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1.

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Bakgrund
Det fortsatta arbetet med planeringen av den nya stadsdelen Kronandalen och det underhand utvecklade synsättet på hur området ska exploateras innebär att återvinningscentralen
och återvinningsmarknaden behöver flyttas. SOS alarm har fått nya krav på sin verksamhet
och behöver omlokalisera senast årsskiftet 2017/2018. Räddningstjänstens lokaler i centrala
Luleå är ålderstigna och behovet att flytta inom tidsramen finns även för räddningstjänsten.
Alternativa lokaliseringar har sökts för respektive verksamhet. I samtliga fall har marken
inom planområdet utgjort ett alternativ. Planområdet har ett strategiskt läge i närheten av
stora trafikleder och relativt centralt i Luleå stadsbygd samtidigt som området inte ligger
nära bostäder eller annan störningskänslig verksamhet.
Planområdets läge samt att området är tillräckligt stort för att inrymma flera verksamheter
har därmed inneburit att lämpligheten för en exploatering av området prövas i denna detaljplan. Efter samrådskedet har förändringar av detaljplanens syfte och plangräns gjorts.

Syfte
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. Tillkommande ytor är aktuella för etablering av en återvinningscentral och återvinningsmarknad, samt ny räddningstjänst.
Planen syftar även till att möjliggöra för nya trafikanslutningar till planområdet. Det finns
möjlighet att ansluta med ny gata mot Björkskataleden i befintlig cirkulationsplats samt i ny
cirkulationsplats i Depåvägens förlängning mot Haparandavägen. Även ny gång- och cykelväg till planområdet möjliggörs.
Utöver ovanstående, syftar planen även till att säkerställa ytor för hantering av dagvatten.

Huvuddrag
Planområdet utgörs till stor del av ett planlagt naturområde i form av en skogsklädd höjd,
(fortsättningsvis kallad "Lilla Mjölkuddsberget"), industrifastigheterna Plogen 2 och Plogen 3
direkt öster om Lilla Mjölkuddsberget, parkmarken väster om Lilla Mjölkuddsberget, gatumarken längs med Depåvägen samt del av Haparandavägen.
Detaljplanens genomförande innebär i stora drag att tillkommande ytor skapas för industri,
verksamheter och/eller återvinningscentral/återvinningsmarknad. Ett nytt läge skapas för
räddningstjänsten. I räddningstjänstens verksamhet ingår brandstation, SOS-alarm och ambulansverksamhet. Fortsatt i denna handling används begreppet räddningstjänst samlat för
dessa verksamheter.
Ytor för gator, dagvattenhantering och övriga tekniska anläggningar tillhörande dessa verksamheter tillkommer.
Topografin medför att berguttag behöver ske för att skapa plana byggbara markytor. Berguttag är en förutsättning för verksamhetsområdets etablering. Exploatering av naturområdet ger
en förändrad ytvattenavrinning. Dagvatten, berguttag, störningar under byggtiden samt övrig
omgivningspåverkan hanteras i detaljplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Planområdet berör bland annat riksintresse för kommunikation. Delar av området ligger
inom utredningskorridor för Norrbotniabanan. Planförslaget innebär att inga samhällsviktiga eller långsiktigt permanenta byggnader får placeras inom utredningskorridoren.
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Översiktlig markanvändning. Planområdet är markerat i rött.

Inom Område A planeras det för industri, verksamhet och/eller återvinningscentral/återvinningsmarknad. Detta innebär att inom området kan olika typer av ytkrävande industri-/service-/tillverkning- eller lagerverksamhet med tillhörande försäljning samt återvinningscentral/återvinningsmarknad uppföras.
Inom Område B föreslås ny räddningstjänst. Stor del av området ligger inom utredningskorridor för Norrbotniabanan. Inom utredningskorridoren får endast parkering och komplementbyggnader uppföras.
Övriga områden ska fungera som natur-/parkmark (grön), gatumark (grå) eller industrimark
(blå). Lilla Mjölkuddsbergets västliga sluttning är planlagt som naturmark dvs befintlig
marknivå och vegetation kommer behållas. Övriga gröna området är planlagda som parkmark och ska bland annat fungera som fördröjningsytor för dagvatten som uppkommer
inom planområdet. Industrimarken (blå) kring fastigheten Räfsan 2 reglerar befintlig markanvändning och möjliggör för ny infart till området från Björkskataleden. Övrig gatumark
möjliggör ny cirkulationsplats i Depåvägens förlängning mot Haparandavägen och därmed
ny infart till området. Längs med lokalgatan, inom gatumarken, finns utrymme för parallell
gång- och cykelväg.

2.

Planområdets läge och areal

3.

Planförfarande och tidplan

Planområdet är en del av Porsödalens industriområde och utgörs till stor del av en skogsbeväxt höjd, befintlig gatumark, industrifastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 samt mindre delar
av Räfsan 2. Planområdet avgränsas av järnvägen i sydväst, Haparandavägen i nordöst,
befintligt industriområde i sydöst samt Björkskataleden och befintligt industriområde i nordväst. Närmaste bostäder ligger på Mjölkudden ca 400 meter sydväst om området. Planområdet är ca 15 ha stort.

Detaljplanen handläggs enligt utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen
(2010:900) PBL. Ett utökad förfarande används då detaljplanen är av betydande intresse för
allmänheten och kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Preliminär tidplan bedöms vara enligt nedan:
Samråd: kvartal 4 2016
Granskning: kvartal 4 2017
Antagande: kvartal 1 2018
Laga kraft: kvartal 1/2 2018

4.

Handlingar

Planhandlingar
• Plankarta med planbestämmelser och illustration
• Planbeskrivning (denna handling)
• Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6:e kap. miljöbalken (Tyréns AB, 2017-11-03)
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.

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

Utredningar och underlag
Ett flertal utredningar har tagits fram och används som underlag vid detaljplanearbetet.
Dessa finns att tillgå under planutställningen eller på Luleå kommuns hemsida.
• Dagvattenutredning, Tyréns AB 2017-09-22 (PM Plogen 2 & 3, 2017-10-16)
• Bullerutredning, Tyréns 2017-10-19
• Trafikutredning mm. för detaljplan för del av ytterviken 17.32 m.fl, SWECO, 2017-06-26
• Naturvärdesinventering, Vatten & Miljöbyrån 2016-10-20
• Miljöteknisk markundersökning, Plogen 2 och 3, WSP, 2017-07-04
• PM Geoteknik Plogen 2 och 3, WSP 2017-08-22
• PM Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Plogen 2 och 3, WSP 2017-08-22
• PM Geoteknik, WSP 2016-11-25
• PM Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP 2016-11-25
• PM Bergteknik, WSP 2016-10-07
• PM Undersökning av bergkvalitet, WSP 2016-05-31
• PM Riskanalys, WSP 2016-11-25
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Övriga utredningar
Övriga utredningar har fungerat som underlag till detaljplanen och finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen.
• 3D-modell, bef. berg och föreslagen exploatering, Ramböll 2017-10-26
• Förprojektering väg, Ramböll 2017-10-26
• Utredning av ytbehov för verksamheter vid återvinningscentral och återvinningsmarknad, MAF Arkitektkontor AB 2016-07-05
• Ytterligare utredning för verksamheter och Norrbotniabanakorridorens påverkan, SWECO, 2017-06-27
• Skissutredning, MAF Arkitektkontor AB 2016-10-20
• Lokaliseringsutredning Räddningstjänsten, Luleå kommun 2016-02-25

5.

Tidigare ställningstaganden

Planer
Översiktsplan
Enligt Luleå kommuns översiktsplan (antagen av Kommunstyrelsen 27 maj 2013) ska Porsödalen så långt som möjligt förtätas med ytterligare arbetsplatser och på sikt även få en
större blandning av verksamheter. Inom planområdet finns markreservat för ny järnväg.
Översiktsplanen har inte dokumenterat någon särskild bevarandevärd natur i området. Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen intentioner.

Gällande detaljplaner
Planområdet berör fem befintliga detaljplaner. Gällande detaljplan för större delen av området, Yttervikens ind.område, västra delen (A267), reglerar att Lilla Mjölkuddsberget ska avses
för rekreation med bestämmelsen park och plantering. För övrig närliggande mark regleras
användningen industri samt gata- och järnväg.
Detaljplanen Harven och Plogen (A322), reglerar sydöstra delen av planområdet (Plogen 2 och
Plogen 3) som småindustri, samt befintlig transformatorstation.
Ytterligare berörd detaljplan, Björkskataleden-Teknikvägen-Haparandavägen (PL297), reglerar
industriändamål norr om aktuellt planområdet samt gång- och cykelväg i anslutning till
Björkskataleden. Viss naturmark är avsedd att vara skyddsområde för (idag nedtagen) kraftledningar parallellt med järnvägen.
Möjlig trafikanslutning innefattande ny cirkulationsplats längs med Haparandavägen vilket
berör detaljplan Haparandavägen delen Banvägen-Björkskataleden mm. (A382). Haparandavägen
är planlagd gatu- och torgmark och bestämmelsen gäller även för ny trafiklösning.
Anläggningen av ny cirkulationsplats längs med Haparandavägen berör även delar av Yttervikens industriområde östradelen, (A269). För att möjliggöra att befintlig gång- och cykelväg
längs med Mjölkuddsberget ska kunna förflyttas eller breddas.
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt tabell nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL422

del av Ytterviken 17:32 m.fl. traktorvägen

2014-12-31

2580-P15/2

PL297

Björkskataleden-Teknikvägen-Haparandavägen

2006-02-28

25-P06/62
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Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL262

Notvikens hållplats, del av Björkskataleden mm.

2004-01-12

25-P04/80

A322

Kv Harven och Kv Plogen

1974-09-27

25-LUL-1369

A 267

Yttervikens ind.område, västra delen

1967-01-18

25-LUL-A267

A 156

Del av Notviken och Mjölkudden

1956-08-30

25-LUL-A156

A 382

Haparandavägen delen Banvägen-Björkskataleden mm

1979-09-14

25-P79/60

A 269

Yttervikens industriområde östra delen

1967-11-30

25-LUL-A269

Illustration över detaljplaner som berörs och tangerar till planområdet (markerat i svart).

Kommunala beslut / program i övrigt
I och med Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna Planprogram ”Program Detaljplan för
del av Kronan, del av Kronan 1:1, m.fl. 2012 tydliggörs att kommunens intentioner är att Kronandalen ska avses för bostäder och handel. Detta innebär att den befintliga återvinningscentralen
och återvinningsmarknaden på Kronanområdet måste omlokaliseras. Fördjupad översiktsplan
för Kronanområdet, från 2004 och Översiktsplanen från 2013 styrker planeringen av bostäder i
Kronandalen samt att återvinningsmarknaden och återvinningscentralen behöver flyttas från
området. Detaljplan för ny stadsdel i Kronandalen har vunnit laga kraft under 2017.
−− 2016-03-14 §116 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken
17:32 m.fl.
−− 2016-05-09 §152 beslutade Kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag
att tillsammans med räddningstjänsten utreda ytbehov och föreslå ny lokalisering av ny
brandstation.
−− 2016-11-21 § 286 beslutade KSAU Kommunstyrelsen beslutar att en placering av ny station för Räddningstjänsten inklusive SOS-alarm och Ambulans prövas i pågående planuppdrag för detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 och del av Räfsan 2.
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Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för:
−− Rörligt Friluftsliv och turism, kustområdet och skärgården i Norrbotten (4:e kap. 2 § miljöbalken)
−− Riksintresse för totalförsvarets millitära del i Luleå/Kallax flottiljflygplats, stoppområde
för höga objekt (3:e kap. 9 § miljöbalken)
−− Riksintresse för kommunikation, utredningskorridor dubbelspår Luleå - Boden och Norrbotniabanan (3:e kap. 8 § miljöbalken)

Rörligt friluftsliv och turism
Kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland
ingår i det område som i sin helhet är av riksintresse för turismen och friluftslivet, framförallt
det rörliga friluftslivet. Intresset ska särskilt beaktas vid bedömning av exploatering eller
andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna om riksintresse enligt 4:e kapitlet miljöbalken utgör
inte hinder för utvecklingen av befintlig tätort eller av det lokala näringslivet.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka riksintressets syfte negativt främst
eftersom planområdet ligger inom befintlig bebyggelsestruktur.

Totalförsvarets militära del - stoppområde höga objekt
Luleå/Kallax flottiljflygplats är belägen på Kallaxheden 5 km sydväst om Luleå stad. Vid
flygplatsen bedrivs både militär och civil flygtrafik. Flygplatsen är dels riksintresse för totalförsvarets militära del, dels riksintresse för luftfarten. Planområdet ligger inom stoppområde
för vindkraftverk och höga objekt. Detta är ett definierat avgränsat område där försvarsmakten ej tillstyrker uppförande av höga objekt.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. Byggnads- och masthöjder är under framtagande av detaljplan godkända av det militära- och civila flyget.

Kommunikation
Delar av planområdet ligger inom riksintresse för kommunikation i enlighet med 3:e kapitel
8 § miljöbalken. Riksintresset är gällande utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden
och Norrbotniabanan. Syftet med riksintresset är att skydda mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägsanläggningen. Utredningskorridoren är i
området ca 85-100 meter bred, från spårmitt.
Genomförandet av detaljplanen innebär att lokalgator, parkeringar och komplementbyggnader kan uppföras inom utredningskorridoren. Kommunens bedömning är att tillkommande
järnvägsspår med stor sannolikhet kan rymmas inom området mellan befintligt järnvägsspår och föreslagen väg/parkering/komplementbyggnader. Om framtida behov av ytor för
järnvägsanläggningen innebär att vägar, parkeringar eller komplementbyggnader behöver
omlokaliseras kan så göras inom området.
Ett avtal mellan Trafikverket och Luleå kommun har upprättats för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Därmed anses riksintresset för kommunikation ha prioriterats och tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägsanläggningen bedöms inte
påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
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Illustration över Norrbottniabanans utredningskorridor i förhållande till planområdet.

Strandskydd
Vid Mjölkuddstjärn råder generellt strandskydd, 100 meter mot land och vatten (7:e kap.
14 § miljöbalken). Inom strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som går emot strandskyddets syften. Detta innebär att strandskyddet måste upphävas i föreslagen detaljplan. En
förutsättning för upphävande av strandskyddet är att det finns särskilda skäl (7:e kap. 18 § c
miljöbalken). Den del av planområdet som berörs av strandskydd är främst gatumark, samt
den södra delen av räddningstjänstens område. Planområdet är genom både väg och järnväg
väl avskilt från området närmast strandlinjen. Vidare har området redan tagits i anspråk
genom befintligt industriområde som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Upphävandet av strandskydd i aktuell detaljplan bedöms inte påverka strandskyddets syfte
på ett negativt sätt.
I plankarta har strandskyddet upphävts med planbestämmelsen [a] inom strandskyddszonen.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6:e kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Behovsbedömningen samråds med berörd länsstyrelse.

Kommunens bedömning
Kommunen har i genomförd behovsbedömning tagit ställning till om planförslaget kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. En av de planerade verksamheterna är en återvinningscentral som är tillståndspliktig. Detaljplanen ska medge denna verksamhet och kan därav
anses kunna leda till betydande miljöpåverkan. Planförslagets genomförande innebär även
påverkan på natur- och markvegetation samt sprängning i berg. Då det inte kan uteslutas att
ett genomförande av detaljplanen kan innebära risker för miljön eller för människors hälsa och
säkerhet, bör en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
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Miljöeffekter som ska utredas vidare i MKB bedöms vara:
−−

Påverkan på naturområdet,

−−

Påverkan på avrinningsområde/dagvattenhantering,

−−

Påverkan på stadsbild,

−−

Störningar under byggtid

Länsstyrelsen har i ett yttrande daterat 2016-09-06 delat kommunens bedömning, att detaljplanens genomförande kan antas eventuellt innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning angående vilka miljöeffekter som behöver utredas vidare
i en MKB. Länsstyrelsen anser att trafikens miljöpåverkan och transporter vid berguttag ska
bedömas och konsekvensbeskrivas. Även planområdets betydelse som grönkorridor och
eventuellt tillstånd för markavvattning behöver lyftas i MKB:n.
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättas och bifogas detaljplanens.
Miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser sammanfattas på sid 28.

6.

Detaljplanen

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

Markägoförhållanden
Planområdet inkluderar helt eller delvis fastigheterna Ytterviken 17:32 (del av), Ytterviken
17:7, Bergviken 5:10 (del av), Räfsan 2 (del av), Plogen 2 och Plogen 3. Se karta och tabell
nedan för fastighetsreglering i och med detaljplanens genomförande.
Fastighet

Ägare

Planerad förändring

Ytterviken 17:32 Luleå kommun

Nya fastigheter styckas för kvartersmark.

Ytterviken 17:7

Luleå kommun

Hela fastigheten övergår i ny fastighet för kvartersmark.
Ny fastighet bildas för nätstation i nytt läge. Se plankarta.

Bergviken 5:10

Luleå kommun

Ingen åtgärd

Räfsan 2

Privat

Delar av fastigheten övergår i Ytterviken 17:32. Delar av
Ytterviken 17:32 övergår i Räfsan 2.

Plogen 2

Luleå kommun enl. köp

Ny fastighets bildas för kvartersmark.

Plogen 3

Luleå kommun enl. köp

Ny fastighets bildas för kvartersmark.

RÄFSAN
2

BERGVIKEN
5:10

YTTERVIKEN
17:7

YTTERVIKEN
17:32

PLOGEN
2

PLOGEN
3

Fastigheter som helt eller delvis ingår i planområdet. Planområdet markerat i rött.
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Naturmiljö
Terräng
Inom planområdet finns påtagliga höjdskillnader. Höjden varierar mellan ca +7 meter till
+21 meter, vilket motsvarar en höjdskillnad på ca 14 meter. Lilla Mjölkuddsberget är som
högst vid mittpunkten där marknivån är ca + 21 meter och sluttar sedan ner till + 10 meter.
Sluttningen åt öster är något flackare än mot övriga väderstreck. Fastigheterna Plogen 2 och
Plogen 3 har en marknivå på ca +12 meter. I det sydvästra hörnet är fastigheten Plogen 2
högre, ca + 16 meter. Depåvägen ligger på ca + 11 meter och fastigheterna längs med Depåvägen ligger i genomsnitt på + 10 meter. I anknytning till anslutningspunkt för ny gata mot
Björkskataleden är marknivån ca + 6 meter.
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Utdrag av höjddata i planområdet. ©Blom 2015.

Genomförande av detaljplanen förutsätter att byggbar mark skapas. Inom planområdet
innebär det både att marknivån sänks och berg tas ut, samt att marknivån höjs för att skapa
plana byggbara ytor och lämpliga anslutningar. Framtagna sektioner illustrerar föreslagen
ny marknivå.
I området för industri/verksamhet eller återvinningsanläggning/återvinningsmarknad behöver marknivån justeras. För att optimera ytorna och minimera mängden berg som tas ut har
en tidig projektering av kvartersmarken gjorts. Den tidiga projekteringen föreslår att marknivån sänks med ca 1-5 meter i hela området. Befintlig terräng ska nyttjas för att skapa användbara lutningar inom området men samtidigt säkerställa god tillgänglighet. Se sektion B, C, D
och E för förslagen ny marknivå.
I området för räddningstjänst kommer marknivån delvis höjas och delvis sänkas för att
skapa plana byggbara ytor och anslutningar till ny fastighet. Ett förslag till ny marknivå har
tagits fram för hela området och ligger till grund för vidare detaljprojektering. En höjning av
marknivån i området innebär en påverkan på stadsbilden. Ny byggnad för räddningstjänst
kommer bli väl synlig från framförallt Bodenvägen. Se sektion A, B, E, F och G för förslagen
ny marknivå.
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Vid sänkning av marknivån ska försiktighet iakttas bland annat för att undvika förändringar
på grundvattennivån i och invid planområdet samt närliggande våtmarker. Justering av
marknivån i området påverkar till vilken recipient planområdets ytor avvattnas mot. Nya
byggnader ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt.
Lokalgatan som går genom området har reglerats i nivå i tre punkter. Lokalgatan ligger på
en nivå mellan ca 6 och 14 meter.
Övriga mark inom planområdet ska ej justeras i höjd. Detta innebär att delar av berget och
omkringliggande parkmark kommer bevaras.

PLANRITNING MED SEKTIONSMARKERINGAR
SKALA 1:1000/A1F
20171026 TYRÉNS

Sektion A-G i planområdet.
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Vegetation och djurliv
En naturvärdesinventering har genomförts i området av Vatten & Miljöbyrån, levererad
2016-10-20. Syftet med inventeringen är att beskriva och värdera natur av betydelse för biologisk mångfald.
I norra delen av planområdet utgörs skogen av lövskog med björk som dominerande art.
Marken på större delen av höjden utgörs av barrskog med inslag av löv i vissa partier. Skogen domineras av gammal tallskog. Sydöst på Lilla Mjölkuddsberget består skogsmarken av
hällmarksbarrskog som domineras av tall. Åldern på skogen är uppskattad till ca 70-80 år. I
detta område har en individ av den rödlistande arten Motaggsvamp påträffats. Den fridlysta
växtarten Revlummer finns sporadiskt i området.
Naturmarken inom planområdet har inte bedömts utgöra en del i det som översiktsplanen
benämns som ekologiskt värdefulla stråk. Området ligger i ett industriområde inringat av infrastrukturkorridorer och har trots närheten till Mjölkuddstjärn, Mjölkuddsberget och Gammelstadsviken ingen tydlig koppling med andra grönområden.
Vegetationen i området kommer påverkas påtagligt. En stor del befintlig skog och markvegetation kommer tas bort. Befintliga biotoper kommer till stor del försvinna och ersättas med
hårdgjorda ytor för verksamhetsområden, gator och till viss del parkmark.
Ovanstående innebär totalt försämrade möjligheter för djur och växter att finnas kvar i området men även att röra sig i och genom området. Att den rödlistade arten Motaggsvamp samt
den fridlysta växten Revlummer riskera att försvinna från området bedöms inte påverka
arternas bestånd i ett större sammanhang.
Kvartersmarken bör få tydliga inslag av grönska och ha koppling till den övergripande grönstrukturen. Området föreslås där det är möjligt utformas med nya planteringar och ges en
parkliknande karaktär. Detta regleras ej i plankarta.
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Markförhållanden
Geotekniska förhållanden
Planområdet består förutom redan planlagda gator (Depåvägen och Haparandavägen) samt
industrimark (Plogen 2 och Plogen 3) till största del av naturmark.
Lilla Mjölkuddsberget som delvis är avsedd för ny kvartersmark (industri/verksamhet/återvinningscentral/återvinningsmarknad) består till stor del av berg i dagen och ytligt berg. I
delar av området finns stora block och sten. Bergarter som påträffats vid provtagning i Lilla
Mjölkuddsberget är granodiorit och metabasit. Materialen är av god kvalité och kan användas som bär- och förstärkningslager enligt Trafikverkets krav (TDOK 2013:0529). Materialet
är även godkänt för användning som viss typ av slitlager.
Geoteknisk utredning (WSP 2016) visar att marken i området består av ett tunt lager mulljord
och växtsikt ovan friktionsjord på morän. Friktionsjorden består av siltig sand och moränen är av typen siltig sandmorän. I västra delen av berget har ytligt blandade fyllningar av
mestadels siltig morän hittas. Berg har påträffats på ca 0,2-5,5 meter under markytan vilket
motsvarar ca +7,3 till +16,5. Grundläggning ska utföras på avsprängt och välrensat berg eller
fast naturlig morän.
Fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 fungerar idag som industrimark och är till stor del redan
hårdgjord. Enligt SGUs jordartskarta består jordarten av morän. Geoteknisk utredning (WSP
2017) visar att jorden den första metern består av fyllning med sandig siltig morän, siltig sandig morän eller grusig sand. Fyllningen överlagrade naturlig mark bestående av sandig siltig
morän eller siltig sandig morän.
I den västra delen av planområdet som främst är avsett för ny gata, består jorden generellt av
sandig siltsediment ovan siltig lera som underlagras av sandig silt och morän. I den siltiga
leran har spår av sulfid påträffats. Sulfidhaltig lera kräver särskild hantering enligt gällande
regler och direktiv från miljömyndigheten.
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Figur som illustrerar de geotekniska förhållandena inom planmområdet. Gråa ytor markerar berg i
dagen eller ytligt berg. Källa WSP, tolkad och bearbetad av Stadsbyggnadsförvaltningen.
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Markradon
Radioaktiva bergarter kan förekomma i planområdet. Vid sprängningsarbeten inför byggnation ska radonrisken utredas.

Förorenad mark
Nuvarande byggnader på fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 uppfördes i slutet av 1970-talet. De verksamheter som varit aktiva på Plogen 2 är tryckeri- och måleriverksamheter samt
verksamhet med ytbehandling av trä. Verksamheter som varit aktiva på Plogen 3 är tryckeriverksamheter och kontorsverksamhet. Då det finns risk för att giftiga ämnen hanterats i
området har en miljöteknisk markundersökning gjorts. Samtliga undersökta ämnen i jord,
i mark och i upplagda massor förekommer i halter som understiger riktvärdet för mindre
känslig mark, (MKM). Uppmätta halter i grundvatten är generellt låga och understiger
jämförvärden. Analyser på asfaltprover visar på låga halter PAH, det vill säga att det inte är
tjärasfalt. Det undersökta området bedöms inte som förorenat. Området bedöms inte utgöra en
risk för människor eller miljön, varken med dagens markanvändning eller med den i framtiden
planerade verksamheten.
Eventuella föroreningar orsakade av sprängning och schaktning av berg ska kontrolleras
under arbetets gång.
För mer information se Miljöteknisk markundersökning, Plogen 2 och 3, (WSP, 2017-07-04)

Risk för ras och skred
Risken för ras och skred inom området bedöms som låg. Beroende på hur planområdet kommer att utformas vid ett genomförande av planförslaget kan eventuellt nya bergskärningar
tillkomma. Vid sprängningsarbeten och förändringar i marknivå bör riskerna för ras utredas
ytterligare.

Vatten
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån inom planområdet är uppmätt till mellan 1,0 och 2,7 meter under befintlig
marknivå. Vilket innebär nivåer på +4,0 meter (västra delen) och + 9,7 meter (sydöstra delen).
Grundvattennivån kan påverkas vid sänkning av marknivån. Försiktighet ska vidtas och
frekvent kontroll av nivåer ska göras. Anmälan om vattenverksamhet kan behöva göras i och
med eventuell grundvattensänkning i planområdet.

Dagvatten
Det finns i huvudsak tre recipienter för det dagvatten och grundvatten som bildas inom det
studerade området, Björkskatafjärden, Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden. Utöver dessa
tre behöver även Mjölkuddstjärnen beaktas då en viss del av flödet som slutligen når Inre
Lulefjärden passerar därigenom. Området avvattnas delvis genom dikessystem men främst
via dagvattenledningar. Ledningsnätet mot Skutviken har kapacitetsbrist och dämning sker
vid kraftig nederbörd.
En dagvattenutredning har tagits fram av Tyréns under 2016/2017. I utredningen beskrivs
befintligt dagvattensystem detaljerat, analys av avrinningsområden, flödesberäkningar, erforderlig fördröjningsvolym samt föroreningsberäkningar. Ett förslag på dagvattenhantering
efter exploatering av området har tagits fram.
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Skutviken

Karta över delavrinningsområden i området kring Lilla Mjölkuddsberget enligt SMHI. Mjölkuddstjärnen
är inte klassad som vattenförekomst i vatteninformationssystemet Svergie, VISS.

Det finns i huvudsak fyra utloppspunkter från utloppsområdet i nuläget. Dessa är markerade i figur och beskrivs nedan.
−−

Gammelstadsviken, som även är recipient för det flöde som passerar denna utloppspunkt. Till denna utloppspunkt rinner tre av delavrinningsområdena.

−−

Mjölkuddstjärnen, till vilka två flöden leder, det ena pumpas vi gång- och cykeltunneln
och det andra rinner genom trumman som går genom banvallen. Till denna utloppspunkt rinner två av delavrinningsområdena.

Delavringingsområden, karta från dagvattenutredning, Tyréns 2017.
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−−

Banvallen österut där flödet rinner vidare längs med banvallen ut mot vägport Haparandavägen. Dess recipient är Inre Lulefjärden.

−−

Haparandavägen som antingen kan ledas mot recipienten Björkskatafjärden eller mot recipienten Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner tre delavrinningsområden.

Ytvattenförekomsten Gammelstadsviken är en del av Gammelstadsvikens naturreservat och
ett Natura2000-område som skyddas av både fågel- samt art- och habitatdirektivet. I kantzonen av Gammelstadsviken återfinns våtmark som är klassad som klass 1 vilket är den högsta
skyddsklassen en vårtmark kan ha. Detta innebär att ingrepp som kan påverka hydrologin i
Gammelstadsviken inte bör tillåtas.
Detaljplanens genomförande innebär större hårdgjorda ytor. Detta medför att mängden dagvatten som tidigare har kunnat infiltreras naturligt i marken ökar och behöver tas omhand.
Föreslagen dagvattenhantering innebär att avrinningsområdena kommer att förändras. I huvudsak föreslås tre utloppspunkter, dessa är Gammelstadsviken, Haparandavägen och Banvallen österut. Till Mjölkuddstjärnen kommer betydligt mindre än nulägesflödet att ledas.
Inom planområdet behövs fördröjningsmagasin bland annat för att bibehålla samma flöde
mot Gammelstadsviken samt för att minska topflöden mot omkringliggande områden med
kapacitetsbrist. I dagvattenutredningen redovisas förslag på principiell dagvattenhantering
som kan användas inom planområdet för att uppnå tillräcklig fördröjningsvolym.
Föroreningskoncentrationerna för nuläget har beräknats för samtliga utloppspunkter. Efter
exploatering har föroreningskoncentrationerna utan dagvattenrenande åtgärder redovisats.
Vidare har schablonvärden för procentuell reningsförmåga olika dagvattenrenande anläggningar använts för att bedöma lämpliga dagvattenlösningar för dagvatten som uppkommer
inom planområdet.
Mot Gammelstadsviken ska främst dagvatten som uppkommer inom naturmarken ledas.
Vid Notviken station finns stora ytor att tillgå för anläggande av damm/våtmark för rening
och fördröjning av dagvattnet. Området kring Norvikens station befaras innehålla sulfidjord
vilket medför att hänsyn behöver tas vid vidare projektering för att undvika oönskat utläckage av metaller och pH-påverkan. Detta innebär att damm eller våtmark bör anläggas genom
att valla in området och därmed undvika schaktning/sänkning av marknivån och därmed
hantering av sulfidmassor.
I plankartan har de områden som avsatts för dagvattenhantering reglerats med [PARK] och/
eller egenskapsbestämmelsen [dagvatten]. Det innebär att inom dessa områden ska anläggningar som skapar fördröjning och/eller infiltrering av dagvatten finnas.
Dagvatten på kvartersmark
Dagvatten som uppkommer inom ny föreslagen fastighet ska i den utsträckning det är möjligt omhändertas och fördröjas inom fastigheten. Eftersom stora ytor behöver hårdgöras av
funktionella skäl är det viktigt med gröna inslag där det är möjligt.
På föreslagen fastighet för räddningstjänst föreslås dagvatten ledas dels mot Depåvägen och
det svackdike som ska leda dagvatten mot Haparandavägen samt öster ut längs med banvallen. I den södra delen av fastigheten föreslås att höjdsättningen justeras för att styra det ytavrinnande dagvattnet och skapa fungerande rinnstråk kombinerat med dagvattenanläggning
under mark. För att förhindra att dagvatten som uppkommer inom området påverkar omkringliggande fastigheter har ett område längs med den nord, öst och södra fastighetsgränsen
föreslagits för dagvattenhantering, [n1]. Inom detta område ska dike/vall/kantsten eller annan
teknisk lämplig anläggning uppföra för att säkerställa en fungerande dagvattenhantering.
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Föreslagen dagvattenhantering på ny fastighet för räddningstjänst. Bildkälla: Tyréns 2017.

På området för industri/verksamhet eller återvinningscentral/återvinningsmarknad har ett
området mot angränsande fastighet avsatts i plankarta för dagvattenhantering, [n1]. Detta för
att förhindra att dagvatten som uppkommer inom området påverkar omkringliggande fastigheter genom ett avskärande dike/vall/kantsten eller annan tekniskt lämplig åtgärd. Dagvetten som uppkommer inom denna yta föreslås ledas mot Depåvägen och i det föreslagna
svackdiket vidare mot Haparandavägen.
Enligt föreslagna försiktighetsåtgärder gällande dagvattenhantering är kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kommer på ett betydande sätt påverka Gammelstadsviken och Natura 2000-området. Exploateringen bedöms därav ej tillståndsprövas enligt
7e kap §28 a miljöbalken.
För mer information se Dagvattenutredning och PM Plogen 2 & 3, (Tyréns AB)

Risk för höga vattenstånd
Risken för höga vattenstånd uppstår vid skyfall mot stora hårdgjorda ytor. Planområdet är
beläget över den markhöjd för samhällsviktiga funktioner som beslutats i Luleå kommuns
riktlinjer för klimatanpassning.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka med mellan
20-40% beroende av utsläppsmängden växthusgaser till atmosfären. Den mindre ökningen
väntas ske om vi kraftigt begränsade utsläpp (jämfört idag) och den större ökningen väntas
om vi fortsätter hantera utsläpp till atmosfären som idag. Även den kraftiga nederbörden
(skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan öka med ca 15-25% beroende på scenario.
Hänsyn förändrad nederbörd är inarbetat i dagvattenutredning.
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Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från riksantikvarieämbetet.

Bebyggelse och gestaltning
Historik
Under mitten av 1800-talet fanns en del bebyggelse runtomkring Lilla Mjölkuddsberget. Gällande detaljplan visar att det i slutet av 1960-talet fortfarande fanns bostadsbebyggelse i de
sydvästra och nordöstra utkanterna av berget. Bebyggelsen har under årens lopp rivits och
idag finns inga av bostäderna kvar.

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

Bebyggelse
Bortsett från fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 är planområdet till största del obebyggt.
Fastigheten Räfsan 2 som endast delvis ingår i planområdet innefattar en byggnad som
används för lager och varuhus av Beijer byggmaterial. På fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3
finns byggnader för kontor, lager och småindustri.
Omkringliggande bebyggelse är av industrikaraktär, med stora volymer. Bebyggelsen är utformade efter verksamheternas behov och funktion. Fasaderna är klädda med plåt, men även
bärande tegelfasader förekommer.
Användningen av kvartersmark regleras i plankartan genom räddningsstation [T1] och industri
[J], verksamhet [Z] eller teknisk anläggning - återvinningscentral/återvinningsmarknad [E1].
Största byggnadsarea anges i procent per fastighetsarea, [e1 35] på räddningstjänstens område och [e2 25] på område för industri/verksamhet eller återvinningscentral/återvinningsmarknad. Detta innebär att på kvartersmarken för industri/verksamhet/återvinningscentral/
återvinningsmarknad kan byggnader uppföras till en största totala area om ca 7 250 m2
(BYA). På räddningstjänstens fastighet kan byggnader uppföras till en största totala area om
ca 8 700 m2 (BYA).
Byggnader inom kvartersmarken regleras med en högsta nockhöjd, [+15] meter på räddningstjänstens område och [+10] meter på område för industri/verksamhet eller återvinningscentral/återvinningsmarknad. Inom kvartersmarken för räddningstjänst får en mast uppföras
till högsta höjd om 30 meter, [f1].
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Den södra delen av planområdet ligger inom utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden och Norrbotniabanan. Kvartersmark som ligger inom utredningskorridoren har reglerats
med korsmark, vilket innebär att endast komplementbyggnader får uppföras. Komplementbyggnader får uppföras till en högsta byggnadshöjd om [+ 4] meter.
Om en framtida utbyggnad av Norrbotniabanan innebär att de komplementbyggnader eller
anläggningar som uppförs inom detta område måste omlokaliseras, kan så göras inom området. Ett avtal har upprättats som tydliggör ansvarsfördelningen mellan Luleå kommun och
Trafikverket vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Detta för att säkerställa syftet med riksintresset för kommunikation, dubbelspår Luleå - Boden och Norrbotniabanan.
Övrig bebyggelse som regleras i plankartan är en kommunikationsmast [E2] och nätstation
[E3]. Byggnader inom dessa områden regleras med en högsta totalhöjd, [+4] meter för nätstationen, och [+36] meter för kommunikationsmasten.

Planerade verksamheter
Nya verksamheter som i dagsläget planeras etableras inom området är räddningstjänst innehållande brandstation, SOS larmcentral, ambulansverksamhet samt återvinningscentral och
återvinningsmarknad.
Räddningstjänst
Inom kvartersmark för räddningstjänst ska brandstation, SOS-alarm och landstingets ambulansverksamhet inrymmas. Verksamheten är samhällsviktiga och ska planeras och organiseras
så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms kunna ersätta befintliga brandstationer i centrala Luleå
och i Gammelstad. Verksamhet kommer bedrivas dygnet runt. Från räddningsstationen ska
stora och komplexa räddningsinsatser kunna ledas vilket ställer krav på omgivning och utformning av planområdet.
I aktuellt lokalprogram har den totala byggnadsarean beräknats till 6500 m2 innefattande operativa lokaler för utryckande organisation för räddningstjänst och ambulans i form av vagnhallar, verkstäder, förråd osv. samt administrativa lokaler för räddningstjänst, ambulans och
SOS-alarm bestående av kontor, ledningscentraler, personalutrymmen, konferensytor osv.
Återvinningscentral och återvinningsmarknad
Återvinningscentralen och återvinningsmarknaden är idag samlokaliserade på Kronan och
sysselsätter ca 3-4, respektive 85 stycken personer. Återvinningscentralen erbjuder inlämning
av exempelvis grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall. Efter inlämning transporterars
avfallet vidare för återvinning, energiutvinning, sortering eller deponering mestadels till
Sunderby avfallsanläggning.
Att anlägga och driva återvinningscentral kräver tillstånd enligt miljöbalken.
Återvinningsmarknaden bedriver handelsverksamhet för återanvändning av inlämnat material. Återvinningsmarknaden har även en viktigt social funktion och fungerar för att etablera
fler människor på arbetsmarknaden. Ett centralt läge med goda gång-, cykel- och kollektivtrafikanslutningar är mycket viktigt och kan minska behovet av parkeringsplatser inom
området.

Friytor
Planområdet brukas idag i viss mån för rekreation och friluftsliv. Vid ett genomförande av
planförslaget kommer största delen av naturmarken på Lilla Mjölkuddsberget ersättas med
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ytor för verksamheter. Närområdet har goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
Mjölkuddsberget och Mjölkuddstjärnen är belägna mindre än 100 respektive 300 meter från
planområdet.
I det kommunala projektet Guldkant kring Gammelstadsviken har möjligheten att knyta
samman Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken med en vandringsled eftersökts. I projektet har en saknad länk identifierats och det är sträckan från gång- och cykeltunneln under
järnvägen vid planområdet och sträckan fram till Notvikens station. Den föreslagna gångoch cykelvägen parallellt med ny gata kommer tillsammans med enklare gångstråk i den
planlagda parkmarken bidrar till att leden blir komplett.

Offentlig och kommersiell service
De tillkommande verksamheter som föreslås i och med detaljplanen ökar servicesnivån i området. Möjligheten till återvinning och återanvändning i Luleå är oförändrad eller förbättrad.
Övriga nya verksamheter skapar fler och mer varierade arbetsplatser i området vilket i sin
tur kan generera annan kommersiell service.

Byggskedet
Byggskedet innefattar avverkning av skogen på delar av berget, avtäckning av delar av berget, lossgörning av berg, (ev. skutknackning, krossning och sortering samt mellanlagring av
berg), borttransport av berg, anläggande av gator, gång- och cykelvägar inklusive ledningar,
iordningställande av kvartersmark och uppförande av byggnader.
Det område som ska justeras i marknivå är ca 6 ha stort. Marknivån föreslås i delar av området sänkas ca 1-5 meter och i delar av området höjas ca 1-2 meter. Marknivån behöver justeras för att skapa byggbara plan ytor. Bedömd mängd berg som kommer att hanteras är ca 70
000 – 90 000 m3, (Ramböll, 2017-10-26) viket kan antas medföra ca 30 -40 lastbilstransporter
per dag under ett år. Överskottet av jordmassor ligger i spannet 25 000 - 50 000 m3 beroende
på val av vägprofil. En del av bergmassorna kan komma att användas till att iordningställa
området för exploatering (fyllning och överbyggnad för ny gata, fyllning av kvarters- och
gatumark inom planområdet). Avsikten är att berget ska tas ut lämpligt i tid för att användas
inom andra kommunala projekt.
Bergmaterialet har vid provtagning visats vara av god kvalité och kan användas som bäroch förstärkningslager enligt Trafikverkets krav (TDOK 2013:0529). Materialet är även godkänt för användning som viss typ av slitlager.
Masshantering och transporter kopplade till berguttag hanteras vidare i miljökonsekvensbeskrivning (Tyréns AB)

Landskapsbild
Planområdet är framförallt synligt från Bodenvägen, Banvägen, intilliggande järnvägen och
utgör en grön fond i stadsbilden. Även från industriområdet, Björkskataleden och Depåvägen är planområdet synligt. Den skogsbeklädda höjden är ett viktigt strukturerande inslag i
stads- och landskapsbilden.
Planförslaget innebär att marknivån på delar av Lilla Mjölkuddsberget justeras. Landskapsbilden kommer påverkas av den nya exploateringen. Sänkning av marknivån är ett ingrepp i
landskapet som inte kan återställas. Delar av skogsmarken föreslås övergå till verksamhetsmark och delar av marken inom området behöver därför planas ut.
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I den norra delen av planområdet lokaliseras byggnader och anläggningar uppe på berget
topp och på dess östra sida. En skogsskärm mot Mjölkuddstjärnen kommer
att bevaras och kommer att utgöra en buffert mot stadslandskapet i väster. En ny
väg kommer att ligga parallellt med järnvägen i sluttningen mot höjden. Där den nya vägen
viker in för att ansluta mot depåvägen kommer den att gå i skärning, varvid det sydvästligaste hörnet av berget sprängs bort. Byggnader och anläggning kommer att vara synliga från
industriområdet i öster och delvis över eller genom skogsskärmen från väster. I den södra
delen av planområdet kommer räddningstjänstens byggnad att bli ett nytt landmärke då den
kommer att ligga väl synlig och högt i förhållande till järnvägen och Banvägen.
Lokalisering och höjdsättning av byggnader och anläggningar har anpassats så att en skogsridå kan bevaras mellan dessa och Mjölkuddstjärnen. Den skogklädda höjdens funktion
som fond bakom Mjölkuddstjärnen kvarstår men på grund av att dess bredd blir begränsad
kommer bebyggelsen att synas över och/eller genom skogsskärmen. Sammantaget bedöms
konsekvenserna på stadsbilden bli måttliga.
Byggnaderna inom området ska placeras och utformas för att skapa ett nytt, positivt inslag i
stadsbilden. Järnvägen är en av huvudinfarterna till Luleå för resenärer med tåg och det bör
likaså beaktas vid gestaltningen av området.

Lilla Mjölkuddsberget från Bodenvägen. Mjölkuddstjärnen syns framför området.

Riksintresse Norrbotniabanan
Norrbotniabanans korridor utgör riksintresse för kommunikationer. Norrbotniabanan ingår
dessutom i det av EU utpekade TEN-T:s stomnät (Transeuropeiska transportnätverket).
Botniska korridoren är en strategisk viktig länk i det europeiska transportsystemet i såväl
Sverige som i Finland och knyter samman regionerna i öst-västlig samt nord-sydlig riktning.
Botniska korridoren kopplar även ihop omvärlden både nationellt och transnationellt. Norrbotniabanan är den saknade länken i den Botniska korridoren. Norrbotniabanan är således
av stor betydelse utifrån såväl lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv.
Norrbotniabanans utredningskorridor behandlar två alternativ, östlig och västlig anslutning
till Luleå. Utredningskorridorerna är baserade på ett antal linjestudier med en viss marginal
för att inte låsa möjligheten till goda spårlösningar i kommande järnvägsplaneskede.
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Den västra korridoren, som innebär att Luleå C blir en så kallad säckstation, bedöms innebära störst behov av ytterligare spår genom Luleå. Korridoren ligger i anslutning till väg E4 och
passerar Södra Gäddvik via Storheden mot befintlig järnväg i nordost. Anslutning till befintligt spår mot Luleå och Boden kan ske med ett triangelspår mellan Notviken och Storheden.

Bild över Norrbottniabanans utredningskorridor, alternativ väst. Källa: Trafikverket järnvägsutredning 160.

Möjlighet att bredda befintligt spårområde längs med stambanan begränsas av omkringliggande bebyggelse och infrastruktur. Norr om planområdet ligger Gammelstadsvikens
naturreservat. Reservatsgränsen ligger ca 25 meter från befintlig spårmitt. Vid planområdet
finns Notvikens station med dubbla spår och mittperrong. Ett tredje spår finns vid Notvikens
station, i form av ett industrispår. Industrispåret ansluter till angränsande fastighet Räfsan 2.
Exakt hur kommande järnvägsspår kommer att dras inom korridoren är ännu inte utrett.
Genomförandet av detaljplanen innebär att lokalgata, parkeringar och komplementbyggnader kan uppföras inom utredningskorridoren. Avståndet mellan befintligt spår (dubbelspår)
och planerat vägområde (släntfot) är ca 20 meter. Om framtida behov av ytor för järnvägsanläggningen innebär att föreslagen lokalgata, parkeringar och komplementbyggnader behöver
flyttas, kan så göras inom området. Föreslagen lokalgata kan vid en utbyggnad av järnvägen i
första hand förskjutas längre norrut och slänter tas upp med stödmur, vilket innebär tillkommande ytor för järnvägen. Alternativt kan lokalgatan omlokaliseras till norra sidan av Lilla
Mjölkuddsberget. Framtida situation gällande markägoförhållanden, behov, krav och gällande
förutsättningar kommer styra vid eventuell omlokalisering av lokalgata och andra anläggningar. Detaljplan för lokalgata på norra sidan av Lilla Mjölkuddsberget finns ej.
Parkeringar och komplementbyggnader som uppförs inom kvartersmark bedöms kunna
omlokaliseras inom kvartersmarken om ytterligare mark inom utredningskorridoren krävs
för en utbyggnad av järnvägsspåren.
Ett avtal mellan Trafikverket och Luleå kommun har upprättats för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Därmed anses riksintresset för kommunikation ha prioriterats och tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägsanläggningen bedöms inte
påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
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Befintliga järnvägsspår intill planområdet. Planområde markerat i rött.

Trafik
Gatunät
Vägar som omger planområdet är Haparandavägen, Björkskataleden och Depåvägen.
Anslutning till Haparandavägen föreslås i ny cirkulationsplats i Depåvägens förlängning.
För att inrymma cirkulationsplatsen behöver gatuutrymmet breddas. Därför ingår denna
del av Haparandavägen och Depåvägen i planområdet med beteckningen [GATA1]. Cirkulationsplatsen planeras få fyra anslutningar; mot Haparandavägen, Depåvägen väster och
Depåvägen söder. Depåvägen norrut föreslås utformas som en återvändsgränd och förses
med en vändplan.
Möjlighet till trafikanslutning till planområdet finns via Depåvägen och Haparandavägen
samt Björkskataleden. Ny gata är föreslagen att ansluta till Depåvägen och Björkskataleden
med sträckning i ytterkant av planområdet parallellt med järnvägen. Den nya lokalgatan
planläggs med beteckningen [GATA2]. Inom gatuområdet finns utrymme för en parallell
gång- och cykelväg. Anslutning av ny gata mot Björkskataleden föreslås i befintlig cirkulationsplats vid fastigheten Räfsan 2. Anslutningen kommer påverka fastigheten Räfsan 2.

Biltrafik
Björkskataleden öster om Porsörondellen har en uppmätt vardagsmedeldygnstrafik (VDT)
på ca 11 500 fordon och Björkskataleden väster om Porsörondellen har VDT 5 200. Haparandavägen söder om Porsörondellen har VDT på nära 14 000 fordon. Uppgifterna kommer från
den årliga trafikmätningen hösten 2016. VDT längs Depåvägen söder om anslutningen till
Björkskataleden har vid trafikmätningar våren 2016 uppmätts till VDT 2 500 fordon.
Exploateringen av Lilla Mjölkuddsberget kommer att generera ökad trafik till och från området. Mätning av trafikmängder till nuvarande återvinningscentral och återvinningsmarknad
har genomförts under 2015-2016. Mätningarna visar att återvinningscentral och återvinningsmarknad sammantaget beräknats generera 1 400 fordonsrörelser i snitt per dag. Besökare
till återvinningscentral/återvinningsmarknad kan komma att öka när Luleå växer. Antalet
fordonsrörelser för återvinningscentral/återvinningsmarknad har därmed beräknats kunna
stiga till ca 1 600 fordonsrörelser per dag.
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Räddningstjänsten genererar en mindre mängd trafik i form av besökstrafik. Det är en arbetsplats med ca 100 anställda och där tillkommande utryckningstrafik. Räddningstjänsten
har stora variationer i antal fordonrörelser per dag.
Totalt bedöms området, vid fullt utbyggt, komma att trafikeras av 2 000-2 500 fordon per
dag. Det är ett märkbart tillskott lokalt men på de omgivande trafiklederna bedöms inte ökningen påverka trafiksituationen.
Kapaciteten vid de anslutande trafiklederna, cirkulationsplatserna och inom planområdet
har att analyserats i separat trafikutredning, (Sweco 2017). I trafikutredningen har speciellt
fokus legat på räddningstjänstens utryckningsvägar och dess framkomlighet. Bedömningen
av föreslagna trafiklösningar är att standarden är godtagbar, även för utryckningsfordon.
Inga större kapacitetsproblem kommer uppstå enligt beräkning. Den inneboende logistiken
i område kan däremot behöva ses över. Gator inom område för industri/verksamhet eller
återvinningscentral/återvinningsmarknad ska utformats för att utesluta risken för köbildning
och därmed risken att fördröja utryckningsfordon.

Foto mot väster taget ungefär där ny gata föreslås i planförslaget. I bilden syns även Notvikens station
med dubbla spår och befintlig gång- och cykelport under järnvägen.

Gång- och cykeltrafik
I närområdet finns ett relativt väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelvägar finns
längs med Björkskataleden och Haparandavägen. Gång- och cykelvägen längs med Haparandavägen ingår i Porsöstråket som är ett prioriterat cykelstråk. Trottoar för fotgängare finns
på den del av Depåvägen som går parallellt med Haparandavägen men saknas på den del
som viker av mot planområdet.
Förbindelse mot bland annat Porsön, Mjölkudden och vidare mot Luleå centrum finns via en
gång- och cykeltunnel under Haparandavägen. Ytterligare gång- och cykeltunnel finns under
järnvägen mot Banvägen med anslutning mot Notviken.
Ny gång- och cykelväg anläggs längs med Depåvägen och ny gata i planområdet, vilket
kopplar samman Notviken med Yttervikens industriområde. Befintlig gång- och cykelväg
som passerar genom planområdet från tunneln under järnvägen norrut mot Björkskataleden föreslås ligga kvar i befintligt läge. Gång- och cykelvägen längs med Haparandavägen
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kommer påverkas av ny cirkulationsplats. Eventuellt kan gång- och cykelvägen förskjutas åt
öster. Vid Notvikens station tas delar av befintlig gång- och cykelväg med i detaljplanen.
Ytor för gång- och cykelväg regleras med egenskapsbestämmelsen [gc-väg].
Sammantaget bedöms Porsödalens industriområde få förbättrade gång- och cykelförbindelser vid ett genomförande av detaljplanen.
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I figuren framgår befintliga och planerade vägar (röd) och gc-vägar (blåa).

Kollektivtrafik
Närmaste hållplats för Luleås lokala kollektivtrafik ligger inom ca 250 meters avstånd från
planområdet vid Depåvägen. Det finns ytterligare en hållplats inom ca 500 meter avstånd.
Utbyggnad av verksamhetsområdet kan innebära ett bättre underlag för utökning av kollektivtrafiken längs med Haparandavägen och på sikt även Björkskataleden.

I figuren framgår busshållplatser vid planområdet trafikerad av Luleå lokaltrafik och länstrafiken i Norrbotten. Avståndet är markerat i gult och rött för 100 meter respektive 300m.
1:4 000
december 19, 2016
Busshållplatser, Luleå Lokaltrafik (LLT, punkter)
Busshållplatser, Länstrafiken i Norrbotten (LTN, punkter)
100 m

300 m

26

0

0,0325

0

0,05

0,065
0,1

0,13 mi

0,2 km

Parkering
Planområdet ligger inom det som utgör zon 2 i Luleå kommuns parkeringsnorm. Då parkeringstal för föreslagna verksamheter inte följer traditionellt behov (p-plats per BTA verksamhet) har parkeringsbehovet utretts i ytbehovsutredningen framtagen av MAF Arkitektkontor
AB.
Ytbehovsutredningen för återvinningscentral/återvinningsmarknad visar att båda verksamheterna totalt är i behov av drygt 70 parkeringsplatser. Räddningstjänsten med SOS alarm
har ett behov av ca 50 parkeringsplatser.
Delar av kvartersmarken för räddningstjänst ligger inom utredningskorridor för Norrbotniabanan. Detta områden kommer delvis användas för parkering. På kvartersmarken för
räddningstjänst kan ca 70 parkeringsplatser anläggas inom utredningskorridoren. Detta har
reglerats i plankarta med korsmark, dvs parkering, carport eller annan komplementbyggnad
kan uppföras inom detta område.
Vid eventuell framtida utbyggnad av järnvägsspåret kan dessa anläggningar behöva omplaceras. Beroende på utformning och användning av hela området kan det finnas möjlighet att
samnyttja parkeringsplatser. Bedömningen görs att alternativa placeringar för dessa anläggningar går att hitta inom området.
Parkeringsnormen för cykel anger att de minst ska anläggas 6 stycken cykelparkeringsplatser
per 1 000 kvm BTA för industrier respektive 12 cykelparkeringsplatser för kontor. För handel
utanför centrum är normen 6 cykelplatser per 1 000 kvm BTA. Cykelparkeringstalet är ett
minvärde. Det ses som positivt om fler cykelparkeringar än minimikravet kan anläggs.

Framkomlighet
Verksamheter inom räddningstjänsten innebär utryckningar som ställer höga krav på framkomlighet och körutrymme. Fysiska trafikåtgärder som kan utgöra risk vid högre hastigheter
eller leda till ökad köbildningen ska undvikas inom planområdet.
Tung trafik och långa fordon behöver kunna angöra området.

Industrispår
Inom planområdet finns ett industrispår som går från fastigheten Räfsan 2 och ansluter till
Notvikens station. Industrispåret används inte och har inom de privata industrifastigheterna
delvis byggts över.
Detaljplanens genomförande innebär möjligheten till att reglera fastigheten Räfsan 2 så att
industrispåret ligger inom fastigheten och är planlagd som industri [J].

Tillgänglighet
Planområdets tillgänglighet säkerställs genom anläggning av ny gata i området och två nya
trafikanslutningar till Björkskataleden och Haparandavägen. Trafikanslutningar skapas både
för bil, cykel och gång. Kollektivtrafiken har god tillgänglighet till planområdet.
Eftersom planområdets terrängförhållanden varierar med relativt stora höjdskillnader ska
stor hänsyn tas vid höjdättning av gator och annan mark. Nya byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Boverkets byggregler (BBR) gäller för att säkerställa att en god tillgänglighet
uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgängligheten prövas i detalj vid
bygglov och tekniskt samråd.
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Sociala frågor
Porsödalens industriområde är ett typiskt industriområde som främst är aktivt under dagtid.
Det finns få mötesplatser i området.
Vid utökning av verksamheter i området och då räddningstjänst är bemannad dygnet runt
kommer antalet människor i rörelse under dygnets alla timmar öka. Ett genomförande av
planförslaget kan därmed öka tryggheten främst för dem som passerar närliggande gångoch cykeltunnel/vägar men även besökare av Notvikens tågstation. Återvinningsstationens/
återvinningsmarknadens närhet till studentbostadsområdet Porsön innebär större möjlighet
för de studenter, som ofta inte har tillgång till bil, att ta sig till området med cykel eller via
kollektivtrafik.
Planförslaget innebär att en del av naturområdet och dess rekreationsvärden försvinner, men
även möjlighet att knyta samman Mjölkuddstjärn och Gammelstadsviken med en sammanhängande vandringsled.

Miljökonsekvensbeskrivning - sammanfattning
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planförslaget. Vidare följer en
sammanfattning och samlad bedömning av detaljplanens bedömda miljöpåverkan.
Den skogklädda höjden försvinner delvis, men bevaras på den sida som exponeras mot Mjölkuddstjärnen. Delar av naturområdet försvinner. Exploatering av planområdet medför att
naturlig skogsmark ersätts av hårdgjorda ytor vilket ger upphov till snabbare avrinning och
högre toppflöden. Verksamheterna inom området medför även ökad föroreningsbelastning
på dagvattnet som uppkommer inom området. Planområdet avvattnas i nuläget till recipienterna Mjölkuddstjärnen, Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven). Dagvattnet
kan fördröjas och renas inom planområdet innan det släpps vidare ut mot recipient. Med
föreslagen dagvattenlösning bedöms påverkan på recipienterna bli ringa.
Det planerade området består till stor del av berg, delvis berg i dagen, delvis under upp till
1 meter morän. Nedanför berget är moränlagret 10 - 20 meter tjockt. Vid genomförande av
planen kommer delar av berget att sprängas bort. Stora mängder berg kommer att hanteras
inför exploateringen av området. Under byggtiden kommer buller och damning att uppstå
av sprängning, berghantering och transporter. Bedömd mängd berg som kommer att hanteras är ca 70 000 – 90 000 m3 viket kan antas medföra ca 30 - 40 lastbilstransporter per dag
under ett år. Överskottet av jordmassor ligger i spannet 25 000 - 50 000 m3 beroende på val av
vägprofil. Avsikten är att ta ut berget lämpligt i tid för att användas inom andra projekt.
Lilla Mjölkuddsberget är ett område med påtagligt naturvärde enligt utförd naturvärdesinventering. Den fridlysta växten revlummer växer inom området. Revlummer är en vanlig art,
speciellt i Norrland, varför artens bevarandestatus inte bedöms påverkas av planen, varken
på lokal, regional eller nationell nivå. Motaggsvampen växer i anslutning till äldre glesare
skogsbestånd, främst tall, i större delen av Sverige. Arten är rödlistad som nära hotad eftersom den minskar i antal i och med att dess livsmiljö minskar. Planen bedöms påverka artens
bevarandestatus negativt då den kan innebära en minskning av artens livsmiljö. Kompensationsåtgärder avses inte vidtas.
Påverkan på stadsbilden blir måttlig genom att en stor del av höjden avverkas, hårdgörs
och/eller bebyggs men att en skärm av skogsvegetation bevaras mot Mjölkuddstjärnen och
Bodenvägen. Den planerade räddningstjänsten får ett läge som gör att den kan bli ett nytt
landmärke i stadsbilden.
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Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden.) Inga anläggningar som påverkar riksintresset
negativt planäggs inom riksintresseområdet. Syftet med riksintresse för kommunikationer
bedöms vara tillgodosett.
Verksamheten vid planerad återvinningscentral ger upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer
vid närmaste bostäder och dimensionerande riktvärde beräknas innehållas. Eftersom verksamheten vid återvinningscentralen inte bedrivs nattetid finns inget riktvärde för maximal
ljudnivå. Närmaste bostäder (Mjölkudden) utsätts i dagsläget för höga trafikbullernivåer från
Bodenvägen. Bullerbidraget från planerad ny väg är försumbart.
Trafik till och från området löses via befintlig cirkulationsplats på Björkskataleden (vid Beijer) samt via Depåvägen och en ny cirkulationsplats på Haparandavägen. De utsläpp till luft
som uppkommer härrör från trafiken till och från samt inom området. Utsläppen bedöms ge
små konsekvenser och endast lokalt i anläggningens närhet. Sett i ett större perspektiv kommer utsläppen varken öka eller minska eftersom trafiken flyttas från ett centralt läge till ett
annat.
Ingen känd kulturmiljö påverkas.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra påtaglig negativ påverkan på nationella
eller regionala miljömål eller miljökvalitetsnormer. I förhållande till nollalternativet bedöms
planförslaget innebära positiva miljö- och samhällskonsekvenser. Kommunen har i och med
planförslaget möjlighet att utforma en modern, väl lokaliserad räddningstjänst, ge goda förutsättningar för SOS Alarms verksamhet samt fortsätta att utveckla återvinning och återanvändning eller annan industriverksamhet i Luleå.
Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med i huvudsak relativt små och
begränsade negativa miljökonsekvenser.

Hälsa och säkerhet
Vibrationer och andra störningar
WSP Bergteknik i Luleå har på uppdrag av Luleå kommun utfört en riskanalys med avseende på markvibrationer från sprängning vid uttag av berg (PM Bergteknik och PM Riskanalys).
Analysen omfattar fastigheter och utrustning samt verksamhet inom ett bedömt utredningsområde, ca 200 meter från planområdet.
Utredningsområdets storlek är satt utifrån projektets längd och att det kan klassas som
täktverksamhet. Syftet med riskanalysen är att belysa och genom restriktioner begränsa
markvibrationer ifrån sprängningsarbetet som kan orsaka skador på byggnader och störningar i vibrationskänslig utrustning och anläggningar, samt att sätta restriktioner för arbete
intill spårområdet för den angränsande järnvägen. För att genomföra projektet måste hänsyn
tas till den närbelägna järnvägen och de byggnader som finns i anslutning till området. Vid
kontakt med Trafikverket så ser de inga hinder med att genomföra projektet, dock finns vissa
krav på utförandet som specificeras i riskanalysen.
Sprängningsarbeten under byggtiden genererar vibrationer i mark och stötvågor i luft.
Grundläggningsarbeten såsom spontning, pålning och packning ger även upphov till
markvibrationer. Gällande lagstiftning och försiktighetsåtgärder ska vidtas vid allt arbete
som kan orsaka buller, vibrationer eller andra störningar.
För mer information om störningar under byggtiden se miljökonsekvensbeskrivning.
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Trafik- och industribuller
Planområdet är omgivet av industrier, järnväg och större trafikleder. Planerade verksamheter
innebär ökade trafikmängder lokalt på Porsödalens industriområde. Den främsta bullerkällan vid ett genomförande av planen bedöms vara ökat trafikbuller. De planerade verksamheterna kan medföra momentana ljud vid exempelvis rangering av containrar, lastning och
lossning av material och när material slängs i containrarna.
En bullerutredning har tagits fram av Tyréns 2017. I genomförd utredning framgår att
avståndet till närmaste bostäder är ca 400 meter. Mellan bostäderna och planområdet finns
bland annat Bodenvägen med ca 11 400 fordon per dygn samt järnvägen. Det tillkommande
trafikbullret bedöms inte innebära att riktvärden för bostäder överskrids.
Genomförda beräkningar av externt industribuller från planerad ny återvinningscentral visar
att verksamheten ger upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer (< 40 dBA) vid närmsta bostäder
belägna på Mjölkudden, samt vid Praktiska Gymnasiet. Dimensionerande riktvärde kvällstid
och dagtid lördagar på Leq 45 dBA innehålls beräkningsmässigt. Eftersom verksamheten vid
återvinningscentralen ej bedrivs nattetid finns inget riktvärde för maximal ljudnivå.
Under byggtiden kommer bullrande verksamhet innebära störningar och höga bullernivåer.
Vid uttag av berg kommer buller från sprängning, borrning och eventuell krossning på området. De transporter som masshanteringen innebär kommer också att generera trafikbuller.
Även grundläggning kan komma att vara störande för omgivningen.
För mer information om buller och störningar under byggtiden se Bullerutredning samt miljökonsekvensbeskrivning.

Transporter av farligt gods
Planområdet ligger i anslutning till Stambanan genom över Norrland och en framtida sträckning för Norrbotniabanan. I riktlinjer i Länsstyrelsen i Norrbottens skrift Skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods framgår att det generella säkerhetsavståndet vid en högtrafikerad
järnväg är 10 meter till zon B (mindre känslig användning), 30 meter till zon C (normalkänslig användning) och 90 meter till zon D (känslig verksamhet). Räddningstjänsten bedöms
ingå i zon C medan resterande föreslagna verksamheter ingår i zon B. Om en vall eller dylikt
anordnas som hindrar avåkning och att gods läcker ut mot bebyggelse tillåts bebyggelse i
zon C placeras 10 meter från närmaste spårkant. Givet en brandskyddad fasad är inget särskilt skyddsavstånd nödvändigt.
Den nya lokalgatan föreslås placeras högre än järnvägen. Det innebär att det generella riskavståndet går att uppnå men att det även kan gå att anordna den nya gatan som skyddsvall.

Luftkvalitet
Lokalt bedöms en påverkan på luftkvaliten ske vid genomförande av planen till följd av den
ökade trafikmängd som leds in i området. Totalt sett över Luleå stadsbygd bedöms dock
detaljplanen inte medföra betydande trafikökningar. Centralt belägna verksamheter flyttas
till en annan relativt central placering i stadsbygden. Den totala tillkommande trafiken inom
planområdet bedöms vara ca 2000 fordon om dagen. Denna trafik ska fördelas ut på Haparandavägen och Björkskataleden. En stor andel av denna trafik finns redan på dessa leder då
de besöker befintliga anläggningar.
Under byggtiden, framför allt vid uttag av berg finns risk för damning. Ansvarig entreprenören ska tillse att dammspridning från bergborrning, schakt och transporter minimeras och att
omkringliggande verksamheters friskluftsintag ej påverkas.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Anslutningspunkt för vatten- och avlopp med tillräcklig kapacitet för att försörja planområdet finns i Depåvägen.
Till räddningstjänstens fastighet är det nödvändigt med dubbelmatning på vatten- och avloppsledningar
För mer information om dagvatten se kapitel Dagvatten, samt Dagvattenutredning.

Värmeförsörjning
Möjlighet att ansluta området till fjärrvärme finns bland annat i Depåvägen.

El/Tele/IT
Befintlig kommunikationsmast med tillhörande teknikbodar behöver flyttas för att möjliggöra anläggande av ny lokalgata. Ny placering av basstationen föreslås i plankartan med
beteckningen [E2]. Mastens totalhöjd regleras till max [+36] meter.
Befintlig nätstation behöver flyttas för att möjliggöra anläggande av ny lokalgata. Ny placering av stationen föreslås i plankartan med beteckningen [E3]. Nätstationens byggnadshöjd
regleras till max [+4] meter.
Inom kvartersmarken för räddningstjänst ska u-områden i föreslagen fastighetsgräns fungera för befintliga ledningar genom fastigheten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Luleå kommuns renhållningsföreskrifter.

Miljömål
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka de 16 nationella miljömålen negativt. Bedömning och påverkan beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen.

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

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

Detaljplanens genomförande

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

Tidplan för genomförandet
Detaljplanen bedöms komma att genomföras i etapper. Delar av berget kommer tas ut för att
bereda plats för ny kvartersmark. Kvartersmark för räddningstjänst, gata och dagvattenanläggningar planeras att påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Preliminärt under
början av 2018.
Ny räddningstjänst är planerad att byggas först. Grundläggning och byggnation av räddningstjänst kan komma att påbörjas under slutet av 2018. Hela byggnaden ska vara slutförd
under 2020.
Övriga planerade verksamheter bedöms byggas under kommande år eller påbörjas parallellt
med att den nya räddningstjänsten byggs.

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Nya fastigheter för kvartersmark kommer att styckas av från stamfastigheten Ytterviken
17:32. Förrättning sker efter ansökan av fastighetsägare/exploatör.
Fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 kommer fastighetsregleras till ny fastighet för räddningstjänst. Även del av Ytterviken 17:32 kommer ingå i ny fastighet.
Fastigheten Ytterviken 17:32 kommer fortsättningsvis att innehålla allmänna platsmark (gator, park, naturmark).
Ny anslutning av gata mot cirkulationsplats vid Björkskataleden innebär en fastighetsreglering mellan fastigheterna Räfsan 2 och Ytterviken 17:32.

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

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

Markinlösen och ersättningsfrågor
För att möjliggöra en ny gatuanslutning till cirkulationsplatsen vid Björkskataleden påverkas
privat mark tillhörande Räfsan 2. Att ansluta ny väg till befintlig cirkulationsplats utanför
Beijer utan att göra markintrång på fastigheten Räfsan 2 har efter flertal utredningar
avskrivits, då det inte går att få till en nog god vägdragning. Föreslagen vägdragning är av
nog god standard, vilket är särskilt viktigt då vägen ska fungera som utryckningsväg för
räddningstjänsten. Det är även viktigt att de vägnät som nu anläggs bidrar till en långsiktigt
hållbar stadsutveckling. Även föreslagen lösning för Räfsan 2 bedöms innebära en bättre
angöring och markanvändning inom fastigheten. Sammantaget anses det allmänna intresset
av att få till en väganslutning vara större än den olägenhet som uppstår för den enskilda
fastighetsägaren. Den mark på Räfsan 2 som avses användas för allmänt ändamål är ca 600
m2 stor.
Avtal mellan fastighetsägaren och Luleå kommun avses upprättas och reglera ersättningsfrågor samt genomförande av fastighetsreglering.

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

8.

Medverkande i projektet

Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar. Konsulter som medverkat vid framtagande av detaljplanen finns listade
under kapitel 4 Handlingar.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering, upprättad 2017-11-29, rev 2018-01-12.

				
				

Frida Lindberg
Planarkitekt

Daniel Rova
Planarkitekt

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-02-26, § 60.
Beslutet har, genom Mark- och miljödomstolens beslut att avvisa överklagan (Mål nr P
886-18), vunnit laga kraft 2018-05-18.
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