bedömning av naturvärden i området
Det aktuella området utgörs av det röda området i kartan i bilaga 1. I den särskilda rapporten
avseende naturvärdesinventeringen redogörs för de naturvärden som finns i och i anslutning till
området. Här följer en sammanfattning:
Den skogsbrukspåverkade skogen i östra delen av inventeringsområdet (delområdena 4, 6, 8, 10,
11 och12 på kartan i bilaga 1) hyser inga särskilda naturvärden. Dessa områden har ingen
särskild koppling till naturvärdena i naturreservatet/Natura 2000-området Gammelstaddsviken
förutom att de ligger inom dess avrinningsområde.
Den västra delen av inventeringsområdet (delområdena 1, 2 och 5) är mer låglänta och har ett
direkt hydrologiskt samband med sumpskogarna inom naturreservatet/Natura 2000 (delområde 5
och 7 utgörs av samma typ av skog, delområde 7 ligger dock utanför det av WSP avgränsade
inventeringsområdet men har ändå bedömts. Även delområde 9 har bedömts, men ligger inom
Natura 2000-området). Delområde 5 utgörs av grandominerad sumpskog med ett stort inslag av
gamla lövträd och har relativt höga naturvärden. Delområde 1 har särskilt höga naturvärden och
utgörs av lövdominerad och mycket blöt sumpskog av kärrtyp. En minskning av arealen fuktig
eller sumpig skog med lövinslag utanför Natura 2000-området kan förväntas försämra
bevarandestatusen för de skogslevande fåglar som pekats ut i Natura 2000-området, se vidare
under punkt 2 nedan.
Notera att övergången mellan de torrare skogstyperna i delområdena 4 och 6 och sumpskogen i
delområde 5 sker gradvis och är svår att exakt märka ut med ett streck på en karta.

2. Bedömning av fågellivet i området
I naturvärdesinventeringsrapporten (bilaga 1) beskrivs och bedöms fågellivet i området. Här följer
en sammanfattning:
Fältbesöken i september och februari gav ingen fullständig bild av fågellivet, men de arter som
observerades och skogsbeståndens struktur ger en fingervisning om hur fågelfaunan i området
ser ut. Den lövdominerade skogen kan förväntas ha ett rikt fågelliv. Många arter skogslevande
fåglar gynnas av äldre lövskog och har minskat i landskapet till följd av det intensiva skogsbruket.
I skogar av den typ som finns i delområdena 1 och 5 kan man förvänta sig att flera av dessa arter
tidvis kan förekomma, bland annat gråspett, mindre hackspett, tretåig hackspett, talltita, svartmes
och stjärtmes.
De fågelarter som pekats ut i Natura 2000-områdets bevarandeplan och som bedöms kunna
finnas i eller i direkt anslutning till inventeringsområdet är de skogslevande arterna järpe (finns),
tjäder (tveksam), sparvuggla (trolig), pärluggla (trolig men varierar mycket mellan år), slaguggla
(tveksam), spillkråka (finns) och tretåig hackspett (trolig). De skogar som ryms inom
reservatet/Natura 2000-området är inte själva tillräckliga för att de utpekade skogsarterna ska
kunna finnas kvar om enbart reservatet blir kvar, utan en gynnsam bevarandestatus för arterna
förutsätter större arealer av liknande habitat i det omgivande landskapet.
Det är inte troligt att det går något flyttstråk för fåglar över området.

3. Hur nära Gammelstadsviken kan man exploatera?
Vår bedömning är att exploatering kan ske inom delområdena 4, 6, 8, 10, 11 och 12, se karta i
bilaga 1, utan att detta inkräktar på Natura 2000-områdets bevarandevärden. Här är marken fast
och områdena hyser inga särskilda naturvärden. Avrinning sker dock mot Gammelstadsviken i
väster och det är därför viktigt att säkerställa att exploateringen inte leder till förändrade
hydrologiska förhållanden som kan påverka Natura 2000-området negativt.
I delområdena 1, 2 och 5 bör exploatering inte ske med hänsyn till naturvärden och hydrologi.
Marken är mjuk och känslig för påverkan. Delområdena har ett direkt hydrologiskt samband med
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sumpskogarna inom reservatet/Natura 2000-området och utpekade skogsfågelarter i Natura
2000-området är beroende av sumpskogen i dessa delområden, som är lövdominerad
(delområde 1) respektive har ett stort inslag av gamla lövträd (delområde 5).

4. Behov av dispens från artskyddsförordningen och tillstånd för påverkan
på Natura 2000?
Artskyddsförordningen
Inget behov av dispens från artskyddsförordningen bedöms behövas, speciellt om
exploateringsarbetet påbörjas under den tid på året då djuren inte reproducerar sig.
För de listade arter som finns eller antas kunna finnas i området (förutom fåglar, även åkergroda,
huggorm, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda, orkidéer och lummer) görs bedömningen att
området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. Vad gäller grod- och kräldjur kan
enstaka individer finnas men då bra reproduktionsområden saknas bedöms området inte vara av
vikt för arternas fortlevnad. Sammantaget görs bedömningen att inga av ovanstående arters
lokala populationer kommer påverkas av ingreppet, inte heller kommer deras förutsättningar för
att leva kvar i området att påverkas.
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Syftet med Natura 2000
Natura 2000 är det nätverk av skyddsvärda områden, s.k. Natura 2000-områden, som alla EU:s
medlemsstater ska bidra till enligt två av EU:s direktiv, Art- och habitatdirektivet och
Fågeldirektivet. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom
gemenskapen. Som medlem i EU har Sverige åtagit sig att se till att de naturtyper (livsmiljöer) och
arter som pekas ut i direktiven har gynnsam bevarandestatus, d.v.s. att de finns kvar i en
långsiktigt hållbar omfattning.

Natura 2000-området Gammelstadsviken
Gammelstadsviken är en avsnörd havsvik med ett rikt fågelliv. Den är utvald att ingå i Natura
2000-nätverket eftersom det finns en naturtyp (3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate eller
dybladsvegetation) och 34 fågelarter här som omfattas av Art- och habitatdirektivet respektive
Fågeldirektivet. Vattenomsättningen är låg då avrinningsområdet är litet och större in- och
utflöden saknas. Området är knappt 4,5 km långt och ca en km på det bredaste stället. Det
maximala vattendjupet är omkring fyra m. Gammelstadsviken är ett näringsrikt område och
vegetationstypen är på många sätt densamma som i de sydsvenska fågelsjöarna. Området är
känt som en rik fågellokal med många häckande och rastande fågelarter varav flertalet är
rödlistade.
Syftet med Natura 2000-området Gammelstadsviken är att det ska bidra till att upprätthålla
gynnsam bevarandestatus för den ingående naturtypen samt för var och en av de utpekade
arterna på en biogeografisk nivå.
Tillstånd
Det krävs ett speciellt tillstånd för att få bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken).
Ordet miljön innefattar inte bara Natura 2000-naturtyper och -arter utan även miljön i en vidare
bemärkelse, naturmiljön.

Bedömning
Vår bedömning är att en exploatering av delområdena 1, 2 och 5 i karta i bilaga 1 skulle kräva
Natura 2000-tillstånd. Sumpskogen i dessa områden nyttjas av och är viktig för flera av de
skogslevande fågelarter som pekats ut i Natura 2000-området (se vidare deluppdrag 2 ovan).
Förutom avverkning behöver dessa områden dräneras och hårdgöras för exploatering. Sådana
åtgärder kan påverka miljön och arterna i Natura 2000-området på ett betydande sätt, bl.a.
genom att hydrologin i sumpskogen och sjön kan påverkas genom förändrad tillrinning. Vidare
kan sjöns vattenkvalitet försämras genom t.ex. grumling (tillförsel av sediment och näringsämnen
vid t.ex. dikning) och utsläpp av föroreningar.
Exploatering av delområdena 4, 6, 8, 10, 11 och 12 kan troligtvis ske utan att negativt påverka
bevarandestatusen på Natura 2000-området. Här är marken fast och skogen inte av det slag att
den är särskilt viktig för de skogslevande fågelarter som pekats ut i Natura 2000-området.
Delområdena ingår dock i Gammelstadsvikens avrinningsområde vilket gör att det finns en liten
risk att en exploatering av dessa delområden kan påverka vattentillförseln till det skyddade
området. Området mellan dessa och reservatet/Natura 2000-området utgör troligtvis tillräcklig
buffert för att inte t.ex. grumling och näringsämnen ska påverka miljön i Natura-2000 området på
ett betydande sätt. Men, eftersom det ändå finns en risk att så sker kan tillstånd för påverkan på
Natura 2000-området komma att krävas.
Observera att vi betraktar eventuell ny markavvattning/diken från delområdena 4 och 6 genom
delområdena 1, 2 och 5 som viss exploatering av de senare. Beroende på omfattningen liksom
utformningen av dikningarna kan även dessa åtgärder således komma att kräva Natura 2000tillstånd.
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5. Mindre lämpliga verksamheter
Delområdena 1, 2 och 5 anser vi inte vara lämpliga att exploatera med hänsyn till naturvärden
och hydrologi. Marken är mjuk och känslig för påverkan. Delområdena har ett direkt hydrologiskt
samband med sumpskogarna inom reservatet/Natura 2000-området och utpekade
skogsfågelarter i Natura 2000-området är beroende av sumpskogen i dessa områden, som är
lövdominerad (delområde 1) respektive har ett stort inslag av gamla lövträd (delområde 5).
I delområdena 4 och 6 anser vi att sådana typer av verksamheter som skulle kunna orsaka
förorening av Gammelstadsviken är mindre lämpliga. Även bostadsbebyggelse kan vara mindre
lämpligt om man tar i beaktande de sekundära effekterna av detta, eftersom boende ofta önskar
en gles, öppen skog ”inpå knuten”. Detta skulle kunna föranleda att man kommer att gallra
skogarna i anslutning till bebyggelsen, bl.a. inom delområdena 1 och 5. Detta skulle i så fall
påverka naturvärdena negativt.

6. Lämpliga tider för exploteringsarbeten
För att undvika att störa fåglar och förstöra fågelbon under häckningssäsongen, förstöra rom eller
yngel av grodor eller störa andra djur under den känsligaste tiden av deras reproduktionssäsong
bör exploateringsarbetet, framförallt avverkningen av skogen, ske mellan augusti och april.
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Naturvärdesinventering inför detaljplan,
Porsön-Gammelstadsviken

Inledning
WSP Samhällsbygnad arbetar på uppdrag av Luleå kommun med en MKB en detaljplan
för delar av fastigheten Porsön 1:3 i Luleå. I arbetet med en MKB har Enetjärn Natur haft
uppdraget att bedöma naturvärden och eventuell påverkan på det närliggande Natura
2000-området Gammelstadsviken. I oktober 2010 utfördes en fältinventering av delområde 1 - 7 och efter en utökning av utredningsområdet gjordes ett kompletterande fältbesök
i början av februari 2011 av delområde 8 - 11. Eftersom snön låg djup då den andra delen av
inventeringen utfördes har dessa delar inte kunnats beskrivas lika grundligt som de tidigare
inventerade delarna.
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Beskrivning av området
Området ligger i direkt anslutning till ett bostads- och kontorsområde på Porsön, Luleå,
och består till allra största delen av produktiv skogsmark, se karta. Skogshöjden i delområdena 4, 7, 8, 10, 11 och 12 är ca 17 - 20 m, medan övriga delområden har något lägre skog.
Delområde 1
Delområde 1 ligger i nordvästra kanten av det inventerade området består av lågvuxen
lövdominerad och mycket blöt sumpskog av kärrtyp, se bild 1. Kärret sträcker sig utanför
det inventerade området ända ner till stranden i väster. Här förekommer en del örter och
bredbladiga gräs i fältskiktet.
Bedömning: Området har så höga naturvärden och är ekologiskt så kopplat till Natura
2000-området att en exploatering inte bedöms vara lämplig.

Bild 1. Lövsumpskog, delområde 1.

Bild 2. Inägan, delområde 2.
Delområde 2
Delområde 2 utgörs av en gammal inäga, se bild 3. Den saknar fortfarande träd men håller
sakta på att växa igen med buskar längs kanterna. Högt bredbladigt gräs som grenrör och
örter som älggräs dominerar helt i fältskiktet.
Bedömning: Området bedöms inte ha några högre naturvärden, men ligger så till att exploatering av området kan vara svårt utan att skada naturvärdena i delområde 5.
Delområde 4
I delområde 4, som är en aning mer höglänt och torrare än delområde 5, finns ett visst
inslag av tall. Skogen är något glesare än i delområde 5 och förefaller vara genomgallrad.
Marken är frisk-fuktig med blåbärsris som dominerande art i fältskiktet.
Bedömning: Området har ordinära naturvärden och bedöms vara möjligt att exploatera
utan att försämra bevarandestatusen i Natura 2000-området.
Delområde 3 och 6
Delområdena 3 och 6 har
avverkats i modern tid och
består numer av likåldriga
och täta gallringsskogar av
gran och tall, se bild 4. Även
lövträd förekommer här
men i mindre utsträckning
än i den äldre skogen.
Bedömning: Områdena
har ordinära naturvärden.
Delområde 4 bedöms
vara möjligt att exploatera
utan att försämra bevarandestatusen i Natura
2000-området. Däremot
ligger delområde 3 så till
att exploatering av området
Bild 4. Skogsbrukspåverkad skog, delområde 6.

kan vara svårt utan att skada
naturvärdena i delområde 5.
Delområde 5 och 7
I delområdena 5 och 7 utgörs
den produktiva skogen av grandominerad sumpskog, se bild
2. Beståndet sträcker sig även
utanför inventeringsområdet
och in i Natura 2000-området
ner till sjön. Det har ett stort
inslag av gamla lövträd, främst
äldre björk men i vissa delar
finns även betydande inslag av
asp. Sälg, rönn och gråal förekommer också men i mindre
omfattning. De flesta lövträd
är gamla men en viss nyrekrytering finns. Efter utökningen
av utredningsområdet och den
kompletterande inventeringen i
februari 2011 utökades delområde 5 något åt sydost.
De gamla skogsbestånden är
tämligen likåldriga och saknar
helt riktigt gamla träd. En viss
inväxning av yngre träd har dock
Bild 3. Sumpskog med stort lövinslag, delområde 5.
skett. Fältskiktet är genomgående rätt glest med skogsfräken, ormbunkar, älggräs, gräs
och glesa blåbärsris. Bottenskiktet domineras av vitmossor på den fuktiga eller blöta
marken. Notera att övergången mellan de torrare skogstyperna i delområdena 4 och 6 och
sumpskogen i delområde 5 sker gradvis och är svår att exakt märka ut med ett streck på
en karta.
Bedömning: Båda delområdena bedöms ha höga naturvärden och ekologiskt vara tätt
kopplade till Natura 2000-området. Delområde 5, vilket är den del som ligger innanför det
avgränsade utredningsområdet, bedöms därför inte vara lämpligt för exploatering. Delområde 7 ligger utanför utredningsområdet och sträcker sig delvis in i det skyddade området
och är därför inte aktuellt för exploatering.
Delområde 8
Delområde 8 består av relativt likåldrig skog med ungefär lika delar gran och tall och även
en hel del björk. Skogen bedömdes vara medelålders till äldre, dvs. gallrad men inte riktigt
avverkningsmogen.
Bedömning: Området har ordinära naturvärden och bedöms vara möjligt att exploatera
utan att försämra bevarandestatusen i Natura 2000-området.
Delområde 9
I sydväst gränsar delområde 8 mot Gammelstadsvikens naturreservat och Natura
2000-område. Denna del av reservatet (delområde 9) består av f.d. jordbruksmark och
ligger mellan själva utredningsområdet och gammelstadsvikens strand. Jordbruksmarken
är idag till största delen öppen men håller långsamt på att växa igen med i första hand

Bild 5. Igenväxande jordbruksmark inom Gammelstadsvikens naturreservat, delområde 9. I
bakgrunden syns lövträdsbården mot själva Gammelstadsviken.
lövträd, men även enstaka granar har redan etablerat sig. Närmast Gammelstadsvikens
strand växer en tät bård av lövträd.
Bedömning: Området ingår i Natura 2000-området och är inte aktuellt för exploatering.
Delområde 10
Delområde 10 utgörs av äldre grandominerad skog med visst inslag av tall och björk. Här
finns en del död ved, både stående och liggande.
Bedömning: Området har ordinära naturvärden och bedöms vara möjligt att exploatera
utan att försämra bevarandestatusen i Natura 2000-området.
Delområde 11
Delområde 11 ligger omgivet av vägar och bebyggelse. Största
delen av området är medelålders till äldre, gallrad skog. I öster
är skogen talldominerad med ökande inslag av gran västerut.
I västra hörnet är skogen äldre, grandominerad och tätare och
påminner om delområde 10, dock med mer undervegetation.
Bedömning: Området har ordinära naturvärden och bedöms
vara möjligt att exploatera utan att försämra bevarandestatusen i Natura 2000-området.
Delområde 12
Längst i sydost, i delområde 12, är skogen yngre och glesare,
troligtvis gallrad, och består till största delen av gran men bitvis även en hel del tall och björk. Eventuellt är här även något
sumpigt.
Bedömning: Området har ordinära naturvärden och bedöms
Bild 6. Döende gran med
vara möjligt att exploatera utan att försämra bevarandestatugranticka och hackspetthål. sen i Natura 2000-området.
Delområde 10.

Flora och fauna
Den enda rödlistade svamparten som sågs var en granticka i delområde 10. I övrigt påträffades inga känsliga eller skyddsvärda arter lavar eller svampar vid fältbesöken, men eftersom förutsättningar i form av sumpskogar med hög luftfuktighet och rik tillgång på äldre
lövträd och död lövved finns så kan de naturligtvis förekomma. Förutsättningarna kan
även förväntas bli bättre med tiden när skogen åldras ytterligare. Skogens täta struktur
med inslag av lövträd gör att ett fuktigt lokalklimat kan bibehållas som gynnar lavar, svampar och mossor.
Kärlväxtfloran undersöktes översiktligt och inga särskilt hänsynskrävande eller sällsynta
arter kunde hittas. Inga tecken på särskilt artrik flora kunde heller ses.
Vid fältbesöket i februari sågs spår av både hare och ekorre i de flesta bestånd och spår
av rådjur var vanligt förekommande i den äldre skogen i delområde 10. Även spår och legor
av älg sågs i delområde 10. Buskagen på den igenväxande jordbruksmarken i delområde 9
bar även tydliga spår efter återkommande älgbete.
Fältbesöken i oktober och februari gav ingen fullständig bild av fågellivet, men de arter
som observerades och skogsbeståndens struktur ger en fingervisning om hur fågelfaunan
i området ser ut. Vid fältbesöket i oktober sågs flera individrika meståg i sumpskogarna.
Talgoxe, blåmes och talltita var vanliga inslag, men även enstaka svartmesar och kungsfåglar sågs. Vid båda besöken var korsnäbbar vanliga i grantopparna och flera större
hackspettar sågs. Hackspår av spillkråka i granar angripna av hästmyror sågs på flera ställen. Vid fältbesöket i oktober sågs två järpar och taltrast, björktrast, rödvingetrast, bofink,
domherre och rödhake förekom också. Vid fältbesöket i februari sågs spår av orre.
Den lövdominerade skogen som återfanns i delar av utredningsområdet kan förväntas ha
ett rikt fågelliv. Många arter skogslevande fåglar gynnas av äldre lövskog och har minskat
i skogslandskapet till följd av det intensiva skogsbruket. I skogar av den typ som finns här
kan man förvänta sig att flera av dessa arter kan förekomma, bland annat gråspett, mindre
hackspett, tretåig hackspett, talltita, svartmes och stjärtmes.

Samlad bedömning av naturvärden och påverkan
Den skogsbrukspåverkade skogen i östra delen av området (delområdena 4, 6, 8, 10, 11 och
12) närmast befintliga vägar och byggnader, innehåller inga högre naturvärden och det
bortfall av habitat en exploatering här skulle innebära bedöms inte påverka naturvärdena
inom Natura 2000-området negativt. Däremot finns en viss risk att exploatering av dessa
områden kan komma att påverka vattentillförseln till Natura 2000-området negativt samt
öka risken för utsläpp av miljöfarliga och skadliga ämnen i det skyddade området.
Diken som eventuellt leds ut från det exploaterade området till sjön och passerar genom
de skogsklädda delarna av Natura 2000-området kan där även orsaka dräneringseffekter
som försämrar bevarandestatusen i det skyddade området.
Delområdena 1, 5 och 7 har däremot så pass höga naturvärden och är ekologiskt så sammanlänkade med Natura 2000-området att här bedöms exploatering inte vara lämplig.
De små delområdena 2 och 3 innehåller inte några högre naturvärden, men ligger så till att
här bedöms det vara svårt, rent praktiskt, att exploatera utan att skada naturvärdena i de
omkringliggande delområdena.

Delområde 8 och 10 gränsar direkt mot de igenväxande åkrarna i Natura 2000-området,
men åkrarna utgör inte det habitat som är utpekat för området (Naturligt eutrofa sjöar
med nate eller dybladsvegetation) och ingen av de för området utpekade arterna är direkt
knutna till denna typ av mark. För de arter som utnyttjar Gammelstadsviken bör ängarna,
och framförallt den täta lövskogsbården fungera som en buffertzon mot buller, fordon
och människor som rör sig i det bebyggda området och andra liknande störningar som en
exploatering i delområde 8 och 10 skulle innebära för naturreservatet/Natura 2000-området.
Bostadsbebyggelse i delområdena 4 och 6 kan vara mindre lämpligt om man tar i beaktande de sekundära effekterna av detta, eftersom boende ofta önskar en gles, öppen skog
”inpå knuten”. Detta skulle kunna föranleda att man kommer att gallra skogarna i anslutning till bebyggelsen, bl.a. inom delområdena 1 och 5. Detta skulle i så fall påverka naturvärdena i dessa områden negativt.
Delområdena 1 och 5 har relativt höga naturvärden som skulle försvinna vid en exploatering. Dessa delområden har även ett hydrologiskt samband med Natura 2000-området
och en markavvattning, dränering eller ändrad tillrinning skulle kunna påverka de sumpskogar som skyddats inom reservatets/Natura 2000-områdets gränser. Även den skog
med naturvärden som finns utanför reservatet kan komma att påverkas negativt av vattenavledning. Även en utglesning eller gallring av skogsbestånden skulle kunna påverka
naturvärdena negativt.
Delområde 1 (våtmark med lövsumpskog) bedöms vara särskilt värdefull och känslig och
bör i möjligaste mån lämnas intakt. Våtmarken sträcker sig ända ut mot strandzonen av
Gammelstadsviken och är mycket blöt. Ska området kunna bebyggas krävs troligen kraftig
markavvattning eller utfyllnad och det skulle kunna påverka både hydrologin och vattenkvalitén i Natura 2000-området avsevärt. Om diken leds ut i sjön riskerar strandzonen att
avvattnas och inflödet av sediment och näringsämnen till sjön kan öka till nivåer som kan
försämra bevarandestatusen.
En minskning av arealen fuktig eller sumpig skog med lövinslag utanför N2000-området
kan också förväntas försämra bevarandestatusen för de skogslevande fåglar som utpekats i Natura 2000-området. De fåglar som pekats ut i Natura 2000-området och som
bedöms kunna förekomma i eller i anslutning till det inventerade området är de skogslevande arterna järpe (finns), tjäder (tveksamt), sparvuggla (trolig), pärluggla (trolig men
varierar mycket mellan år), slaguggla (tveksam), spillkråka (finns) och tretåig hackspett
(trolig).
De skogar som ryms inom reservatet/Natura 2000-området är inte själva tillräckliga för
att de utpekade skogsarterna ska kunna finnas kvar om enbart reservatet blir kvar, utan en
gynnsam bevarandestatus för arterna förutsätter större arealer av liknande habitat i det
omgivande landskapet. Den enda art som har så begränsade arealkrav att den kan rymmas med fast förekomst enbart inom Natura 2000-området är järpen, som är en extremt
stationär art.
Det är inte troligt att det går något flyttstråk för fåglar över det undersökta området. De
fåglar som sträcker till och från Gammelstadsvikens Natura 2000-område väljer troligare andra vägar i landskapet, t.ex. Holm- och Sellingsundet för passage mellan Natura
2000-området och jordbruksmarken i Björsbyn, eller passerar via den smala landbryggan
mellan Notviken och Natura 2000-området för att nå Lulefjärden.
Naturvärdena i Gammelstadsvikens naturreservat och Natura 2000-område och de arter

som är utpekade för Natura 2000-området är starkt beroende av att vattenregimen och
tillrinningen till sjön inte förändras. Detta kan resultera i sänkta eller höjda, och oftast
utjämnade, vattenståndsamplituder vilket kan leda till ökad igenväxning och andra ”eutrofieringssymptom”, försumpning eller erosion i strandlinjen. Området är även mycket känsligt mot utsläpp av miljöfarliga ämnen i diken som ansluter till området. Dessa faktorer bör
därför noga tas hänsyn till vid exploatering av det undersökta området.

Behov av dispenser och tillstånd
Inget behov av dispens från artskyddsförordningen bedöms behövas, speciellt om exploateringsarbetet påbörjas under den tid på året då djuren inte reproducerar sig, se nedan.
Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 finns förutom fåglar inga förekomster varken i inventeringsområdet eller i dess närhet (enligt egna observationer och
uppgifter från Artportalen). De arter man skulle kunna tänka sig ändå förekom här är åkergroda. Av de arter som finns i regionen (björn, lo, bred gulbrämad dykare, bottenviksmalört, lappranunkel, strandviva, ävjepilört) är det endast åkergroda som antas kunna finnas i
inventeringsområdet eller dess nära omgivningar. Detta då det i inventeringsområdet och
dess nära omgivningar saknas lämpliga livsmiljöer för de listade arterna. Åkergroda lever
i såväl öppna marker som barrskogsmiljöer och är i en stor del av landet den vanligaste
grodarten. Av de arter som listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 skulle huggorm, skogsödla, vanlig groda och vanlig padda kunna finnas i omgivningarna. Av de växter som listas
i förordningens bilaga 2 skulle eventuellt någon enstaka orkidé eller lummerväxt kunna
finna i området.
För de listade arter som finns eller antas kunna finnas i området (förutom fåglar, även
åkergroda, huggorm, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda, orkidéer och lummer) görs
bedömningen att området inte är av stor vikt för arternas fortlevnad i stort. Vad gäller
grod- och kräldjur kan enstaka individer finnas men då bra reproduktionsområden saknas
bedöms området inte vara av vikt för arternas fortlevnad. Sammantaget görs bedömningen att inga av ovanstående arters lokala populationer kommer påverkas av ingreppet, inte
heller kommer deras förutsättningar för att leva kvar i området att påverkas.
Enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (MB) krävs tillstånd för verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom Natura 2000-områden. För delområde 1 och 5 bedöms
en exploatering medföra mycket stor påverkan på Natura 2000-området. En exploatering
här bedöms inte som lämplig. I delområde 4, 6, 8, 10, 11 och 12 bedöms däremot en exploatering kunna ske. En exploatering av dessa områden kan troligtvis ske utan att negativt påverka bevarandestatusen i Natura 2000-området, men det finns ändå en risk att
så sker. Denna risk innebär att tillstånd kan komma att krävas i ett senare skede för dessa
områden. De frågor som bedöms göra att tillstånd kan komma att krävas är hur exploateringen kan påverka vattentillförseln till Natura 2000-området och om det finns risk för
att miljöfarliga ämnen från själva mark- och byggnadsarbetet eller verksamheterna i det
exploaterade området riskerar att nå Natura 2000-området.

Lämpliga årstider för exploateringsarbeten
För att undvika att störa fåglar och förstöra fågelbon under häckningssäsongen, förstöra
rom eller yngel av grodor eller störa andra djur under den känsligaste tiden av deras reproduktionssäsong bör exploateringsarbetet, framförallt avverkningen av skogen, ske mellan
augusti och april.
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Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för detaljplan Porsön 1:3 m.fl
(Aurorum)
Med anledning av eventuella utökade markanspråk för detaljplaneläggningen gör
undertecknad följande bedömning av naturvärdena i området. Uppgifterna kan ses som en
komplettering till den naturvärdesinventering som gjorts av Enetjärn Natur AB.
Denna komplettering omfattar området markerat på nedanstående karta. De angränsande
delområden som Enetjärn beskrivit och bedömt fortsätter in en bit i det kompletterande
området (delområde 4 och 6). Den karaktäristik och bedömning som gjordes för dessa
delområden förutsätts också gälla för deras fortsättning in i det utvidgade området.
Delområde 13
Delområdet har under sen tid avverkats. Naturtypen kan således beskrivas som ett hygge
med uppväxande buskar/sly. Enstaka spridda träd har lämnats vid avverkningen.
Vegetationstypen bedöms huvudsakligen vara frisk, med en gradient mot torrare
förhållanden i den övre (norra) delen. Fältskiktsvegetationen torde huvudsakligen
”naturligt” utgöras av ris, men nu i hygges‐ och ungskogsfasen kan inslaget av gräs och örter
förväntas vara större (årstiden medgav inga fältstudier av detta). Moränunderlaget är utsatt
för svallning, vilket blir tydligast i de övre delarna där blockigheten är påtaglig. I den
östligaste delen består ett mindre område av en något mer uppvuxen lövskogsfas.
Bedömning: Delområdets naturvärden är begränsade. Av förklarliga skäl finns inga av de
naturvärden som är förknippade med vuxen eller gammal skog. Artinnehållet får därmed
anses vara relativt lågt. Några enstaka tillkommande arter som gynnas av hyggesfasen kan
förväntas, men eftersom den här typen av miljöer är frekvent förekommande i
skogslandskapet har det endast ringa betydelse för bevarandevärdet. Delområdet bedöms
vara möjligt att exploatera utan att försämra bevarandestatusen i natura 2000‐området.
Delområde 14
Delområdet består av en likåldrig glest gallrad skog. Mest äldre tall men även gran, med ett
fältskikt av blåbärstyp.
Bedömning: Delområdet har ordinära naturvärden och bedöms vara möjligt att exploatera
utan att försämra bevarandestatusen i natura 2000‐området.

Kompletterande delområden
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SAMMANFATTNING
I samband med exploateringen av Porsön 1:3 m.fl. kommer de hydrologiska förhållandena i
området att förändras. Bebyggelsen innebär att ytor som idag är genomsläppliga kommer att
hårdgöras vilket medför att ett system för dagvattenhantering kommer behövas för att undvika
översvämning av verksamhet och byggnader inom området.
Om dagvatten avleds från området på konventionellt sätt via markförlagt dagvattenledningsnät
med direktutlopp i befintliga diken som mynnar i Gammelstadsviken finns risk för ett antal
negativa konsekvenser. Dessa konsekvenser är ökad erosion, sänkt grundvattennivå, ökad risk för
sulfidoxidation samt ökad föroreningsbelastning. En konventionell avledning av dagvatten vid en
exploatering av området skulle därmed innebära en risk för betydande påverkan på biotoper
och naturområden inom Gammelstadsvikens naturreservat och Natura 2000-område.
För att minimera dessa negativa konsekvenser föreslås som skyddsåtgärd en lokal hantering av
dagvattnet inom planområdet. Med föreslagen dagvattenhantering reduceras de hydrologiska
förändringarna vid en exploatering så att påverkan på de skyddsvärda biotoperna ej blir
betydande.
Ett antal dagvattenanläggningar, kombinerade i ett ”tåg” från hårdgjord yta till
reservatsgränsen, har översiktligt dimensionerats och befunnits vara lämpliga utifrån de givna
förutsättningarna i området. De anläggningar som föreslås är gräsbevuxna svackdiken,
oljeavskiljare, öppna fördröjningsmagasin för perkolation och utjämning, filtervall för spridning
av dagvatten på bred front samt översilningsytor mellan bebyggelse och naturreservat. Genom
att återföra ett tillfälligt magasinerat och renat dagvatten förstärks våtmarkskaraktären och
grundvattenbildningen i naturområdet väster om planerade byggnader samtidigt som
föroreningar i dagvattnet fastläggs. Den föreslagna återföringen av dagvatten medför
dessutom att grundvattennivån i områden med sulfidlera upprätthålls vilket förhindrar ökad
sulfidoxidation.
Vid projektering bör framtida behov av inspektion, provtagning, rensning och övrigt underhåll av
dagvattenanläggningar tillgodoses. En plan bör upprättas för kontroll och uppföljning av att
dagvattenhanteringen ger avsedd effekt. För att kunna göra en uppföljning på eventuella
förändringar i grundvattennivåerna i området bör ett kontrollprogram upprättas.
Kontrollprogrammet bör innefatta nivåmätningar i befintliga grundvattenrör före, under och
efter exploateringsfasen. Eventuellt kan det finnas behov att komplettera med nya
grundvattenrör samt provpunkter avseende yt- och grundvattenkvalitet.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Vid detaljplaneläggning av områden för bebyggelse och verksamheter är hållbar
dagvattenhantering och minimerad negativ påverkan på de hydrologiska förhållandena i
närområdet en viktig förutsättning. Luleå kommun driver för närvarande detaljplaneläggning
inom sydvästra Storporsön (Porsön 1:3 m.fl.), vilket kräver speciell hänsyn till Gammelstadsvikens
naturreservat och Natura 2000-område (figur 1).

Figur 1. Orientering aktuellt planområde med preliminär etappindelning för exploateringen
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Vatten & Miljöbyrån AB har under januari-februari 2011 utrett hydrologiska konsekvenser av ett
plangenomförande. Uppdraget utfördes på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Resultaten av
denna studie sammanfattas i en rapport med titeln Utredning av yt- och grundvattenförhållanden
inom Porsön 1:3 m.fl., daterad 2011-02-24. Resultaten från denna rapport utgjorde underlag
för samrådshandlingar (inkl. MKB) för detaljplan för Porsön 1:3 m.fl.
Föreliggande rapport är en revidering och komplettering av tidigare studie, främst avseende
framtida dagvattenhantering då detta krävs för att bedöma påverkan på Natura 2000området Gammelstadsviken. Fördjupning och komplettering har även gjorts på grund av
förändringar/förtydliganden i planförslaget föranledda av de synpunkter som framkommit vid
samrådsförfarandet under februari-mars 2011. Utöver detta har större förändringar skett
avseende placering av byggnader sedan samråd för detaljplan. I synnerhet gäller detta den
nordligaste byggnaden (etapp 3), som nu vridits norrut. Uppdragsgivare för denna studie är
Luleå Näringsliv AB.
Målsättningen med denna utredning är att utreda vilka konsekvenser ett plangenomförande kan
få på yt- och grundvatten i området. Syftet är också att ge preliminära rekommendationer kring
dagvattenhantering samt att redovisa lämpliga skyddsåtgärder. Resultaten ska utgöra underlag
för detaljplaneläggning, Natura 2000-prövning och tillståndsansökan. Utredningen baseras på
tidigare framtagen data. Fältundersökningar/mätningar har inte kunnat genomföras under
utredningstiden.

2 OMRÅDESBESKRIVNING
2.1

Geologi

Tidigare genomförda geotekniska undersökningar (Sveriges Geologiska AB) visar att marken i
området för detaljplanen består av ett ytskikt skogstorv med varierande tjocklek på 0,1-0,3 m.
Torven underlagras till största delen av ett relativt tunt lager silt och sand, ett så kallat svallskikt,
(0,4-1,0 m), på fast lagrad morän. Moränen bedöms i de flesta fall vara siltig sandmorän. Det
förekommer inga uppgifter om djup till berg.
Söder/väster om Datavägen består marken av tunnare skikt av lerig silt med torrskorpekaraktär
som underlagras av löst lagrade leriga och siltiga sediment med ökande mäktighet åt väster.
Närmare Gammelstadsviken förekommer även gyttjeinslag, s.k svartmocka (Sweco 2011-02-04).

2.2

Hydrologi och hydrogeologi

2.2.1 Grundvattennivåer
I området finns sedan tidigare ett flertal grundvattenrör installerade. Deras ungefärliga lägen
redovisas på karta i figur 2. Grundvattennivån i rören har mätts upp vid ett antal tillfällen, se
tabell 1. Mätningar visar sammantaget att grundvattennivån i området varierar med minst en
meter under året mellan olika årstider. Efter snösmältning är grundvattennivåerna höga. Vid
flertalet mättillfällen strax efter snösmältning samt vid något tillfälle under barmarkssäsong i
samband med nederbörd ligger grundvattennivåerna till och med över markytan. Detta innebär
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att marken är vattenmättad och att ytavrinningen är stor vid dessa tillfällen. Grundvattennivån
är som lägst under vintern.
Grundvattennivåerna är inte uppmätta vid samma tillfälle, varför jämförelser mellan olika
grundvattenrör inte kan göras. Ett nytt bostadsområde (Vänortsvägen), med tillhörande
dagvattenavledning, har tillkommit sedan grundvattenmätningar genomfördes. Den minskade
naturliga infiltrationen i marken kan ha medfört att grundvattenförhållandena har förändrats
sedan dess. Inga nivåmätningar är genomförda efter detta för uppföljning.

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer och marknivåer.
Beteckning
Datum
Grundvattennivå
(m ö h)
32B820R
1988-12-29
+ 7,2

22D292

1991-02-19
1991-05-03
1988-12-29
1990-11-10
1988-12-29
1991-05-03
1988-12-29
1989-05-17
1990-04-11
1988-12-29
1990-04-27
1988-12-29
1991-11-11
1989-08-04
1990-04-11
1988-12-29

+7,1
+8,4
+6,2 (is)
+6,3
+8,3
+9,6
+8,9
+9,9
+8,8
+8,0
+9,0
+8,0
+9,0
+8,5
+7,1
+11,17

22D289

1988-11-18

torrt

32B819R
32B811R
32B808R

32B807R
32B802R
22D286R

2011-04-04

Marknivå
(m ö h)
+8,2

+6,1
+9,5
+10,1

+9,3
+9,0
+8,3
+12,54
+16,73
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Befintligt
dikessystem

Figur 2. Ungefärliga lägen för grundvattenrör. Grundvattnets flödesmönster markeras med blå pilar.
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2.2.2 Flödesriktningar
Grundvattnets flödesmönster bedöms i stort sett följa topografin, dvs. från högre till lägre nivåer
i terrängen. Topografiska förhållanden samt mätningar i grundvattenrör visar att grundvattnet
inom området flödar från höjden i nordost ned mot Gammelstadsviken i sydväst. I figur 2
redovisas grundvattnets bedömda strömningsmönster.
De nedre delarna av området, där vegetationen består av sumpskog eller arter karakteristiska
för våtmarker, bedöms vara utströmningsområde för grundvatten. Detta innebär att grundvatten
strömmar ut från grundvattenmagasinet och mot markytan. I utströmningsområden sker ingen
grundvattenbildning. Den exakta utbredningen av utströmningsområdet varierar under året med
grundvattennivån.
I områdets västra del, se figur 2, avleds ytvatten via ett befintligt dikessystem som mynnar i
Gammelstadsvikens strandzon.
2.2.3 Nederbörd och avrinning
Normalnederbörden i området (mätstation 16288, Luleå) för tidsperioden 1961-1990 var
489,1 mm/år (SMHI). Nederbördens variation under året redovisas i figur 3 nedan.

Luleå, 16288 [m m /m ån]
70

60
50

40

30
20
Luleå, 162 88 [mm/mån]
10
0
januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

se ptembe r

oktobe r

novembe r

de ce mber

Figur 3. Normalvärden för nederbörden 1960-1991, Luleå 16288(SMHI)

Nederbörden är störst under sommaren och hösten. Under vintermånaderna (december-april)
kommer största delen av nederbörden i form av snö.
Nederbörd bildar antingen ytavrinning eller infiltrerar till grundvattnet, så kallad
grundvattenbildning. Hur mycket vatten som infiltrerar vid naturliga förhållanden är bland annat
beroende av markens hydrauliska egenskaper, framförallt dess infiltrationskapacitet, topografi
samt vegetationsförhållanden.
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Grundvattenbildning under vintern antas vara försumbar. Under sommaren och hösten antas allt
vatten infiltrera i marken, dvs 100 % av avrinningen som SMHI anger för området bildar
grundvatten, se tabell 2. SMHIs avrinning är summan av ytavrinning och grundvattenavrinning i
ett område.
Under snösmältningen, som i området vanligtvis sker i slutet av april eller början av maj, rinner
en större andel vatten av på markytan. Utifrån att grundvattennivån har legat över markytan
vid ett flertal mättillfällen under denna period antas andelen ytavrinning vara relativt hög under
dessa perioder. Under våren infiltrerar grovt bedömt hälften av avrinningen från nederbörd och
smältvatten ner i marken och hälften rinner av på ytan.

Tabell 2. Nederbörd, avrinning (SMHI) och uppskattad grundvattenbildning
Årstid
Nederbörd
Avrinning
Grundvattenmm/mån
mm/mån
bildning
(% av avrinning)
Vinter
30
<16
0%

Vår

30

37

50 %

Sommar

30-60

29

100 %1

Höst

50

24

100 %1

Totalt ca

500 mm/år

350 mm/år

1Bortsett

från perioder med hög nederbörd, då en större andel avrinning sker i form av ytavrinning

Under ett normalår är ca 35-40 % av nederbörden i form av snö. Detta innebär ca 150 mm/år.
Följaktligen står smältvatten för en stor del av grundvattenbildningen.
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3 HYDROLOGISKA EFFEKTER
3.1

Vattenbalans

3.1.1 Förutsättningar
För att göra en bedömning av hur de hydrogeologiska förhållandena i området påverkas i
samband med exploateringen har en vattenbalans för grundvattnet ställts upp. I vattenbalansen
har ett antal områden nedströms planområdet studerats, då dessa kan påverkas av
förändringar inom planområdet. Områdena har valts utifrån genomförd naturinventering.
Samtliga inventerade områden redovisas i figur 4. Områdena ingår delvis i skyddat
naturområde, vilket innebär att de kan vara känsliga för hydrogeologiska förändringar.
De tre delområden som studerats är delområde 1 (våtmark med lövsumpskog), delområde 7
(grandominerad sumpskog) och delområde 9 (fd jordbruksmark). Områdena med respektive
tillrinningsområde redovisas på karta i figur 4. I figuren saknas naturområde 13 då denna
inventering genomfördes i ett senare skede.
I de naturliga tillrinningsområdena till delområde 7 och 9 ingår även delar av Vänortsvägen. I
de utförda beräkningarna, samt i figur 4, antas dock att all avrinning från Vänortsvägen går till
befintligt dagvattensystem.
Ett viktigt antagande som ligger till grund för beräkningar och slutsatser är att planerad
exploatering i etapp 1 och 2 inte kommer att innebära schaktning och grundläggning som
påverkar grundvattnets flödesmönster. I dessa områden antas grundvattnet rinna opåverkat
under planområdet. I etapp 3 kommer grundläggning till viss del att ske i grundvattenfasen,
vilket innebär att utbredning av tillrinningsområdena till naturinventeringens delområden
nedströms kommer att förändras, då delar av områdena avleds till dagvattensystemet.
Påverkan på tillrinningsområde till delområde 1, som utpekats som en särskilt skyddsvärd biotop,
redovisas i figur 5. Ej hårdgjorda ytor inom planområdet förutsätts fortsatt bidra till
grundvattenbildningen.
Fördelningen av infiltration till grundvattnet eller ytavrinning beror till stor del av vilken typ av
markyta som förekommer inom ett område. För att förenkla vattenbalansen har två marktyper
antagits, hårdgjorda ytor och naturliga markytor. Hårdgjorda ytor innebär att ingen infiltration
till grundvattnet sker och naturliga markytor innebär att allt vatten infiltrerar i marken (antagen
period sommar/höst). I naturliga markytor inkluderas även eventuella gräsytor och liknade i
anslutning till anläggningen. I tabell 3 redovisas ungefärlig fördelning av olika typer av ytor
inom delområdena före och efter exploateringen.
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Figur 4. Områdesindelning efter naturinventering. I kartan redovisas delområde 1, 7 och 9 med
respektive tillrinningsområde (röda linjer).
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Figur 5. Förändringar i tillrinningsområde till delområde 1 i samband med genomförd Etapp 3
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Tabell 3. Bedömd fördelning av hårdgjorda respektive naturliga markytor före och efter exploatering
Områden
Före exploatering
Efter exploatering

Area
[ha]
Delområde 1+ tillrinningsområde
- Hårdgjorda ytor
- Naturliga markytor
Delområde 7+ tillrinningsområde
- Hårdgjorda ytor
- Naturliga markytor
Delområde 9+tillrinningsområde
- Hårdgjorda ytor
- Naturliga markytor

54
0
54
25
0
25
28
2
26

% av
tillrinningsområde

Area
[ha]

% av
tillrinningsområde

0%
100 %

5
49

9%
91 %

0%
100 %

10
15

40 %
60 %

7%
93%

8
20

30 %
70 %

Delområdena får ett tillskott av vatten via grundvattentillrinning från uppströms belägna
områden samt från nederbörd direkt på delområdet som infiltrerar. Flödet till ett
grundvattenmagasin beräknas genom att grundvattenbildningen multipliceras med
tillrinningsområdets area. I detta fall används endast den area som utgörs av naturliga markytor
i respektive tillrinningsområde. Nederbörd på hårdgjorda ytor antas samlas upp och avledas via
konventionellt dagvattensledningsnät, dvs. utan någon form av lokalt omhändertagande i
planområdet.
3.1.2 Beräkning teoretisk vattenbalans
För beräkningar av tillskott av grundvatten har grundvattenbildningen för en typisk sommar/
höstmånad använts, 27 mm/månad (tabell 2) samt beräknade areor före och efter
exploateringen (tabell 3). Beräknat tillskott av grundvatten redovisas i tabell 4.
Tabell 4. Tillskott av grundvatten till respektive delområde (m3/mån)
Områden
Före
Efter
Minskning
exploatering
exploatering

Förändring

m3/mån

m3/mån

m3/mån

Delområde 1

14845

13555

1290

-9%

Delområde 7

7000

4172

2828

- 40 %

Delområde 9

7232

5640

1592

- 23%
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Resultatet i tabellen gäller endast minskningen under sommar- och höstmånaderna. Avrinningen
är stor under snösmältningsperioden. En stor del av smältvattnet antas utifrån
grundvattennivåmätningar i dagsläget därför rinna av som ytvatten, eftersom marken är
vattenmättad. Grundvattenmagasinet bedöms fyllas upp igen årligen under denna period.

3.2

Förändringar av grundvattennivå

Utifrån föregående kapitel beräknades att den minskade vattentillförseln (flödet) till respektive
delområde var -9 %, -30 % samt -40 %. Minskat flöde medför att den
grundvattentransporterande tvärsnittsarean (A) kan minska lika mycket med antagande om
oförändrad grundvattenlutning. Detta innebär att grundvattennivån, som motsvaras av
akviferens mäktighet (h), teoretiskt minskar med samma procentsats som flödet. En principskiss
över detta illustreras i figur x.

Figur 6. Principskiss med grundvattennivå och tvärsnittsarea

Hur det minskade flödet påverkar grundvattennivån i delområdena beror således på akvifärens
mäktighet, som är okänd. Berg har på ett ställe i området påträffats på 5 meters djup. Antaget
att höjden på akvifären är 5 meter innebär detta en minskning i grundvattennivå enligt tabell x.
Tabell 5. Maximal avsänkning av grundvattennivå med antagen akvifärmäktighet på 5 meter.
Områden
Nivåminskning (m)
Delområde 1

0,45

Delområde 7

2,0

Delområde 9

1,5

Som jämförelse kan noteras att grundvattennivån i området naturligt varierar med minst 1 meter
under året.
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Ett antal faktorer medverkar till att påverkan på grundvattennivåerna inte bedöms bli så
omfattande som den ovanstående teoretiskt beräknade maximala påverkan:
•

Den totala grundvattenbildningen i ett område, om det delvis består av
utströmningsområden, ökar då grundvattenytan sänks. Genom avsänkningen minskar
utströmningsområdets utbredning, inom vilket ingen grundvattenbildning sker, och
inströmningsområdet ökar. Detta innebär att den avsänkning av grundvattennivån som
uppkommer delvis motverkas av en större grundvattenbildning.

•

Vattennivån i Gammelstadsviken medför ett mottryck, och motverkar därmed delvis en
grundvattenavsänkningen i de lägre belägna delarna av området.

•

Under snösmältningsperioden är tillskottet av vatten mycket stort, då en stor del av
avrinningen i dagsläget bedöms ske genom ytavrinning. Detta innebär att
grundvattenmagasinet årligen ”fylls upp” under denna period. Ingen påverkan av de
hydrogeologiska förhållandena bedöms ske under vintermånaderna, då
grundvattenbildningen är försumbar.

Den teoretiskt beräknade påverkan på vattenbalans och grundvattennivåer bedöms inte vara
acceptabel om dagvatten avleds via ett konventionellt dagvattenledningsnät. I samliga
delområden föreslås därför att återföring av yt- och dagvatten till grundvattenmagasinet ska
ske. Detta medför att grundvattnets naturliga vattenbalans kommer att återställas. Ett
principförslag till lokal dagvattenhantering som återför vattnet inom planområdet redovisas i
kapitel 4. En teknisk beskrivning och översiktlig dimensionering av föreslagna
dagvattenanläggningar ges i kapitel 5.

3.3

Påverkan på Gammelstadsviken

Planområdet är beläget inom tillrinningsområdet för Gammelstadsviken. Tillrinningsområdet till
utloppet av Gammelstadsviken uppgår till totalt ca 19,4 km2 (SMHI).
Ytan av den mark som kan komma att påverkas vid ett plangenomförande uppgår till totalt
36,2 ha och omfattar därmed mindre än 2 % av hela tillrinningsområdet till Gammelstadsviken.
Effekten på Gammelstadsvikens vattenbalans är mycket liten och inte ens den teoretiskt maximalt
beräknade förändringen om allt dagvatten leds bort från området bedöms ge upphov till någon
märkbar effekt på sjöns nivå eller status.

3.4

Påverkan på sulfidjordar

En avsänkning av grundvattenytan skulle kunna innebära en blottläggning av sulfidjordarna i
delområdenas lägre belägna delar. När sulfidlerorna torkar och kommer i kontakt med syre
oxiderar de och svavelsyra bildas och pH sjunker. De naturliga variationerna av
grundvattennivåer har visat sig vara stora i området. Låga grundvattennivåer förekommer
framförallt under torrår. Detta innebär att det redan i dagsläget tidvis sker en blottläggning av
sulfidjordarna. Den pågående landhöjningen (9 mm/år) medför en successiv blottläggning av
sullfidjordarna. En avsänkning av grundvattennivån skulle kunna påskynda det naturliga
förloppet med oxidation av sulfidjordar.
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Undersökningar har visat att grundvattenavsänkning kraftigt kan påverka graden av
sulfidoxidationer och dess effekter i avrinnande vattendrag (Klimatstyrda sulfidoxidationer som
orsak till surhet och höga metallhalter i vattendrag i norra Sverige, Erixon, 2009).
Grundvattenavsänkningarnas påverkan på sulfidoxidationer och vattendragens kemi anses vara
störst en tid efter avsänkningen för att sedan avta med tiden. Störst konsekvens av oxidation av
sulfidjordar skulle således uppkomma under den första tiden efter verksamhetens etablering om
detta leder till snabb avledning av dag- eller dränvatten från området.

3.5

Risk för järnutfällningar

Vid syresättning av ett grundvatten som innehåller höga halter järn kan omfattande oxidation
och järnutfällning ske. Problem med järnutfällningar är ofta igensättning av dräneringssystem och
estetiska problem på grund av ansamlingar av orangebruna järnhaltiga sediment i diken etc.
Enligt tidigare undersökningar genomförda av dåvarande Gatukontoret, Luleå kommun, finns risk
för järnutfällningar i stora delar av planområdet (Storporsön - Järnutfällningar, Torbjörn
Gustavsson, Gatukontoret, Luleå kommun, 1989-01-20).
Inom de områden som avser etapp 1 och 2 samt den södra halvan etapp 3 bedöms risken för
järnutfällningar som medelhög eller hög. Den norra delen av etapp 3, inom de områden där
marknivån överstiger ca +12 m ö h, föreligger liten risk för järnutfällning.
Som tidigare nämnts i kapitel 3.1.1 antas att planerad exploatering i etapp 1 och 2 inte
kommer att innebära schaktning vilket innebär att järnutfällningar ej bör vara ett omfattande
problem i dessa områden. I etapp 3 kan grundläggning av byggnad komma att kräva
schaktning. Om dräneringssystem kommer att behövas inom del av etapp 3 gäller detta troligen
i huvudsak den höglänta norra delen av området, där risken för järnutfällningar och
grundvattennivåer bedömts som låga i tidigare undersökningar. Innan eventuella
schaktningsarbeten och dräneringsåtgärder genomförs bör dock noggrannare undersökningar
göras i samråd med tillsynsmyndighet och tekniska förvaltningen.
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4 MODELLERING AV YTVATTENAVRINNING
Vatten & Miljöbyrån AB genomförde under januari-februari 2011 en datormodellering av
ytvattenavrinningen inom planområdet för situationen före respektive efter planerad
exploatering. I modellen förutsattes tillkommande hårdgjorda ytor avledas på konventionellt sätt
utan fördröjning inom planområdet. Resultaten från datormodelleringen redovisades i rapporten
Utredning av yt- och grundvattenförhållanden inom Porsön 1:3 m.fl. (Vatten & Miljöbyrån AB,
2011-02-24). Uppdraget utfördes på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Luleå kommun.
Förutsättningarna har, som tidigare nämnts, förändrats i ett sent skede av planprocessen då
byggnadernas placering har ändrats, främst avseende etapp 3, och planområdets gränser
justerats norrut. Slutsatserna från den ursprungliga modelleringen kan antas vara giltiga även
för det reviderade detaljplaneförslaget eftersom andelen hårdgjord yta är oförändrad och ett
system för snabb avledning skulle mynna i samma utloppspunkter.
Den hydrauliska modelleringen utredde konsekvenserna av en snabb avledning av dagvatten
från exploateringsområdet, utan föregående återföring eller fördröjning, till befintliga diken
som mynnar i Gammelstadsviken. Modellresultaten visade på följande konsekvenser, vilka
bedöms som aktuella även för det förändrade planförslaget:
•

Dagvattenledningsnätet i Vänortsvägen och delar av Datavägen har inte
kapacitet att avleda dagvatten från ytterligare urbana ytor i någon större
omfattning

•

Om dagvatten från tillkommande takytor och andra hårdgjorda ytor avleds
direkt till befintliga diken finns risk för problem med erosion, lokal
marköversvämning samt ökad transport av föroreningar till Gammelstadviken

Modelleringen visade att tillräcklig avledningskapacitet i befintliga diken nedströms
planområdet kan uppnås om flödesmotståndet i dikena sänks avsevärt. Detta kan
åstadkommas genom att rensa diket från sediment och tät växtlighet samt genomföra
erosionsskyddande åtgärder, framförallt vid in- och utlopp. Detta skulle dock medföra risk
att erosionsproblemen förflyttas till nedströms liggande biotoper.
Slutsatsen från den hydrauliska modelleringen är således att en trög avledning baserad på
utspridd återföring och fördröjning av dagvattnet krävs för att undvika de problem med
erosion, lokal marköversvämning, föroreningsspridning och grundvattenavsänkning som en
snabb dagvattenavledning bedöms orsaka.
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5 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING
5.1

Mål

I samband med detaljplaneläggning av Porsön 1:3 m.fl. har målbild för framtida
dagvattenhantering diskuterats vid projektmöten med tjänstemän från Luleå kommun samt vid
möten och kontakter med myndigheter och sakägare. De mål som framkommit är följande:
•

Minimerad påverkan på de naturliga hydrologiska förhållandena

•

Gammelstadvikens totala vattenbalans ska ej påverkas, dvs. bortledning av ytvatten
från avrinningsområdet (exempelvis via pumpning) ska ej ske

•

Oxidation av sulfidjordar ska undvikas

•

Negativ påverkan på närmiljön på grund av dagvattenföroreningar ska förhindras

•

Erosion i befintliga dikessystem som mynnar i Gammelstadviken och andra negativa
effekter av ökad ytvattenavrinning nedströms planområdet ska undvikas

•

Biotoper och naturområden nedströms planområdet ska inte påverkas negativt av det
dagvatten urbaniseringen ger upphov till

•

En plan ska upprättas för kontroll och uppföljning av att dagvattenhantering ger avsedd
effekt

5.2

Föreslagen principlösning

Enligt redovisat i kapitel 3 och 4 är en konventionell snabb dagvattenavledning via
dagvattenledningsnät som mynnar utanför planområdet ej lämplig. För att uppfylla målbilden
enligt ovan bör dagvatten istället fördröjas och i möjligaste mån infiltreras så nära källan som
möjligt. Nödvändiga barriärer för dagvattenföroreningar bör anordnas. Befintliga diken och
avrinningsvägar bör bibehållas i princip som idag och inte belastas med ett högre flöde.
I tillägg till teknisk och miljömässig funktion av framtida dagvattenanläggningar bör även
anläggningarnas estetik beaktas. I synnerhet gäller detta öppna vattenvägar och magasin som i
möjligaste mån planeras och byggs så att de ”smälter in” och anpassas till sin omgivning. Staket,
murar och liknande i angränsning till omgivande naturmark bör undvikas.
Föreslagen principlösning utformas förslagsvis som ett ”tåg” av dagvattenanläggningar från
källan till recipienten, enligt figur 7.
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Figur 7. Översikt principlösning/dagvattenplan

Zonindelningen redovisas även översiktligt på karta, se figur 8.
5.2.1 Urban zon
Det dagvatten som uppstår inom området kan kategoriseras enligt följande:
•
•
•

Takdagvatten
Dagvatten från trafikerade ytor (vägar, parkering)
Övrigt dagvatten (övriga hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark)

De olika kategorierna dagvatten föreslås hanteras på följande sätt:
Takdagvatten avleds via konventionellt takavvattningssystem och markförlagda ledningar till
öppna fördröjningsmagasin nedströms byggnaderna (se Randzon nedan)
Trafikdagvattnet avleds via rännstensbrunnar med sandfång till oljeavskiljare i anslutning till
öppna fördröjningsmagasin nedströms byggnaderna (se Randzon nedan). Parkeringsytor kan
med fördel avledas ytligt till angränsande gräsbevuxna svackdiken, se nedan.
Det övriga dagvattnet från området avleds till gräsbevuxna svackdiken och sluttande gräsytor
som även fungerar som lokala snöupplag (kompletterande snöupplag för taksnö kan behöva
ordnas). Med noggrann landskapsplanering och höjdsättning utformas på detta sätt ett system
av svagt lutande vattenvägar inom området. I brantare delar av området nyttjas lämpligen
terrassering. För att undvika marköversvämning anläggs intagsbrunnar (förslagsvis kupolbrunnar
med sandfång) i lågpunkter och längs de större svackdikena. Intagsbrunnarna ansluts till
dagvattenledningsnät som mynnar i oljeavskiljare och öppna fördröjningsmagasin nedströms
byggnaderna (se Randzon nedan). Själva intagen bör göras något förhöjda relativt markytan.
På detta sätt tvingas en del av vattnet att infiltrera och dikets reningsförmåga höjs.
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DIKE 1

DIKE 2

DIKE 3

Figur 8. Översikt zonindelning dagvattenplan
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5.2.2 Randzon
För att fördröja och återföra dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor föreslås öppna
fördröjningsmagasin där perkolation till grundvatten och utjämning av dagvatten sker. I
anslutning till inloppet till magasinen anläggs oljeavskiljare. Magasinen byggs lämpligen som
långsmala trapetsformade diken med flödesfördelande filtervall av grus/makadam enligt
principskiss kapitel 6.9. Som alternativ eller komplement till filtervallen kan den reglerade
tömningen av magasinen ske med strypta utlopp. En bärande idé för anläggningen är dock att
det magasinerade vattnet ska tillföras underliggande mark eller översilningsytorna nedströms
utspritt och jämnt fördelat.
5.2.3 Buffertzon
Det reglerade (strypta) utflödet från de öppna perkolationsmagasinen leds ut jämnt fördelat på
översilningsytor. Dessa består av befintliga vegetations-, våtmarks- och skogsområden nedströms
planområdet. En del av ytvattnet kommer att samlas i befintliga diken och svackor i terrängen
nedströms översilningsytorna. Det maximala flödet av dagvatten från magasinen i randzonen
motsvarar de befintliga dikenas kapacitet med hänsyn till erosionsrisken. Ytvattenflöde i
buffertzonen kommer således att ske på liknande sätt som innan exploateringen, dock mer
regelbundet. Rätt utfört förstärker detta våtmarkskaraktären och grundvattenbildningen i
buffertzonen.
5.2.4 Reservatzon
I denna zon planeras ej några åtgärder. Befintliga diken och våtmarkszoner bibehålls vilket
innebär att flödesvägar för ytvatten är oförändrade efter exploateringen. Sumpskogar och
våtmarkspartier får på samma sätt som idag ett återkommande tillskott av ytvatten under
perioder av intensiva regn och i samband med snösmältning. Under andra perioder infiltrerar
avrinningen och bildar grundvatten liksom idag.

2011-04-04

Sida 23 (36)

6 ÖVERSIKTLIG DIMENSIONERING AV DAGVATTENSYSTEM
6.1

Funktionskrav

Funktionskraven på ett dagvattensystem som inkluderar öppna anläggningar och lokalt
omhändertagande kan vara många. Huvudsakligen bör följande beaktas för Storporsön:
6.1.1 Kvantitet
Nuvarande kapacitet i befintliga diken och strandnära våtmark nedströms planområdet
bestämmer maximalt flöde. Vid extrema flöden (även med hänsyn till framtida klimatförändring)
ska dagvatten kunna avledas säkert för människor, byggd miljö och skyddsvärda naturområden
(Natura 2000-område). Trög avledning tillämpas i möjligaste mån för att efterlikna de naturliga
hydrologiska förhållandena.
6.1.2 Kvalitet
Utsläpp av toxiska ämnen (ex. PAH, metaller) till naturreservatet minimeras. Föroreningar som
avskiljs i dagvattenanläggningar ska kunna omhändertas på ett säkert sätt utan att riskera
grundvattenkontaminering.
6.1.3 Estetik
Dagvattenanläggningar som är synliga ska anpassas så att de smälter in i den omgivande miljön
och om möjligt skapa mervärden vid gestaltningen av bebyggelsen
6.1.4 Drift, underhåll och kontroll
beprövad teknik anpassat för kallt klimat ska tillämpas där framtida behov av inspektion,
provtagning, rensning och övrigt underhåll tillgodoses.

6.2

Avledningsförmåga befintliga diken

En hydraulisk bedömning av befintliga diken som mynnar i naturreservatet redovisas i tabell 6
nedan. En orientering över var de aktuella dikena är belägna kan ses i figur 8.
Enligt Vägverkets Publikation1990:11 Hydraulisk dimensionering bör största vattenhastighet i
diken vara 0,2 m/s i siltig mark för att undvika erosionsskador. Diken i grövre material,
exempelvis grus eller makadam, tål högre vattenhastigheter. De befintliga dikena är bevuxna
idag vilket bör ge ett visst erosionsskydd.
Dike 1 och dike 3 har en maximal avledningskapacitet av ca 400 l/s respektive 1100 l/s, enligt
tabell ovan. Denna kapacitet avser fyllda diken. Vattenhastigheten vid dessa maximala flöden
är i paritet med rekommendationerna för erosionssäkra vattenhastigheter i siltig mark.
Dike 2 ger vid fyllt dike en mycket stor avledningsförmåga, ca 1500 l/s. Vattenhastigheten är
dock riskabelt hög vid detta flöde med tanke på erosionsrisken. En lämpligare vattenhastighet
fås om diket antas vara halvfyllt och då är avledningskapaciteten ca 200 l/s.
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Tabell 6. Hydraulisk bedömning av befintligt dikessystem sydvästra Storporsön

Parameter

Förklaring

Enhet

Dike 1

Dike 2

Dike 3

ymax

Vattendjup vid
fyllt dike

m

0,5

1,0

1,0

1:z

Släntlutning

-

1:6

1:4

1:4

b

Bottenbredd

m

0,5

0

1,4

Sb

Bottenlutning

‰

14

14

4

M

Mannings tal

-

5

5

5

Qmax

Flöde vid fyllt
dike

l/s

428

1500

1160

Vattenhastighet
vid fyllt dike

m/s

vmax

6.3

(0,5)

(230)
0,25

0,37

0,21

(0,23)

Nederbörd

Regnintensiteten beräknas med lokala parametrar (10<Z>12) enligt Hernebring, 2006 (Svenskt
Vatten Utveckling rapport nr. 2006-17). Formeln för regnintensitet, iÅ , vid olika varaktighet TR
kan beskrivas enligt nedan:

Beräknade regnintensiteter för regn med olika varaktighet som statistiskt återkommer 1 gång
per år (i1) respektive 1 gång vart 10:e år (i10) redovisas i tabell 7.

6.4

Smältvatten

Vid dimensionering av dagvattenanläggningar bör kontroll av smältvattentillrinning ske.
Smältvatten ger normalt inte tydliga flödestoppar jämfört med regn. Avsevärda ackumulerade
volymer uppstår dock under ca 2-3 veckor då det mesta av snösmältningen sker. För Luleås del
inträffar detta normalt i april. Uppmätta värden på snösmältningsintensitet redovisas i tabell 8.
Under smältningen kan även andra faktorer spela in, främst det faktum att marken delvis kan
vara frusen och ej mottaglig för infiltration. Utöver detta är vattenupptag av vegetationen låg
eller i det närmaste obefintlig under smältperioden, vilket ger extra stor andel avrinning.
Smältvattenavrinningen antas normalt ske under halva dygnet, eftersom smältningen antas
avstanna under natten då lägre temperaturer och ingen solinstrålning sker. Eftersom en relativt
stor del av avrinningsområdet kommer att hårdgöras antas preliminärt att regnhändelser (som
ger betydligt högre specifika flöden i l/s, ha) är dimensionerande.
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Tabell 7. Regnintensiteter vid återkomsttid 1 år respektive 10 år

Varaktighet, Tr

1-årsregn, i1

10-årsregn, i10

[min]

[l/s, ha]

[l/s, ha]

0

0,0

0,0

5

135,6

289,5

10

98,1

222,9

15

78,1

179,7

20

65,7

151,6

30

51,0

117,3

40

42,3

97,0

60

32,4

73,5

90

24,7

55,4

120

20,4

45,1

180

15,5

33,8

240

12,7

27,4

300

10,9

23,3

360

9,6

20,4

Tabell 8. Snösmältningsintensitet i urbana områden i Luleå enligt VA-forsk rapport 1996-07. Ungefärlig
återkomsttid 10 år.

Varaktighet
Enhet

1 dygn

2 dygn

7 dygn

17 dygn

mm/dygn

24,2

22,0

13,4

10,8

l/s, ha

5,6

5,1

3,6

2,3
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6.5

Avrinning från naturmark

Ytvattenavrinning förekommer även i varierande grad från naturmark. Eftersom inga mätningar
av naturmarksavrinning är gjorda måste värdet baseras på en mycket grov uppskattning.
Vägledande för bedömningen är Svenskt Vattens Publikation P90 (kap 4.2.8.2). Maximal
naturmarksavrinning antas i detta område vara 10 l/s, ha (återkomsttid ca 10 år) .
Tabell 3 visar en grov uppskattning av naturmarksytor som bidrar till respektive dike efter
exploatering. Med antagande enligt ovan avseende specifika naturmarksavrinningen som
uppträder vart 10: e år ges följande flödestillskott frå naturmark för respektive dike:
Dike 1: 23 ha vilket skulle ge 230 l/s (Delområde A)
Dike 2: 7 ha vilket skulle ge 70 l/s (Halva Delområde B)
Dike 3: 7 ha vilket skulle ge 70 l/s (Halva Delområde B)

6.6

Tillgänglig kapacitet befintliga diken

Enligt det som ovan redovisats avseende erosionssäker avledningsförmåga och
naturmarksavrinning blir den tillgängliga kapaciteten för dike 1, 2 och 3 uppskattningsvis
följande:
Dike 1: 200 l/s

(428-230 l/s)

Dike 2: 160 l/s

(230-70 l/s)

Dike 3 avleder idag dagvatten från befintliga bebyggelseområden på östra sidan Datavägen
och Vänortsvägen samt delar av själva vägytan via befintligt dagvattenledningsnät som mynnar
i dike 3. Utöver detta krävs en viss kapacitetsreserv för tillkommande byggnader i dessa
områden. Enligt tidigare redovisad hydraulisk modellering (Utredning av yt- och
grundvattenförhållanden inom Porsön 1:3 m.fl., Vatten & Miljöbyrån AB, 2011-02-24) är flödena
idag ca 300 l/s (1-års återkomsttid) respektive ca 600 l/s (10 års återkomsttid). Under
antagande att ca 800 l/s (600 l/s idag + 200 l/s framtida) behöver avledas från områden
med befintligt dagvattenledningsnät, återstår följande tillgängliga kapacitet i dike 3:
Dike 3: 300 l/s

6.7

(1160-70-800 l/s)

Gräsbevuxna svackdiken

Svackdiken är en mycket vanlig metod för dagvattenhantering, även i Norra Sverige.
Framförallt finns exempel på gräsbevxuna svackdiken längs vägar där de också fungerar som
lokala snöupplag och för smältvattenhantering. Svackdiken möjliggör rening och infiltration av
dagvatten samtidigt som de rätt placerade kan ge kombinerade lågzoner och avrinningsstråk
med hög kapacitet som är relativt okänsliga för driftproblem (ex. igensättning).
Avrinningsstråken skapar på detta sätt en nödvändig flyktväg för ytvattnet vid extremhändelser,
utan att byggnader och verksamheter översvämmas.
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Dimensionering har ej genomförts eftersom detaljerade uppgifter om framtida marknivåer,
vegetation, gångvägar, vägar och parkeringar mm. inom planområdet saknas. Generellt gäller
att svackdikena snabbast möjligt bör sås in med en lämplig gräsblandning för att undvika
erosion. Onödig kompaktering av marken bör undvikas för att infiltrationsförmågan ska vara så
hög som möjligt. Lutning på slänter och botten hålls låg, i branta partier kan svackdiken behöva
terrasseras. Som tidigare nämnts kan svackdikena kompletteras med något upphöjda
kupolbrunnar i lågpunkter. Ett flertal liknande anläggningar har varit i drift en längre tid i
närområdet, bl.a. i anslutning till parkeringsytor vid kontorsfastigheter och studentbostäder inom
Storporsön (figur 9).

Figur 9. Exempel gräsbevuxet svackdike med kupolbrunn vid parkeringsyta, Datavägen, Storporsön

6.8

Oljeavskiljare

Dagvatten från trafikerade ytor där halten av oljeföroreningar ej kan anses vara obetydlig ska
behandlas med oljeavskiljning. Anläggning för oljeavskiljning måste dimensioneras och
projekteras i detalj när definitiv layout för byggnader och hårdgjorda ytor är framtagen.
Oljeavskiljare ska dock vara av typen koalescensavskiljare (klass 1) som minst uppfyller kraven
enligt SS-EN 858.
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6.9

Fördröjningsmagasin

Dimensionering av magasinen görs här översiktlig i syfte att utreda om nödvändiga ytor för
anläggningen finns inom planområdet. Dimensioneringen görs i enlighet med Svenskt Vattens
Publikation P90 (kap 8.1.5). Förutsättningarna för dimensioneringen är följande:
• Varje etapp ger en total hårdgjord yta av 5 ha som avleds till respektive magasin
• En konstant medelflöde ut från varje magasin antas ske via filtervall
• Med hänsyn tagen till den tillgängliga avledningskapaciteten i diken nedströms
sätts avtappningen till 100 l/s
Då ingångsvärden för dimensioneringen är mycket osäkra görs här en konservativ bedömning av
bidragande area och möjlig högsta avtappning. Det faktum att den bidragande arean inom
planområdet är något överdriven samt att allt avtappat vatten från magasinen ej når befintliga
diken nedströms gör att en säkerhetsmarginal finns inbyggd i bedömningen. Utöver detta har ej
den infiltration som sker genom magasinets sidoväggar medräknats.
Dimensionerande tillrinning motsvarar i denna utredning regn med återkomsttid 10 år och olika
varaktigheter från 5 minuter upp till 6 timmar. Den ackumulerade tillrinningen redovisas som
heldragna linjer i figur 10 nedan. Den ackumulerade avtappningen redovisas som streckade
linjer. Den maximala differensen mellan kurvorna för ackumulerad tillrinning respektive
avtappning motsvarar krävd magasinsvolym, i detta fall 1000 m3.

Figur 10. Dimensionering av utjämningsvolym Storporsön (En etapp med 5 ha hårdgjord yta)
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Om magasinen för etapp 1 och etapp 2 utformas enligt skiss nedan (figur 11) gäller följande:
•
•
•
•

Volym för perkolation (0<h<0,5 m) = 1,25 m3/längdmeter
Volym för utjämning (0,5<h<1,5 m) = 7,0 m3/längdmeter
Ett magasin med längden 150 meter ger krävd utjämningsvolym 1000 m3
Två magasin med längden 80 meter vardera ger utjämningsvolym 1000 m3

B = 10 m ( vid släntlutning 1:3)
Utjämning, hu = 1 m
Filtervall

Perkolation, hp = 0,5 m
b=1m

Grundvattenyta

Figur 11. Skiss typsektion magasin, Etapp 1 och 2 (ej skalenlig)

Planmässigt fungerar det bättre med ett kortare men bredare dike för etapp 3. Om magasinen
för etapp 3 utformas enligt skiss nedan (figur 12) gäller följande:
• Volym för perkolation (0<h<0,5 m) = 3,75 m3/längdmeter
• Volym för utjämning (0,5<h<1,5 m) = 12,0 m3/längdmeter
• Ett magasin med längden 90 meter ger krävd utjämningsvolym 1000 m3

B = 15 m ( vid släntlutning 1:3)
Utjämning, hu = 1 m
Filtervall

Perkolation, hp = 0,5 m
b=6m
Grundvattenyta

Figur 12. Skiss typsektion magasin, Etapp 3 (ej skalenlig)
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Med tanke på en framtida klimatförändring kan det vara lämpligt med en viss
säkerhetsmarginal, även om det råder stor osäkerhet kring hur stor denna bör vara. En
säkerhetsmarginal på ca 20 % alternativt att dimensionera utifrån 20-årsregn istället för 10årsregn har diskuterats för att klimatsäkra de dagvattensystem som byggs idag. Även
regionala skillnader bör vägas in. Lämpligen bör detta utredas noggrannare vid en senare
detaljprojektering.

6.10

Filtervall

Filtervallar som anläggs på fördröjningsmagasinens ”nedströmssida” består av genomsläppligt
markmaterial, i huvudsak större fraktioner som sand, grus och makadam (figur 13). Viktiga
aspekter att beakta vid projektering är vallens stabilitet samt val av fraktioner för att uppnå
önskad genomströmningshastighet. Man bör även kalkylera med en viss igensättning över tid.
Nödutlopp bör ordnas så att magasinet ej fylls över en högsta nivå som kan riskera
översvämning av byggnader och verksamheter.
I detta fall önskas en genomströmningshastighet som ger medelavtappningen100 l/s från
magasinet. Genomströmningshastigheten, som i dessa sammanhang benämns hydraulisk
konduktivitet, kan därmed grovt beräknas genom att ansätta en area i flödesriktningen. För
magasinen tillhörande etapp 1 och 2 är genomströmningsarean i medeltal under avtappningen
0,5x150 m2=75 m2. För magasinet i etapp 3 är genomströmningsarean mindre, ca 45 m2. Den
hydrauliska konduktiviteten bör då vara i storleksordningen 0,001-0,002 m/s
(1 x 10-3 till 2 x 10-3 m/s), vilket motsvarar genomsläppligheten för grövre sand och finare grus.

M
L
D

BYGGNAD

F
OA
ÖSY
L

Figur 13. Principskiss dagvattensystem från byggnad till reservatsgräns (dagvattenledningsnät (L),
oljeavskiljare (OA), magasin (M), filtervall (F), översilningsyta (ÖSY) samt ev. uppsamlingsdike (D))
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6.11

Översilningsytor

Rekommenderad lutning på översilningsytor är 1-5% enligt VA-forsk rapport Nr. 2000-10,
Svenskt Vatten. Olika typer av vegetation är möjlig, även skogsmark. Flödeshöjden bör alltid
vara lägre än vegetationshöjden. Olika sätt att dimensionera översilningsytor har rapporterats,
men ofta är de platsgivna förutsättningarna styrande och tekniken fungerar i många olika
tillämpningar. VA-forsk rapport Nr. 2000-10 föreslår utifrån litteraturstudier att
vattenhastigheten över översilningsytan maximalt bör vara 0,3 m/s och att den hydrauliska
belastningen bör vara lägre än 4,6 l/s,m.
Ytorna nedströms filtervallarna föreslås fungera som översilningsytor. Dessa har en lutning av ca
1-3%. Längden i flödesriktningen är ca 40-100 meter inom planområdet. Med de beräknade
magasinslängderna blir den hydrauliska belastningen kring 1 l/s,m. De kritiska parametrarna är
således väl inom rekommenderade värden vilket innebär att området bedöms vara lämpligt för
översilning.
Figur 13 ger en översikt av dagvattensystemet väster om de planerade byggnaderna fram till
reservatsgränsen. I vissa fall (etapp 1 och delvis etapp 2) finns befintliga uppsamlingsdiken
nedströms de planerade översilningsytorna. Dagvattenflödet från respektive byggnad sprids ut
på bred front över en total längd av 100-150 meter/etapp. Värt att notera är att
ytvattenflödet påförs översilningsytorna intermittent, vilket bedöms ske naturligt vid riklig
nederbörd i området. Karaktären av våtmark och sumpskog har således goda förutsättningar
att bibehållas.

6.12

Dagvattenrening

En del av de föroreningar som finns i atmosfären eller på urbana ytor kan tas upp av och
transporteras med dagvattnet. De föroreningar som oftast omnämns i dagvattensammanhang är
metaller (exempelvis zink, koppar och kadmium), PAH (olja), näringsämnen (kväve och fosfor) och
organiskt material (BOD, COD). Föroreningarna är till stor del bundna till partiklar men kan
också befinnas i löst form.
De huvudsakliga föroreningskällor som kan tänkas förekomma inom planområdet är följande:
•

Trafikrelaterade föroreningar: metaller, PAH och suspenderade ämnen/partiklar

•

Korrosions- och erosionsprodukter från byggnadsmaterial och liknande: metaller och
suspenderade ämnen/partiklar

När det gäller näringsämnen, organiskt material och övriga föroreningar kan antas att inga
större föroreningskällor tillkommer jämfört med innan exploateringen.
Den föreslagna dagvattenhanteringen innehåller flera barriärer för dagvattenföroreningar.
Nedan redovisas de reningssteg som enligt en översiktlig bedömning har hög reningspotential
för respektive föroreningstyp (tabell 9). Den sammanlagda reningsgraden genom hela ”tåget”
av föreslagna reningssteg bedöms som hög för samtliga utpekade föroreningstyper.
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Tabell 9. Reningssteg med hög reningspotential
Typ av förorening
Reningssteg med hög reningspotential

Suspenderade ämnen, sediment

Sandfång i rännstensbrunn, Svackdiken, Magasin

Partikelbundna metaller

Magasin, Filtervall, Översilningsyta

Metaller i löst fas

Perkolation, Infiltration

PAH, olja

Oljeavskiljare

Bedömning av procentuell reningsgrad har ej gjorts i detta skede då föroreningshalterna
sannolikt är mycket låga för denna typ av dagvatten. Detta påstående grundas på det faktum
att dagvattnet till största del kommer från tak som förutsätts vara beklädda med inert material
som ej avger större mängder föroreningar. Även de trafikerade ytorna kan antas ge relativt
små föroreningstillskott eftersom trafikbelastningen är låg.
För ett ospecificerat urbant dagvatten, med högre halter föroreningar, torde det föreslagna
kombinerade ”dagvattenbehandlingståget” resultera i en reningsgrad över 90 % för samtliga
utpekade föroreningstyper. I det aktuella fallet är massbelastningen över längre tid intressant,
snarare än reduktionen av föroreningshalter vid ett specifikt tillfälle. Med andra ord borde det
vara den ackumulerade mängden förorening som på årsbasis når de skyddsvärda biotoperna
som är betydelsefull. Med seriekopplade dagvattenanläggningar, enligt principförslaget, är
bedömningen att den ackumulerade belastningen av dagvattenföroreningar i Natura 2000området ej är betydande.

6.13

Referensobjekt

Öppna perkolationsmagasin anlades för 3-5 år sedan inom industriområde Tuvåkra,
Gammelstad. Två magasin byggdes varav det ena är inom Gammelstadvikens
avrinningsområde (figur 14). Enligt ansvarig projektledare för markarbeten inom
exploateringsområdet har anläggningarna uppfyllt förväntningarna. Området i Gammelstad
har dock annan typ av jordart med högre infiltrationsförmåga jämfört med Storporsön.
Terrasserade gräsbevuxna diken/översilningsytor har anlagts i samband med byggandet av
Björkskataleden. Anläggningen är placerad norr om den nya bron över järnvägen och
dagvatten avrinner här mot Gammelstadviken. Anläggningen har inte varit i drift någon längre
tid, men preliminära erfarenheter tyder på att anläggningen har en god funktion. En liknande
anläggning har anlagts i samband med byggandet av nya bostadsområden på Kronan, Luleå.
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Figur 14. Perkolationsmagasin Tuvåkra, Luleå
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER – MÅLUPPFYLLELSE
Nedan följer en diskussion och sammanfattning av måluppfyllelsen avseende de delmål som
redovisats i kapitel 5.1.

7.1

Minimerad hydrologisk påverkan

Konsekvenserna på vattenbalansen för delområden nedströms är inte rimliga utan
skyddsåtgärder. Genomförs föreslagna åtgärder bedöms inte påverkan vara märkbar för
systemet som helhet, lokalt kan dock förekomma större variationer och viss omfördelning av
flöden i området, bland annat närmast magasinen i randzonen. I figur 15 redovisas en
schematisk bild över bedömda grundvattenförändringar med och utan skyddsåtgärder.

Figur 15. Schematisk bild över förändringar i grundvattennivåer

7.2

Gammelstadvikens totala vattenbalans ska ej påverkas

Allt vatten från planområdet återförs till Gammelstadsviken, vilket innebär att det inte kommer
att ske någon påverkan på Gammelstadsvikens totala vattenbalans. En viss omfördelning från
grundvattentillrinning till ytvattentillrinning kan dock ske.

7.3

Oxidation av sulfidjordar ska undvikas

De naturliga variationerna av grundvattennivåer har visat sig vara stora i området. Låga
grundvattennivåer och oxidation av sulfidleror förekommer idag av naturliga orsaker,
framförallt under torrår. Den föreslagna återföringen av dagvatten medför att grundvattennivån
i områden med sulfidlera upprätthålls. Exploateringen kommer därmed inte att leda till
betydande ökning av sulfidoxidationen.
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7.4

Erosion ska undvikas

Både befintligt ledningsnät och diken har ej kapacitet att avleda avrinning från tillkommande
hårdgjorda ytor utan fördröjning. Snabb avledning i befintliga diken riskerar att leda till ökad
erosion på grund av allt för hög vattenhastighet vilket kan påverka nedströms liggande biotop.
För att fördröja och återföra dagvatten från tak och andra hårdgjorda ytor föreslås öppna
fördröjningsmagasin, filtervallar och översilningsytor. Det magasinerade vattnet tillförs
underliggande mark eller översilningsytor nedströms. Dagvattenflödet blir därmed utspritt och
jämnt fördelat vilket medför att höga flöden och risk för erosion i befintliga diken och
naturreservat undviks.

7.5

Miljöpåverkan av dagvattenföroreningar ska förhindras

De huvudsakliga föroreningar som kan tänkas förekomma är trafikrelaterade föroreningar samt
korrosions- och erosionsprodukter från byggnadsmaterial och liknande. De halter av metaller,
PAH och suspenderade ämnen/partiklar i dagvatten som kan tänkas uppkomma bedöms dock
som låga. Genom föreslagna åtgärder bedöms inte miljöpåverkan av dagvattenföroreningar
vara betydande.

7.6

Plan för kontroll och uppföljning ska upprättas

Vid projektering bör framtida behov av inspektion, provtagning, rensning och övrigt underhåll av
dagvattenanläggningar tillgodoses. En plan bör upprättas för kontroll och uppföljning av att
dagvattenhanteringen ger avsedd effekt. För att kunna göra en uppföljning på eventuella
förändringar i grundvattennivåerna i området bör ett kontrollprogram upprättas.
Kontrollprogrammet bör innefatta nivåmätningar i befintliga grundvattenrör före, under och
efter exploateringsfasen. Eventuellt kan det finnas behov att komplettera med nya
grundvattenrör samt provpunkter avseende yt- och grundvattenkvalitet.
Idag finns ett brett underlag kring hydrologi och naturområdenas status som tillsammans med
kompletterande undersökningar bedöms kunna ge goda förutsättningar för ett framtida
kontrollprogram som följer upp att dagvattenhanteringen ger avsedd effekt.
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