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Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Tid måndag 15 januari 2018 kl. 08:15

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt Rubrik Ärendenr Sida
1 Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens arbetsutskott 

2018-01-15
2017/1488 3

2 Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer i Luleå 2015/604 4 - 10

3  Medborgarförslag om muddring i Furufjärden  2017/1133 11 - 15

4 Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för äldre elever på 
Boskataskolan

2017/645 16 - 26

5 Antagande av detaljplan för del av Porsön, del av Ytterviken 17:32 m fl - 
Kv Risslan 

2017/1660 27 - 477

6 Antagande av detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - 
Dalbo

2017/1654 478 - 564

7 Kommunledningsförvaltningen intern kontrollplan 2018 2017/1616 565 - 566

8 Samverkan Luleåregionen 2017/880 567 - 569

9 Avsiktsförklaring med Jernhusen om Resecentrum 2017/1617 570 - 575

10 Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan skärgård 2017/1463 576 - 585

11 Planprogram för del av Centrum, Östra stranden och resecentrum 2017/1642 586 - 589

12 Planuppdrag Storheden 1:54 och 1:82 2017/681 590 - 591
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

13 Översyn av nämndstruktur och samordning av evenemang 2017/383 592 - 640

14 Intresseanmälan till värdkommun för SM-veckan vinter 2021 2017/1631 641 - 642
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-24

 
2017/1488-1.1.1.7

Elisabeth Qvarnström

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-01-15
Ärendenr 2017/1488-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges kommuner 
och landsting och 
Region Skåne
2017-12-13

Hid.nr 2017.9334
Nordic Cultural Political Summit 2018, maj 2018

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-12-29

Hid.nr 2017.9527
Seminarium Medborgardialog i komplexa 
samhällsfrågor kring inkludering och integration, 1 
februari 2018

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-12-15

Hid.nr 2017.9584
Demokratidagen 2018

Länsstyrelsen 
Norrbotten 
2017-12-19

Hid.nr. 2017.9479
Inbjudan till valutbildning inför RKL-valet 2018

Försvarsmakten 
Högkvarteret
2017-12-21

Hid.nr. 2017.9660
Inbjudan konferens om samhällsplanering och 
riksintressen för totalförsvaret 2018 den 13-14 mars i 
Luleå
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-09-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 98

Medborgarförslag avseende aktivitetshus för pensionärer i 
Luleå.
Ärendenr 2016/21-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget om aktivitetshus för pensionärer i Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att fastigheten Elevhemsgatan 14, hus 
P (Bergnäset), ska användas som aktivitetshus för pensionärer i Luleå. I huset 
finns idag vävverksamhet som en del av SPF Seniorernas 
studiecirkelverksamhet, samt ett snickeri som drivs som en ideell förening. I 
huset finns tomma lokaler. Ett aktivitetshus kunde bli en socialt 
samhällsnyttig verksamhet för pensionärer.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25, § 139 att medborgarförslaget får 
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Initialt skickades ärenden till stadsbyggnadsnämnden och därefter har 
fritidsnämnden fått det för yttrande.

Beskrivning av ärendet
Fritidsnämnden har till uppgift att bland annat svara för att söka tillgodose 
behovet av anläggningar och lokaler för fritids- och turismverksamhet genom 
uthyrning. Pensionärsföreningar har idag särskilda bidrag för lokaler, 
verksamhet och administration. Genom att organisera sig kan en eller flera 
pensionärsföreningar hyra lokaler av kommunen eller annan aktör. 
Ovanstående exempel i medborgarförslaget (lokaler för snickeri och vävning) 
har båda hyresbidrag från fritidsnämnden.

Fritidsförvaltningen konstaterar att under senaste året har några 
pensionärsföreningar valt att lägga ner sin verksamhet eller endast hyra 
tillfälliga lokaler för att sänka sina kostnader. Fritidsförvaltningen är av 
uppfattningen att föreningar själva ska organisera sin verksamhet och att 
kommunen därefter kan söka tillgodose behovet av lokaler. 

Fritidsnämnden har inför kommande planeringsperiod valt att i första hand 
prioritera satsningar riktade till verksamhet för barn och unga. 

4



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-09-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Fritidsförvaltningen har 2017-08-29 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har 2017-09-13 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om aktivitetshus för 
pensionärer i Luleå.

Jämställdhetsanalys

Statistik
Finns ingen tillgänglig statistik gällande aktivitetshus för pensionärer. 

Nämndens jämställdhetsmål

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och 
anläggningar på likvärdiga villkor

☐ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet
☒ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för 
jämställdhet.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer, Hid FRI 2016.504
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-09-13, § 39

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 

    
Kommunala pensionärsrådet 2017-12-11    
    

 

 

 

  

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 

2016-10-31 Kommunala pensionärsrådet Kommunledningsförvaltningen 
 

§ 72 

 

Yttrande över medborgarförslag om aktivitetshus för 

pensionärer 

 

Ett medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer har lämnats in. 

Förslaget har lämnats till fritidsnämnden för yttrande. 

Utskottet har lämnat ett förslag på yttrande till rådet att ta ställning till, vilket 

revideras på rådets sammanträde  

 

KPRs yttrande  
KPR anser att ärendet borde ha passerat rådet innan det hanterades i 

fritidsnämnden, samt ställer sig frågande till den långa handläggningstiden på 

över 2 år.  

 

KPR tycker att det är beklagligt att fritidsnämnden inte gör någon djupare 

jämställdhetsanalys avseende behovet att aktivitetshus för gruppen 

pensionärer med statistik för vad kvinnor och män efterfrågar. En utredning 

av aktivitetshus kopplat till äldres behov borde ha föregått beslut i 

fritidsnämnden, där KPR även skulle ha involverats.  

 

Befolkningen består av ca 20 % pensionärer och ökar oavsett om antalet 

föreningar blir fler eller färre. Med anledning av detta anser att KPR inte att 

nedlagda pensionärsföreningar är ett argument för att föreslå 

kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.  

 

Med detta yttrande påtalar KPR angelägenheten av att kommunstyrelsen på 

allvar inser att behovet av en större lokal för pensionärernas aktiviteter där 

även unga kan få plats (ett aktivitetshus), centralt belägen och med god 

tillgänglighet måste möjliggöras.  

 

Kommunala pensionärsrådet föreslår att ärendet återemitteras med ett 

uppdrag om att frågan om ett aktivitetshus utreds utifrån äldres behov. 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

Från 

 

l:uleå 
r<:ornmunstyrelse 

INK 2015 -05- 1 1 

Årendenr••••••••U&Uf•4iUUUUUUhhi 

HID .................... , .. ,,.,ua1s1aas11us 

Jag föreslår att fastigheten Elevhemsgatan 14, hus P, i Luleå skall användas som 
AKTIVITETSHUS FÖR PENSIONÄRER I LULEå. 

I huset finns vävverksamhet -Bergnäsvävarna- med undertecknad som ledare- som en del av 
SPF Seniorerna Bergnäsets studieverksamhet. 
I huset finns vidare ett väl utrustat snickeri - Seniorsnickeriet Lövskatan - som drivs som en 
ideell förening med Ingvar Öhman som ordförande. Medlemmar i pensionärsföreningarna i 
Luleå har möjlighet att delta här. En grupp fiolbyggare träffas här också två ggr /vecka. 
Alla verksamheter drivs som studiecirklar under Vuxenskolan och ABF och har tillsammans 
65 personer som deltar. Flera av dom dessutom 2-4 ggr/vecka. 

I huset finns tomma lokaler och som ett extra plus HISS. Jag önskar genom det här förslaget 
att fler pensionärer skulle få möjlighet att hitta en träffpunkt för socialt utbyte. Man kan 
genom studieförbunden ordna aktiviteter som inte kräver så mycket utrustning eller stor 
ad ministation. Som pensionär, många ensamstående, behöver vi träffa andra människor 
gärna i mindre grupper. Prata om det dagliga livet, lösa världsproblem och umgås med andra 
under organiserade former så vi inte tappar bort våra förmågor att engagera oss i aktuella 
ämnen. Ett långt yrkesliv ha gett oss kunskaper, som vi kan dela med oss av. Vi är inte heller 
så friska längre och behöver stötta varandra och ge varandra råd om hur vi kan gå vidare i 
livet. 

Ett AKTIVITETSHUS skulle bli en SOCIALT SAMHÄLLSNYTIIG VERKSAMHET för pensionärer. 

Som jag ser det kan fler organisationer delta i verksamheterna. Det absolut viktigaste är att 
det finns MÖTESPLATSER för människor. Arbetsgemenskap är viktigt ser vi som träffas 
regelbundet. För att en sådan här aktivitetshus skall fungera krävs tillgång till 
parke ri ngsp latse r. 
Luleå150508 

 

Bif. Sammandrag av doktorsavhandling om äldres hälsa, 2 sidor 

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet 
med Personuppgiftslagen(1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in 
kommer att publiseras på Luleå kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med 
att protokoll och kallelser görs tillgängliga via www.lulea.se. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-05-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 139

Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer i Luleå
Ärendenr 2015/604-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Margareta Forsman har lämnat in ett medborgarförslag om att fastigheten 
Elevhemsgatan 14, hus P, ska användas som aktivitetshus för pensionärer i 
Luleå. 

I huset finns vävverksamhet som en del av SPF Seniorernas 
studiecirkelverksamhet, samt ett snickeri som drivs som en ideell förening. I 
huset finns tomma lokaler. Ett aktivitetshus kunde bli en socialt 
samhällsnyttig verksamhet för pensionärer. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Margareta Forsman

Beslutet skickas till
Margareta Forsman
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-12-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 128

Medborgarförslag om muddring i Furufjärden
Ärendenr 2017/230-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget om muddring i Furufjärden då området inte är ett 
prioriterat område för kommunala insatser i gällande översiktsplan och inte 
heller har bäring mot kommunala anläggningar och allmänna båtfarleder.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag angående muddring i Furufjärden har inkommit. 
Förslagsställaren pekar ut tre olika områden som föreslås muddras för att 
främja en fortsatt levande fjärd.

Fritidsförvaltningen konstaterar att Furufjärden inte är ett prioriterat område 
för kommunala insatser i gällande översiktsplan. Insatser, i form av muddring 
och annat som kommunen gör i skärgården har bäring mot kommunala 
anläggningar och allmänna båtfarleder.

Fritidsförvaltningen har 2017-11-10 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om muddring i 
Furufjärden då området inte är ett prioriterat område för kommunala insatser 
i gällande översiktsplan och inte heller har bäring mot kommunala 
anläggningar och allmänna båtfarleder.

Arbetsutskottet har 2017-11-22 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget om muddring i 
Furufjärden då området inte är ett prioriterat område för kommunala insatser 
i gällande översiktsplan och inte heller har bäring mot kommunala 
anläggningar och allmänna båtfarleder.

Jämställdhetsanalys
Statistik
Det finns ingen tillgänglig statistik. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-12-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Nämndens jämställdhetsmål

Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och 
anläggningar på likvärdiga villkor

☐ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet
☒ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för 
jämställdhet.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid: 2017.6207
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-11-22, § 56

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 191

Medborgarförslag om muddring i Furufjärden
Ärendenr 2017/1133-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag angående muddring i Furufjärden har inkommit. 
Förslagsställaren pekar ut tre olika områden som föreslås muddras för att 
främja en fortsatt levande fjärd.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid: 2017.6207

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 156

Medborgarförslag om en stimulerande skolgård på 
Boskataskolan
Ärendenr 2017/339-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 
medborgarförslaget med motivering att upprustningar har tidigare skett i 
samverkan med Boskataskolans personal och elever.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-22, § 107, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en stimulerande 
skolgård även för äldre elever på Boskataskolan. Förslagsställaren framför 
önskemål om en klättervägg och kanske också en linbana i skolskogen norr 
om skolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit stadsbyggnadsnämnden besluta 
att avslå medborgarförslaget, då Boskataskolan redan vid två tillfällen, år 2013 
och år 2015, fått upprustat. År 2013 tillgodosågs behov och önskemål för alla 
elever och år 2015, anpassades för då två förskoleavdelningar, som nu är 
avflyttade. Efterarbeten har även vidtagits efter avflyttningen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning funnit att behovet av 
ytterligare upprustning av skolgården inte är prioriterad under 
planeringsperioden 2017-2018. Förslaget kommer att aktualiseras i kommande 
planering för utemiljöåtgärder för tiden efter 2018. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med motivering att 
upprustningar har tidigare skett i samverkan med Boskataskolans personal 
och elever. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med motivering att 
upprustningar har tidigare skett i samverkan med Boskataskolans personal 
och elever.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
efter en projektplan för att förbättra skol- och förskolgårdar sedan år 2004. 
Målet är att alla gårdar ska vara genomgångna senast någon gång mellan år 
2025-2030. Idag åtgärdas ca fem gårdar årligen, fördelat på två skolgårdar och 
tre förskolegårdar. I kommunens investeringsplan finns budget motsvarande 
sex miljoner kronor per år för att åtgärda utemiljöer. Statliga medel söks för att 
få ytterligare möjligheter att hinna med fler gårdar. De förhoppningar som 
finns hos personal och elever i flera av Luleås skolor är att utemiljöerna 
snabbare ska kunna åtgärdas på ett effektivt sätt. Tyvärr kommer det nog inte 
att kunna ske så snabbt som önskas på alla förskolor och skolor, men ett arbete 
pågår i kommunen för att bli bättre på att utveckla utemiljöerna.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 91, 2017-12-07 
Protokollsutdrag KF § 107, 2017-05-22 
Medborgarförslag om en stimulerande skolgård på Boskataskolan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen, förslagsställaren
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 190

Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för äldre 
elever på Boskataskolan
Ärendenr 2017/1010-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-22, § 107, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en stimulerande 
skolgård även för äldre elever på Boskataskolan. Förslagsställaren framför 
önskemål om en klättervägg och kanske också en linbana i skolskogen norr 
om skolan.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget, då Boskataskolan redan vid två tillfällen, år 2013 
och år 2015, fått upprustat. År 2013 tillgodosågs behov och önskemål för alla 
elever och år 2015, gjordes anpassningar för två förskoleavdelningar, som nu 
är avflyttade. Efterarbeten har även vidtagits efter avflyttningen. 

Stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har, i samråd med barn- 
och utbildningsförvaltningen, funnit att behovet av ytterligare upprustning av 
skolgården inte är prioriterad under planeringsperioden 2018-2020. 

Stadsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar 
efter en projektplan för att förbättra skol- och förskolgårdar sedan år 2004. 
Målet är att alla gårdar ska vara genomgångna senast någon gång mellan år 
2025-2030. Idag åtgärdas ca fem gårdar årligen, fördelat två skolgårdar och tre 
förskolgårdar. 

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-11-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Yttrande 2017-10-30, SBF hid 2017.6603
 Beslut kommunfullmäktige 2017-05-22 § 107, KLF änr 2017/645, SBF hid 

2017.3317
 Medborgarförslag inklusive två bilagor (bilagor), SBF hid 2017.6201, 

2017.3319, 2017.3321

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN 

FRÅN 

Förnamn 

N (Il. y-L t'� s
Adress 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Efternamn 

Ja kohJS o n
Postnr, ort 

Luleå // 
Kommunstyrslse 

INK 2017 -04- 2 8· 

Ärendenr ................................ . 
HID .... ,,., ...................•........•.••

la'va'q fndS?J 9r6..J'-; J..,u 1�1: 
Telefon E-post

070-Jy:g fJ.10 mo. y-t, �J, � ir/d(tt -)aktJhuo11fh!tol. lulnr. se
·-

FÖRSLAG OCH MOTIVERING 

Presentera ditt förslag här. Motivera gärna varför och hur förslaget ska genomföras. 
Behöver du mer utrymme så kan du bifoga en separat bilaga. 

Stimulerande skolgård även för äldre elever. 

Vi, på Boskataskolan vill ha en skolgård som även stimulerar äldre elever. 

Alla behöver stimuleras till fysisk aktivitet. Det är speciellt viktigt för skolelever som tillbringar mycket 
tid stillasittande. All forskning visar att det är bra för hälsan på alla sätt, samt att det påverkar elevers 
studieresultat på ett positivt sätt. 

För att uppmuntra till detta behövs en skolgård som är stimulerande även för dem som inte gillar 
bollsporter. 

Vi skulle vilja ha en klättervägg och kanske också en linbana i skolskogen norr om skolan. 

Vi har också överlämnat önskemål om detta i vårt projekt "Stimulerande skolgård även för äldre 
elever" till Carina Sammeli. 

M.V.H. Boskataskolan.

Mentor May-Liss Jakobsson 

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att publiceras 
på Luleå kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och kallelser görs 
tillgängliga via www.lulea.se. 

v!:r-1
1

- ---------- u/!,,J;� -� --- S 2� ---------------------------------------------------
Luleå kommun 

97185 Luleå 

Telefon 

0920-45 30 00 

Fax 

0920-136 88 

Hemsida 

www.lulea.se 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 107

Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för äldre 
elever på Boskataskolan
Ärendenr 2017/645-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och 
överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en stimulerande 
skolgård även för äldre elever på Boskataskolan.
Förslagsställaren framför önskemål om en klättervägg och kanske också en 
linbana i skolskogen norr om skolan.

  
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för äldre elever på 

Boskataskolan, KLF Hid 2017.2784

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
Förslagsställaren
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 214

Antagande av detaljplan för del av Porsön, del av 
Ytterviken 17:32 m fl - Kv Risslan
Ärendenr 2016/393-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommendera kommunfullmäktige besluta om 
antagande av detaljplan för del av Porsön, del av Ytterviken 17:32 m fl, under 
förutsättning att genomförandeavtal har tecknats.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-14 (§ 116) att ge 
Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av 
Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 och del av Räfsan 2. Planen ska beslutas 
av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05 (§286) att en placering av ny station 
för räddningstjänsten inklusive SOS Alarm och Ambulans prövas i 
planuppdraget.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta om antagande av detaljplan för del av Porsön, 
del av Ytterviken 17:32 m fl.

Arbetsutskottet beslutar skjuta ställningstagande i ärendet till nämndens 
sammanträde 2017-12-14.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av 
Porsödalens industriområde. De tillkommande ytorna är aktuella för 
etablering av en återvinningscentral och återvinningsmarknad, samt ny 
räddningstjänst. 

Planen syftar även till att möjliggöra nya trafikanslutningar till planområdet. 
Utöver ovanstående, syftar planen även till att säkerställa ytor för hantering 
av dagvatten. Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i 
översiktsplanen.

I planen regleras användning räddningstjänst vilket möjliggör för ny 
brandstation. För tomten som föreslås för ÅVC och ÅVM regleras 
användningen som industri, återvinningscentral/återvinningsmarknad samt 
verksamheter. Planen medger även för ny gatumark genom planområdet. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Det tillkommer en möjlighet att ansluta den nya gatan mot befintlig 
cirkulationsplats vid Björkskataleden samt i en ny cirkulationsplats i 
Depåvägens förlängning mot Haparandavägen. Även nya gång- och 
cykelvägar till planområdet möjliggörs längs med den nya gatan. 

Vid fastigheten Räfsan 2 (Beijer bygg AB) utökas kvartersmarken för 
industriändamål för att bekräfta gällande fastighetsgränser samt för att 
möjliggöra en ny infart till fastigheten. Befintlig mobilkommunikationsmast 
vid Björkskataleden har fått en ny placering för att möjliggöra en anslutning 
av den nya gatan till befintlig cirkulationsplats. Hänsyn till riksintresset för 
Norrbotniabanan har tagits genom att säkerställa att inga huvudbyggnader 
kan placeras inom utredningskorridoren.

Kommunen har i och med planförslaget möjlighet att utforma en modern, väl 
lokaliserad brandstation, ge goda förutsättningar för SOS Alarms verksamhet 
samt fortsätta att utveckla återvinning och återanvändning eller annan
industriverksamhet. Med lokaliseringen kan nuvarande två brandstationer 
(Gammelstad och centrala Luleå) ersättas av en station.

Förslaget till detaljplan har visats för samråd fr.o.m. 2016-12-23 t.o.m. 2017-01-
29. Ett bearbetat planförslaget har därefter visats för granskning fr.o.m. 2017-
11-03 t.o.m. 2017-11-23. Under samråds- och granskningstiden har de 
synpunkter som inkommit främst handlat om eventuell påverkan på 
riksintresset Norrbotniabanan, hur dagvatten från de tillkommande 
exploateringsområdena påverkar närliggande recipienter samt risken för 
påverkan på närliggande fastigheter. Ovanstående frågor har hanterats i 
planarbetet och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), bland annat 
har planens utformning justerats mellan samråd och granskning. Avtal 
kommer att skrivas med Trafikverket gällande exploatering av mark inom 
Norrbotniabanans korridor. Med fastighetsägare för Räfsan 2 kommer ett 
genomförandeavtal upprättas. Avtalen ska vara underskrivna innan planen 
kan antas av kommunfullmäktige. 

I tillhörande MKB framgår att ett genomförande av detaljplanen främst ger 
påverkan gäller ianspråktagande av naturmark med i vissa delar påtagligt 
naturvärde, påverkan på stadsbild genom att brandstationen kan bli ett nytt 
landmärke, trafik till och från området vid en ny ÅVC/ÅVM, buller och 
luftföroreningar från trafik och verksamhet. Delar av denna påverkan finns 
redan idag på annan plats. Enligt föreslagna försiktighetsåtgärder gällande 
dagvattenhantering kommer detaljplanens genomförande inte på ett 
betydande sätt att påverka Gammelstadsviken och Natura 2000-området. 
Under byggtiden är det entreprenörens ansvar att se till att dammspridning 
från bergborrning, schakt och transporter minimeras samt att negativ 
påverkan på omkringligande fastigheter undviks. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-12-14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med i huvudsak 
måttliga negativa miljökonsekvenser.

Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i 
form av iordningställande av tomtmark, investeringar för nya lokaler, 
allmänna anläggningar (gator, parker samt ledningsnät). Kostnader för drift- 
och underhåll kommer att öka. Ett genomförande av detaljplanen medför 
möjligheter till fortsatt utbyggnad av Kronandalen samt utveckling av 
nuvarande brandstationstomter.

Stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar stadsbyggnadsnämnden föreslå
till kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplan för del av
Porsön, del av Ytterviken 17:32 mfl.

Sammanträdet
Avdelningschef för Projektutveckling föredrar ärendet.

Ordförande föreslår följande tillägg i beslutsformuleringen – under 
förutsättning att genomförandeavtal har tecknats.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
samt eget tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget med 
tillägg.

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2017-11-27, SBF hid 2017.7272
 Planuppdrag – Beslut KSAU 2016-13-14 § 116 (bilaga), SBF hid 2016.1671
 Lokalisering av räddningstjänsten – Beslut KS 2016-12-05 §286 (bilaga), 

SBF hid 2016.6419
 Detaljplan (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser) (bilaga), SBF 

hid 2017.7050
 Planbeskrivning (bilaga), SBF hid 2017.7044
 Granskningsutlåtande (bilaga), SBF hid 2017.7047
 Samrådsredogörelse (bilaga), SBF hid 2017.7048
 Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga), SBF hid 2017.7049
 Utredningar och underlag till detaljplanen del 1 (bilaga), SBF hid 

2017.7046
 Utredningar och underlag till detaljplanen del 2 (bilaga), SBF hid 

2017.7045

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enligt sändlista SBF 2016/393
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1. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
Bakgrund
Det fortsatta arbetet med planeringen av den nya stadsdelen Kronandalen och det under-
hand 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 detalj-
plan. Efter samrådskedet har förändringar av detaljplanens syfte och plangräns gjorts.

Syfte
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriom-
råde. Tillkommande ytor är aktuella för etablering av en återvinningscentral och återvin-
ningsmarknad, 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 cykel-
väg 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, gatu-
marken 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 am-
bulansverksamhet. Fortsatt i denna handling används begreppet räddningstjänst samlat för 
dessa verksamheter.

Ytor för gator, dagvattenhantering och övriga tekniska anläggningar tillhörande dessa verk-
samheter tillkommer.

Topografin medför att berguttag behöver ske för att skapa plana byggbara markytor. Bergut-
tag 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 samhällsvik-
tiga eller långsiktigt permanenta byggnader får placeras inom utredningskorridoren. 
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B

AA

utredningskorridor NBB

utredningskorridor NBB

Översiktlig markanvändning. Planområdet är markerat i rött. 

Inom Område A planeras det för industri, verksamhet och/eller återvinningscentral/återvin-
ningsmarknad. Detta innebär att inom området kan olika typer av ytkrävande industri-/ser-
vice-/tillverkning- eller lagerverksamhet med tillhörande försäljning samt återvinningscen-
tral/återvinningsmarknad uppföras. 

Inom Område B föreslås ny räddningstjänst. Stor del av området ligger inom utredningskorri-
dor för Norrbotniabanan. Inom utredningskorridoren får endast parkering och komplement-
byggnader 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 park-
mark och ska bland annat fungera som fördröjningsytor för dagvatten som uppkommer  
inom planområdet. Industrimarken (blå) kring fastigheten Räfsan 2 reglerar befintlig mark-
användning 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
Planområdet är en del av Porsödalens industriområde och utgörs till stor del av en skogsbe-
växt 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 nord-
väst. Närmaste bostäder ligger på Mjölkudden ca 400 meter sydväst om området. Planområ-
det är ca 15 ha stort.

3. Planförfarande och tidplan
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 illustra-
tionskartan 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 Stads-
byggnadsförvaltningen.

• 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 återvinningsmark-
nad, MAF Arkitektkontor AB 2016-07-05

• Ytterligare utredning för verksamheter och Norrbotniabanakorridorens påverkan, SWE-
CO, 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 Pors-
ödalen 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. De-
taljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanen intentioner.

Gällande detaljplaner
Planområdet berör fem befintliga detaljplaner. Gällande detaljplan för större delen av om-
rådet, 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) kraft-
ledningar 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 Yt-
tervikens 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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Illustration över detaljplaner som berörs och tangerar till planområdet (markerat i svart).

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

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 Kronan-
dalen 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 stadsbyggnads-
nämnden 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 sta-
tion för Räddningstjänsten inklusive SOS-alarm och Ambulans prövas i pågående plan-
uppdrag 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 § miljö-
balken)

 − 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 Norr-
botniabanan (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 total-
försvarets militära del, dels riksintresse för luftfarten. Planområdet ligger inom stoppområde 
för vindkraftverk och höga objekt. Detta är ett definierat avgränsat område där försvarsmak-
ten ej tillstyrker uppförande av höga objekt. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset. Byggnads- och masthöj-
der 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 komplementbyggna-
der kan uppföras inom utredningskorridoren. Kommunens bedömning är att tillkommande 
järnvägsspår med stor sannolikhet kan rymmas inom området mellan befintligt järnvägs-
spår 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 ansvarsför-
delningen vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Därmed anses riksintresset för kommunika-
tion ha prioriterats och tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägsanläggningen bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
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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 strand-
skyddets 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 pro-
gram om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fal-
let ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns 
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbe-
dömning. Behovsbedömningen samråds med berörd länsstyrelse.

Kommunens bedömning
Kommunen har i genomförd behovsbedömning tagit ställning till om planförslaget kan inne-
bära risk för betydande miljöpåverkan. En av de planerade verksamheterna är en återvin-
ningscentral 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.  

Illustration över Norrbottniabanans utredningskorridor i förhållande till planområdet.
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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 detalj-
planens genomförande kan antas eventuellt innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrel-
sen 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 före-
slagna 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.

YTTERVIKEN 
17:7

BERGVIKEN
5:10

PLOGEN
3

YTTERVIKEN
17:32

RÄFSAN
2

PLOGEN
2

Fastigheter som helt eller delvis ingår i planområdet. Planområdet markerat i rött.
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Utdrag av höjddata i planområdet. ©Blom 2015.
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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 Depå-
vägen ligger i genomsnitt på + 10 meter. I anknytning till anslutningspunkt för ny gata mot 
Björkskataleden är marknivån ca + 6 meter.

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 behö-
ver 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 markni-
vån sänks med ca 1-5 meter i hela området. Befintlig terräng ska nyttjas för att skapa använd-
bara 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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PLANRITNING MED SEKTIONSMARKERINGAR 
SKALA 1:1000/A1F
20171026 TYRÉNS 

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK SEKTIONER MED NYA MARKHÖJDER I RELATION TILL BEFINTLIGA. 
SKALA 1:1000/A1
20171026 TYRÉNS 

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. 

Sektion A-G i planområdet. 
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NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK

NY PROJEKTERAD MARK

BEFINTLIG MARK SEKTIONER MED NYA MARKHÖJDER I RELATION TILL BEFINTLIGA. 
SKALA 1:1000/A1
20171026 TYRÉNS 

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 biolo-
gisk 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. Sko-
gen 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 in-
frastrukturkorridorer och har trots närheten till Mjölkuddstjärn, Mjölkuddsberget och Gam-
melstadsviken ingen tydlig koppling med andra grönområden. 

Vegetationen i området kommer påverkas påtagligt. En stor del befintlig skog och markve-
getation 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 områ-
det 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 grön-
strukturen. 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/åter-
vinningscentral/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 använ-
das 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 morä-
nen 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 san-
dig 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. 

Figur som illustrerar de geotekniska förhållandena inom planmområdet. Gråa ytor markerar berg i 
dagen eller ytligt berg. Källa WSP, tolkad och bearbetad av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Banvägen

Björkskataleden

Depåvägen

Björkskataleden
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Markradon

Radioaktiva bergarter kan förekomma i planområdet. Vid sprängningsarbeten inför byggna-
tion ska radonrisken utredas.

Förorenad mark
Nuvarande byggnader på fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 uppfördes i slutet av 1970-ta-
let. 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 tryck-
eriverksamheter 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 kom-
mer 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, er-
forderlig fördröjningsvolym samt föroreningsberäkningar. Ett förslag på dagvattenhantering 
efter exploatering av området har tagits fram. 
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Det finns i huvudsak fyra utloppspunkter från utloppsområdet i nuläget. Dessa är marke-
rade i figur och beskrivs nedan. 

 − Gammelstadsviken, som även är recipient för det flöde som passerar denna utlopps-
punkt. 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 utlopps-
punkt rinner två av delavrinningsområdena.

Skutviken

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

Delavringingsområden, karta från dagvattenutredning, Tyréns 2017.
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 − Banvallen österut där flödet rinner vidare längs med banvallen ut mot vägport Haparan-
davägen. Dess recipient är Inre Lulefjärden. 

 − Haparandavägen som antingen kan ledas mot recipienten Björkskatafjärden eller mot re-
cipienten 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 kantzo-
nen 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 dag-
vatten som tidigare har kunnat infiltreras naturligt i marken ökar och behöver tas omhand. 

Föreslagen dagvattenhantering innebär att avrinningsområdena kommer att förändras. I hu-
vudsak föreslås tre utloppspunkter, dessa är Gammelstadsviken, Haparandavägen och Ban-
vallen 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 anlägg-
ningar 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 utläcka-
ge 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 anlägg-
ningar 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 möj-
ligt 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 banval-
len. I den södra delen av fastigheten föreslås att höjdsättningen justeras för att styra det ytav-
rinnande dagvattnet och skapa fungerande rinnstråk kombinerat med dagvattenanläggning 
under mark. För att förhindra att dagvatten som uppkommer inom området påverkar om-
kringliggande 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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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 fast-
igheter genom ett avskärande dike/vall/kantsten eller annan tekniskt lämplig åtgärd. Dag-
vetten som uppkommer inom denna yta föreslås ledas mot Depåvägen och i det föreslagna 
svackdiket vidare mot Haparandavägen.

Enligt föreslagna försiktighetsåtgärder gällande dagvattenhantering är kommunens bedöm-
ning att detaljplanens genomförande inte kommer på ett betydande sätt påverka Gammel-
stadsviken 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. 

Föreslagen dagvattenhantering på ny fastighet för räddningstjänst. Bildkälla: Tyréns 2017.
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Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från riksantikvarie-
ämbetet.

Bebyggelse och gestaltning

Historik
Under mitten av 1800-talet fanns en del bebyggelse runtomkring Lilla Mjölkuddsberget. Gäl-
lande 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 ut-
formade 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 om-
råde och [e2 25] på område för industri/verksamhet eller återvinningscentral/återvinnings-
marknad. 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 rädd-
ningstjänstens område och [+10] meter på område för industri/verksamhet eller återvinnings-
central/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 - Bo-
den och Norrbotniabanan. Kvartersmark som ligger inom utredningskorridoren har reglerats 
med korsmark, vilket innebär att endast komplementbyggnader får uppföras. Komplement-
byggnader 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 om-
rådet. Ett avtal har upprättats som tydliggör ansvarsfördelningen mellan Luleå kommun och 
Trafikverket vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Detta för att säkerställa syftet med riksin-
tresset 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 nätsta-
tionen, och [+36] meter för kommunikationsmasten. 

Planerade verksamheter
Nya verksamheter som i dagsläget planeras etableras inom området är räddningstjänst inne-
hållande brandstation, SOS larmcentral, ambulansverksamhet samt återvinningscentral och 
återvinningsmarknad.

Räddningstjänst

Inom kvartersmark för räddningstjänst ska brandstation, SOS-alarm och landstingets ambu-
lansverksamhet 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 ut-
formning av planområdet. 

I aktuellt lokalprogram har den totala byggnadsarean beräknats till 6500 m2 innefattande ope-
rativa lokaler för utryckande organisation för räddningstjänst och ambulans i form av vagn-
hallar, 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 mate-
rial. Återvinningsmarknaden har även en viktigt social funktion och fungerar för att etablera 
fler människor på arbetsmarknaden. Ett centralt läge med goda gång-, cykel- och kollek-
tivtrafikanslutningar 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 pro-
jektet 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 gång- 
och 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 om-
rådet. 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 ber-
get, 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 områ-
det sänkas ca 1-5 meter och i delar av området höjas ca 1-2 meter. Marknivån behöver juste-
ras 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 bär- 
och förstärkningslager enligt Trafikverkets krav (TDOK 2013:0529). Materialet är även god-
känt för användning som viss typ av slitlager.

Masshantering och transporter kopplade till berguttag hanteras vidare i miljökonsekvensbe-
skrivning (Tyréns AB)

Landskapsbild
Planområdet är framförallt synligt från Bodenvägen, Banvägen, intilliggande järnvägen och 
utgör en grön fond i stadsbilden. Även från industriområdet, Björkskataleden och Depåvä-
gen 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. Landskaps-
bilden kommer påverkas av den nya exploateringen. Sänkning av marknivån är ett ingrepp i 
landskapet som inte kan återställas. Delar av skogsmarken föreslås övergå till verksamhets-
mark 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 sydvästli-
gaste 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 skogs-
ridå 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. Norr-
botniabanan 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 innebä-
ra 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 befint-
ligt spår mot Luleå och Boden kan ske med ett triangelspår mellan Notviken och Storheden. 

Möjlighet att bredda befintligt spårområde längs med stambanan begränsas av omkring-
liggande 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 komplementbyggna-
der kan uppföras inom utredningskorridoren. Avståndet mellan befintligt spår (dubbelspår) 
och planerat vägområde (släntfot) är ca 20 meter. Om framtida behov av ytor för järnvägsan-
läggningen 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 tillkom-
mande 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 anläggning-
ar. 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 ansvarsför-
delningen vid en utbyggnad av järnvägsspåret. Därmed anses riksintresset för kommunika-
tion ha prioriterats och tillkomsten eller utnyttjandet av järnvägsanläggningen bedöms inte 
påverkas negativt av detaljplanens genomförande.

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

52



24

UTREDNINGSKORRIDOR NORRBOTNIABANAN

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]. Cirku-
lationsplatsen 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 cirkula-
tionsplats 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. Haparan-
davägen 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 områ-
det. Mätning av trafikmängder till nuvarande återvinningscentral och återvinningsmarknad 
har genomförts under 2015-2016. Mätningarna visar att återvinningscentral och återvinnings-
marknad 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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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.

Räddningstjänsten genererar en mindre mängd trafik i form av besökstrafik. Det är en ar-
betsplats 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 ök-
ningen 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. 

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 Hapar-
andavägen 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 Björkskatale-
den 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 cykelförbindel-
ser vid ett genomförande av detaljplanen.

Björkskataleden

Exploateringsområdet

Ny cirkulationsplats

Ny väg

Bef. cirkula-
tionsplats

Haparandavägen

Bodenvägen

Järnväg

Ny gc-väg
Depåvägen

Bef. gc-väg

Depåvägen

Justering gc-väg

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 kollek-
tivtrafiken längs med Haparandavägen och på sikt även Björkskataleden. 

Busshållplatser, Luleå Lokaltrafik (LLT, punkter)

Busshållplatser, Länstrafiken i Norrbotten (LTN, punkter)

100 m

300 m

december 19, 2016
0 0,065 0,13 im5230,0

0 0,1 0,2 mk50,0

1:4 000

 

I	figuren	framgår	busshållplatser	vid	planområdet	trafikerad	av	Luleå	lokaltrafik	och	länstrafiken	i	Norr-
botten. Avståndet är markerat i gult och rött för 100 meter respektive 300m.
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Parkering
Planområdet ligger inom det som utgör zon 2 i Luleå kommuns parkeringsnorm. Då parke-
ringstal för föreslagna verksamheter inte följer traditionellt behov (p-plats per BTA verksam-
het) har parkeringsbehovet utretts i ytbehovsutredningen framtagen av MAF Arkitektkontor 
AB.

Ytbehovsutredningen för återvinningscentral/återvinningsmarknad visar att båda verksam-
heterna 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 Norrbot-
niabanan. 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 ompla-
ceras. Beroende på utformning och användning av hela området kan det finnas möjlighet att 
samnyttja parkeringsplatser. Bedömningen görs att alternativa placeringar för dessa anlägg-
ningar 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 fram-
komlighet 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 ut-
formas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orien-
teringsförmåga. 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 gång- 
och 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 samman-
hängande 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 Mjöl-
kuddstjärnen. 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 recipien-
terna 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 han-
teras 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 naturvärdesin-
ventering. 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 efter-
som 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. Kompensa-
tionsåtgärder 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 utred-
ningskorridor 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 verk-
samheten 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 Bei-
jer) 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 kom-
mer 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 för-
utsättningar för SOS Alarms verksamhet samt fortsätta att utveckla återvinning och återan-
vändning 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 avseen-
de på markvibrationer från sprängning vid uttag av berg (PM Bergteknik och PM Riskanalys). 
Analysen omfattar fastigheter och utrustning samt verksamhet inom ett bedömt utrednings-
område, 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 stör-
ningar 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 bullerkäl-
lan vid ett genomförande av planen bedöms vara ökat trafikbuller. De planerade verksam-
heterna 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 om-
rådet. 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 miljö-
konsekvensbeskrivning.

Transporter av farligt gods

Planområdet ligger i anslutning till Stambanan genom över Norrland och en framtida sträck-
ning 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 (normalkäns-
lig 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 sär-
skilt skyddsavstånd nödvändigt.

Den nya lokalgatan föreslås placeras högre än järnvägen. Det innebär att det generella risk-
avståndet 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 Hapar-
andavägen 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 entreprenö-
ren 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 planområ-
det finns i Depåvägen. 

Till räddningstjänstens fastighet är det nödvändigt med dubbelmatning på vatten- och av-
loppsledningar

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 möjlig-
göra 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 place-
ring 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 fung-
era 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. Be-
dömning 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 vat-
tenområden 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. Bedöm-
ning 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 dagvattenan-
läggningar 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 rädd-
ningstjänst 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 rädd-
ningstjänst. Även del av Ytterviken 17:32 kommer ingå i ny fastighet.

Fastigheten Ytterviken 17:32 kommer fortsättningsvis att innehålla allmänna platsmark (ga-
tor, park, naturmark).

Ny anslutning av gata mot cirkulationsplats vid Björkskataleden innebär en fastighetsregle-
ring 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 genom-
förande 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 Yttervi-
ken 17:32. Mast och tillhörande teknikbod och teknik föreslås flyttas för att möjliggöra anläg-
gande 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 fastighets-
ägare/exploatör.

Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i form av iord-
ningställande 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.

Avtal mellan fastighetsägaren och Luleå kommun finns upprättat som reglerar ersättnings-
frågor 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 kommu-
nala förvaltningar. Konsulter som medverkat vid framtagande av detaljplanen finns listade 
under kapitel 4 Handlingar.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-29

Daniel Rova    Frida Lindberg 
Tf Planchef    Planarkitekt

62



ANTAGANDEHANDLING

Beslutsdatum Instans

Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2016/393

Planarkitekt

Frida Lindberg

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2017-11-29

Tf Planchef

Daniel Rova

Norrbottens län

Del av Ytterviken 17:32 m.fl
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Huvudgata

GATA

1

Lokalgata

GATA

2

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Teknisk anläggning - återvinningscentral/återvinningsmarknad

E

1

KommunikationsmastE

2

NätstationE

3

IndustriJ

Räddningstjänst

T

1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

tunnel Gångtunnel,  4 kap 5 § 2

gc-väg Marken är avsedd för gc-väg,  4 kap 5 § 2

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap 5 § 2

Mark och vegetation

0.0

Markens höjd över nollplan i RH2000,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 35 %,

4 kap 11 § 1

e

2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 25 %,

4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Utformning

f

1

Utöver högsta tillåten byggnadshöjd får en mast uppföras inom

fastigheten till en högsta totalhöjd om 30 meter,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken ska inrymma avskärande åtgärd för hantering av dagvatten

som uppkommer inom fastigheten,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år,  4 kap 21 §

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Strandskydd

a Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/393

Detaljplan för del av Porsödalen,  
del av Ytterviken 17:32 m.fl. 

Kvarteret Risslan
Luleå kommun          Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 14 mars 2016 (§ 116) att ge Stadsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 
17:32 och del av Räfsan 2.

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur granskning bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 
kap. 7 §, plan- och bygglagen).

Efter samrådet, och innan detaljplanen kan antas, ska därför det bearbetade planförslaget hållas 
tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, 2 st. Plan- och bygglagen).

Det bearbetade planförslaget har visats för granskning under perioden 3 november - 23 novem-
ber 2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, i stadshuset 
och på stadsbiblioteket. En underrättelse om planförslaget och granskningen har dels anslagits 
på kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländ-
ska Socialdemokraten den 3 november 2017. Underrättelsen har den 2 november 2017 även 
skickats till kända sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga berörda enligt 
sändlista.

Under granskningstiden inkom 13 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Terracom, 2017-11-13
• Sjöfartsverket, 2017-11-21
• Räddningstjänsten, 2017-01-21

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Länsstyrelsen, 2017-11-23
• Lantmäteriet, 2017-11-14
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• Trafikverket, 2017-11-20
• Försvarsmakten, 2017-11-20
• Luleå kommun, VA-avdelning, 2017-11-20
• Luleå kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-11-22
• Beijer Byggmaterial AB, 2017-11-13
• Nyhléns Hugosons Chark AB, 2017-11-14
• Privatperson 1, 2017-11-12
• Privatperson 2, 2017-11-22
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på Stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Bakgrund
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De tillkom-
mande ytorna är aktuella för etablering av industri/verksamhet och/eller en återvinningscentral, 
återvinningsmarknad samt ny brandstation. I översiktsplanen, delen områdesrekommenda-
tioner, är området utpekat som förtätningsområde för arbetsplatser. Kommunen bedömer 
att planförslaget inte strider mot översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt 
plan- och bygglagens regler för utökat förfarande. Kommunen har bedömt att ett genomförande 
av detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan och en särskilt miljökonsekvensbeskriv-
ning har därmed tagits fram till detaljplanen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen bedömer att de åtgärdsförslag som ges i dagvattenutredningen gällande avled-
ning, fördröjning och rening är tillräckliga. Att dessa kommer till stånd är avgörande för att 
kunna genomföra detaljplanen.

Det bör framgå i planbeskrivningen att försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att undvika 
att någon negativ påverkan sker på Natura 2000-området Gammelstadsviken. Om exempelvis 
grävning i sulfidjordar blir aktuellt kan det komma att krävas tillstånd enligt 7 kap 28a § miljö-
balken.

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att be-
slutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd samt naturmiljö.

De som deltagit i yttrandet
I yttrandet har enhetschef Willy Sundling beslutat efter föredragning av planarkitekt Jens Haa-
palahti.
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Kommentar: Åtgärder gällande dagvattenhantering kommer ske på kommunal mark med kommunalt hu-
vudmannaskap. Stadsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens uppfattning och anser att föreslagna åt-
gärder gällande dagvatten är viktiga för detaljplanens genomförande. Under kapitel Genomförande -tidplan 
har text gällande anläggande av dagvattenlösningar lagts till. 

Enligt föreslagna försiktighetsåtgärder gällande dagvattenhantering är Stadsbyggnadsförvaltningen bedöm-
ning 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. 

Trafikverket

Planområdet berör riksintressekorridoren för Norrbotniabanan. Ett avtal mellan Trafikverket 
och Luleå kommun har upprättats för att tydliggöra ansvarsfördelning om Norrbotniabanans 
etablering innebär att vissa byggnader och anläggningar inom riksintressekorridoren måste 
rivas eller flyttas.

Eftersom planen ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport och om en byggnad i planen har en 
ansenlig höjd ska samråd tas med flygplatsen. Uppförande av byggnader eller andra föremål 
högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Det krävs en lokaliseringsbedömning av luftfartsver-
ket. Blankett och mer information hittas hos LFV.

Trafikverket har inget att erinra mot planförlaget. 

Kommentar: Luleå kommun har under framtagande av detaljplanen samrått föreslagna byggnadshöjder 
och master med flygplatsen. En flyghinderanalys med lokaliseringsbedömning har utförts av LFV.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har i sitt granskningsyttrande framfört nedan synpunkter.

Delar av planen som bör förbättras

Inlösen 

Förhandling med fastighetsägarna för att nå frivillig överenskommelse bör slutföras innan de-
taljplanen antas alternativt att planbeskrivningen kompletteras så att det framgår att kommunen 
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen även utan överenskommelse 
med den berörda fastighetsägaren.

Kommentar: Avtal mellan fastighetsägare för Räfsan 2 och Luleå kommun är under framtagande. Avtalet 
beskriver föreslagen fastighetsreglering samt ekonomisk ansvarsfördelning. 

Planekonomi

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen. Enligt Lantmäteriet handbok 
ska planens ekonomiska konsekvenser beskrivas. För att det ska vara möjligt att följa planom-
rådets påverkan på den kommunala budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt 
framgår vilka nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet.

Kommentar: Beroende på vilken verksamhet som etableras i området kommer planens ekonomiska konse-
kvenser för kommunen att variera. Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar, text ang. detta har 
lagts till planbeskrivningen. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras

Plankartan bör kompletteras med angivet utskriftsformat för att skalan ska stämma. 

Kommentar: Plankartan har kompletterats enl. synpunkt.
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Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Av planbeskrivningen bör dock framgå att planområdet är beläget inom stoppområde för höga 
objekt kring riksintresset för totalförsvarets militära del Luleå/Kallax flottiljflygplats.

Kommentar: Text ang. riksintresse för totalförsvarets militära del i Luleå/Kallax flottiljflygplats har lagts 
till planbeskrivningen.

Kommunala förvaltningar och bolag

VA-avdelningen

Luleå kommuns VA-avdelning har lämnat följande synpunkter:

SOS krav på vatten och avlopp, dubbelmatning, framgår inte i planbeskrivningen. I planbe-
skrivningens s 30 under vatten och avlopp anges endast anslutningspunkt i Depåvägen.

Det får inte tillföras mer dagvatten än det gör idag till dagvattenledningarna i Depåvägen.

Fortsatt utredning kring att föra dagvattnet mot Björkskatafjärden bör påbörjas snarast.

Utred dagvattenhanteringen längs Depåvägen så att man säkerställer att utrymme finns utan att 
påverka närliggande fastigheter.

Kommentar: Text gällande krav på dubbelmatning till räddningstjänstens fastighet har lagts till plan-
beskrivningen. I framtagen dagvattenutredning har en förutsättning varit att inte tillföra mer dagvatten 
till befintliga ledningar än vid ett nutida 10-årsregn. Teknisk lösning, exakt placering och specifikt val 
av dagvattenanläggning kommer ske i och med detaljprojektering av området. Ytor på allmän plats och 
kvartersmark anses vara väl tilltagna för att inrymma nödvändiga dagvattenanläggningar. 
Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit del av planhandlingarna och har följande synpunkter.

Riksintresse kommunikation

I planbeskrivningen anges att anläggningar och komplementbyggnader kan omlokaliseras inom 
planområdet om detta behövs för järnvägsanläggningen. Det framgår inte tydligt hur man avser 
göra detta. Alternativa placeringar bör pekas ut samt beskriva effekterna av en omlokalisering 
inom planområdet.

Kommentar: Genomförandet av detaljplanen innebär att lokalgata, parkeringar och komplementbyggna-
der kan uppföras inom utredningskorridoren. Avståndet mellan befintligt spår (dubbelspår) och planerat 
vägområde (släntfot) är ca 20 meter. 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 gäl-
lande markägoförhållanden, behov, krav och gällande förutsättningar kommer styra vid eventuell omlokali-
sering av lokalgata och andra anläggningar. 

Dagvatten

Den utförda dagvattenutredningen önskas kompletteras med förtydligande bild gällande avrin-
ningsområden där dimensionerande magasinsvolym.  Även förtydligande gällande beräknade 
föroreningskoncentration efter exploatering efterfrågas då recipienternas miljökvalitetsnormer 
är gränssättande. 

Dagvattenutredningen önskas kompletteras med bild/figur på ett öppet dagvattensystem med 
oljeavskiljare. 
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Bedömningen att ”Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms påverkan på recipienten bli ringa” 
bör tydligare kopplas till föroreningsutvärderingen och angivna förslag på dagvattenhantering 
samt mer förankras i dagvattenutredningen. 

Kommentar: Föroreningskoncentrationerna för nuläget har beräknats för samtliga utloppspunkter. Efter 
exploatering har föroreningskoncentrationerna utan dagvattenrenande åtgärder redovisats. Vidare har scha-
blonvärden för procentuell reningsförmåga olika dagvattenrenande anläggningar använts för att bedöma 
lämpliga dagvattenlösningar för dagvatten som uppkommer inom planområdet. Teknisk lösning, exakt place-
ring och specifikt val av dagvattenanläggning kommer ske i och med detaljprojektering av området. Ytor på 
allmän plats och kvartersmark anses vara väl tilltagna för att inrymma nödvändiga dagvattenanläggningar. 

Ett öppet dagvattensystem med oljeavskiljare är en av flera tekniska lösningar för att hantera ev oljespill från 
industriverksamhet. Val av specifik teknisk lösning görs i och med detaljprojektering. 

Parkering

I planbeskrivningen anges att planerade verksamheters parkeringsbehov har utretts i en ytbe-
hovsutredning. Detaljplanens handlingar bör kompletteras med ytbehovsutredningen. 

Kommentar: Ytbehovsutredningen har fungerat som underlag vid framtagande av detaljplan. Ytbehovs-
utredningen är delvis inaktuell då planförslaget efterhand justerats omfatta andra verksamheter. Antalet 
parkeringsplatser utreds fortsatt i respektive i lokalprogram. Bedömningen göras att det finns tillräckligt 
med ytor inom respektive kvartersmark för att inrymma behovet av parkeringsplatser. 

Buller

I bullerutredningen saknas en samlad bedömning av vad verksamhets- och trafikbuller kombine-
rat ger för total bullerpåverkan på närmaste bostäder samt verksamheter kring området. 

Kommentar: Generellt redovisas inte sammanslagen ljudnivå från trafikbuller och industribuller.  Detta 
pga. ekvivalent ljudnivå från trafik redovisas som årsmedeldygn, dvs. ekvivalenta ljudnivån under 24 h, 
medan industribuller redovisas under de villkorsgivna tidsperioderna dag, kväll och natt, alternativt medan 
verksamhet pågår. Dvs. eftersom de beräknas för olika tidsperioder samt jämförs mot olika riktvärden skiljer 
man på dem normalt. 

Påverkan under byggtiden

Under byggtiden kommer damning uppstå under byggtiden. Vilka åtgärder kommer vidtas för 
att minimera påverkan? 

Figur 5.11 i MKB bör kompletteras med bullerriktvärden för undervisningslokaler enl Natur-
vårdsverkets författarsamling. 

Kommentar: Under byggtiden är det upphandlad entreprenörs ansvar att se till att dammspridning från 
bergborrning, schakt och transporter minimeras samt att negativ påverkan på omkringliggande fastigheter 
undviks. Att nödvändiga åtgärder vidtas säkerställs i och med upphandling och därefter tillsyn. 

Miljökonsekvensbeskrivning

I och med otillräcklig information och beskrivning av effekter ställer sig Miljö- och byggnadsför-
valtningen sig frågande till i vilken utsträckning den framtagna MKB kan användas i tillståndsan-
sökan för återvinningscentral.

Kommentar: Vid ev. fortsatt tillståndsansökan för återvinningscentral kommer MKB kompletteras. 

Plankarta 

u-området nord och nordost om kvartersmark för återvinningscentral/återvinningsmarknad är 
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borttaget och ersatt med naturmark. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det är bra om 
området för underjordiska kablar även är utmärkt som ett u-område för att uppmärksamma att 
ledningar finns på platsen.

Kommentar: I detaljplan regleras vanligen inte naturmark även med u-område för att skydda underjor-
diska ledningar. Detaljplanen syftar till att reservera nödvändig mark för olika ändamål. Detta anses vara 
uppfyllt i och med att inga åtgärder gällande förändring av marknivå eller uppförande av anläggningar 
eller byggnader får göras på naturmark.

Beijer Byggmaterial AB

Beijer Byggmaterial AB meddelar att de reserverar sig mot föreslagen detaljplan i dagsläget. 

En helhetslösning som gäller tekniskt utförande samt en ekonomisk överenskommelse som ac-
cepteras av båda parter efterfrågas innan detaljplanen godkänns. 

Kommentar: Avtal mellan fastighetsägare för Räfsan 2 och Luleå kommun är under framtagande. Avtalet 
beskriver föreslagen fastighetsreglering samt ekonomisk ansvarsfördelning. 

Nyhléns Hugosons Chark AB

Nyhléns Hugosson Chark AB bedriver livsmedelsproduktion på angränsande fastighet Räfsan 
6. Verksamheten har höga krav på renlighet och livsmedelssäkerhet. Nyhléns Hugosson Chark 
AB ser risker både under byggfasen samt långsiktigt då ny verksamhet etableras i närområdet.

Under byggfasen befaras att vibrationer kan uppstå som därmed skadar fastigheten. I fastig-
heten finns dataservrar samt större vågar. Nyhléns Hugosson ser risker med dammbildning/
luftföroreningar som kan påverka byggnadernas friskluftsfilter samt kylaggregat. Negativ på-
verkan måste förebyggas. Periodvis har fastigheten Räfsan 6 problem med dagvattenflöden. Ny 
etablering på intilliggande höjd befaras skapa större dagvattenproblem.

Nyhléns Hugosson Chark AB befarar även att återvinningscentralen riskerar innebära en ökad 
mängd insekter och skadedjur samt att hanteringen av farligt avfall på återvinningscentralen 
kan innebära en ökad risk för utsläpp till den egna fastigheten.

Nyhléns Hugosson Chark ABs verksamhet innebär producering av olika rökta charkprodukter. 
Detta medför stundtals viss röklukt i närområdet. Förhoppningen är att ny etablering inte ska 
påverkas negativt av röklukten.

Kommentar: Under framtagande av detaljplan har även ett PM Riskanalys tagits fram, för att säkerställa 
att omkringliggande fastigheter inte kommer påverkas av vibrationer under byggtiden. Känslig utrust-
ning i området har identifierats och bedömningen görs att fastighet eller utrustning inte riskeras skadas. 
Under byggtiden ansvarar upphandlad entreprenörs för att se till att vibrationer, dammspridning från 
bergborrning, schakt och transporter minimeras samt att negativ påverkan på omkringliggande fastighe-
ter undviks. Att nödvändiga åtgärder vidtas säkerställs i och med upphandling och därefter tillsyn. 

I och med framtagande av detaljplan har en dagvattenutredning genomförts. I plankarta har planbestäm-
melser som säkerställer avskärande dike/stödmur/kantsten el. lik. mot angränsande fastighet säkerställts. 
Risken för dagvattenproblem på angränsande fastigheter bedöms hanterad. 

Lämplig hantering av avfall ska säkerställa minimerad risk för insekter eller skadedjur. Planerad återvin-
ningscentral kommer ej hantera matavfall. Kommunens återvinningscentral på Kronan har inte problem 
med insekter eller skadedjur idag.

Privatperson 1
Privatperson har via yttrande meddelat att valet av placering för ny återvinningcentral intill en 
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järnvägsstation inte anses vara optimalt. En mer personalintensiv verksamhet som inte kräver bil 
hade varit att föredra i detta läge. Alternativ lokalisering för återvinningscentral efterfrågas. 

Kommentar: En lokaliseringsutredning för aktuella verksamheter har genomförts. Sammantaget bedömer 
Stadsbyggnadsförvaltningen platsen vara väl lämpad för en återvinningscentral, återvinningsmarknad 
och ny räddningstjänst. 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. I dagsläget planeras även en återvinningsmarknad tillsammans med återvinningscentralen. 
Återvinningsmarknaden är en personalintensiv verksamhet med stort behov av att ligga i nära anslut-
ning till kollektivtrafik. Detsamma gäller räddningstjänstens verksamhet som kommer vara en stor 
arbetsgivare i området. 

Privatperson 2

Privatperson har via yttrande meddelat flertalet synpunkter på Luleå kommuns övergripande 
stadsplanering. 

Gällande aktuell detaljplan framförs synpunkter främst ang. val av plats för aktuella verksam-
heter. Bl.a anses området ej vara optimal ur trafiksynpunkt samt att marken i området anses 
används ineffektivt och ha lågt fastighetsvärde. 

Kommentar: En lokaliseringsutredning för aktuella verksamheter har genomförts. Sammantaget bedömer 
Stadsbyggnadsförvaltningen platsen vara väl lämpad för en återvinningscentral, återvinningsmarknad 
och ny räddningstjänst. 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. Detaljplanens genomförande bedöms innebära förbättrade trafiklösningar i området. Etable-
ring av föreslagna verksamheter bedöms även innebära fortsatt utveckling av området i linje med kommu-
nens översiktsplan. 

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter och nya förutsättningar görs följande förändring i de-
taljplanen:

• Förtydligande i planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning gällande detaljpla-
nens genomförande och dagvattenhantering samt dess påverkan på Gammelstadsviken och 
Natura 2000-området.
• Text ang. detaljplanens ekonomiska genomförbarhet läggs till planbeskrivningen. 
• Text ang. riksintresse för totalförsvarets militära del i Luleå/Kallax flottiljflygplats läggs 
till planbeskrivningen. 

Därutöver görs även nedanstående förändring

• Redaktionella ändringar i plankarta och planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 
 
Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon änd-
ring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering skrivs med kursiv stil. 

• Lantmäteriet efterfrågar beskrivning av detaljplanens ekonomiska konsekvenser kopplat 
till den kommunala budgeten.
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Motivering: Beroende på vilken verksamhet som etableras i området kommer planens ekonomiska konse-
kvenser för kommunen att variera.

• Stadsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelning, efterfrågar fortsatt utredning av kapacitet i 
dagvattenledningar i Depåvägen.
Motivering: Teknisk lösning, exakt placering och specifikt val av dagvattenanläggning kommer ske i och 
med detaljprojektering av området. Ytor på allmän plats och kvartersmark anses vara väl tilltagna för att 
inrymma nödvändiga dagvattenanläggningar.

• Miljö- och byggnadsnämnden anser att alternativ placering bör pekas ut för komple-
mentbyggnader och andra anläggningar som kan uppföras inom utredningskorridor för 
Norrbotniabanan. 
Motivering: Framtida situation gällande markägoförhållanden, behov, krav och gällande förutsättningar 
kommer styra vid eventuell omlokalisering av lokalgata och andra anläggningar. Alternativa ytor inom 
detaljplanen anses vara tillräckliga. 

• Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar figur som visar avrinningsområden med di-
mensionerade magasinsvolymer 
Motivering: Aktuell redovisning bedöms vara tillräcklig. 

• Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar figur som visar öppet dagvattensystem med 
oljeavskiljare.  
Motivering: Beskrivning i text bedöms vara tillräcklig.

• Miljö- och byggnadsnämnden önskar att den utförda dagvattenutredningen komplet-
teras med förtydligande gällande beräknade föroreningskoncentration efter exploatering 
efterfrågas då recipienternas miljökvalitetsnormer är gränssättande. 
Motivering: Aktuell beskrivning av föroreningsvärden för och efter exploatering bedöms vara tillräcklig. 

• Miljö- och byggnadsnämnden anser att detaljplanens handlingar bör kompletteras med 
genomförd ytbehovsutredningen. 
Motivering: Ytbehovsutredningen har fungerat som underlag vid framtagande av detaljplan men är delvis 
inaktuell då planförslaget efter samråd har justerats.

• Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar U-område i naturmarken. 
Motivering: Detaljplanen syftar till att reservera nödvändig mark för olika ändamål. Detta anses vara 
uppfyllt i och med att inga åtgärder gällande förändring av marknivå eller uppförande av anläggningar 
eller byggnader kan göras på naturmark.

• Miljö- och byggnadsnämnden efterfrågar redovisning av total bullerpåverkan. Dvs  be-
räknat totalt värde för verksamhet- och trafikbuller.
Motivering: Generellt redovisas inte sammanslagen ljudnivå från trafikbuller och industribuller. Efter-
som de beräknas för olika tidsperioder samt jämförs mot olika riktvärden skiljer man på dem normalt. 

• Privatperson 1 och 2 ifrågasätter val av plats för aktuella verksamheter.
Motivering: En lokaliseringsutredning för aktuella verksamheter har genomförts. Sammantaget bedömer 
Stadsbyggnadsförvaltningen platsen vara väl lämpad för en återvinningscentral, återvinningsmarknad 
samt ny räddningstjänst. Detaljplanens genomförande bedöms innebära förbättrade trafiklösningar i om-
rådet. Etablering av föreslagna verksamheter bedöms även innebära fortsatt utveckling av området i linje 
med översiktsplan. I dagsläget planeras även en återvinningsmarknad tillsammans med återvinningscen-
tralen. Återvinningsmarknaden samt ny räddningstjänst är en personalintensiv verksamhet med stort 
behov av att ligga i nära anslutning till kollektivtrafik.
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-29

Daniel Rova     Frida Lindberg   
Tf Planchef     Planhandläggare

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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GRANSKNINGS-
YTTRANDE

Datum
2017-11-23
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402-15079-17

1 (1)

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET
971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten

stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Granskning av detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 
17:32 m fl, kv Risslan, Luleå kommun
Handlingar daterade 2017-11-03 för granskning enligt 5 kap 20 § plan- och bygglagen, 
PBL (2010:900).

Bakgrund
Planförslaget syftar till att möjliggöra en utökning av Porsödalens industriområde. De 
tillkommande ytorna är aktuella för etablering av industri/verksamhet och/eller en 
återvinningscentral, återvinningsmarknad samt ny brandstation. 

I översiktsplanen, delen områdesrekommendationer, är området utpekat som 
förtätningsområde för arbetsplatser. Kommunen bedömer att planförslaget inte strider 
mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande. 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen kan innebära betydande 
miljöpåverkan och en särskilt miljökonsekvensbeskrivning har därmed tagits fram till 
detaljplanen.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen bedömer att de åtgärdsförslag som ges i dagvattenutredningen gällande 
avledning, fördröjning och rening är tillräckliga. Att dessa kommer till stånd är 
avgörande för att kunna genomföra detaljplanen.
Det bör framgå i planbeskrivningen att försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att 
undvika att någon negativ påverkan sker på Natura 2000-området Gammelstadsviken.
Om exempelvis grävning i sulfidjordar blir aktuellt kan det komma att krävas tillstånd 
enligt 7 kap 28a § miljöbalken.

Tillsyn enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda
till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § Plan- och
bygglagen (2010:900).

Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd samt naturmiljö.

De som deltagit i yttrandet
I yttrandet har enhetschef Willy Sundling beslutat efter föredragning av planarkitekt 
Jens Haapalahti.

Bilaga 1 till granskningsutlåtande
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2016/393

Detaljplan för del av Porsödalen,  
del av Ytterviken 17:32 m.fl. 

Kvarteret Risslan
Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade den 14 mars 2016 (§ 116) att ge Stadsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 
17:32 och del av Räfsan 2.

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 
5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för 
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga 
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. Vid utökat förfarande ska samrådstiden vara 
minst tre veckor.

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 23 december 2016 – 29 
januari 2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stads-
huset och på Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits 
på kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländ-
ska Socialdemokraten den 23 december 2016.

Information om samrådet skickades dessutom den 22 december 2016 till samtliga fastighetsä-
gare angränsande till planområdet samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista. 

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 15 skrivelser.

78



2

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Skanova , 2017-01-23.

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Luleå energi ,2017-01-03 och 2017-01-26,
• Fritidsförvaltningen ,2017-01-13,
• Galären, 2017-01-23,
• Beijer byggmaterial, 2017-01-23,
• Nyhléns Hugosons, 2017-01-24,
• 3GIS, 2017-01-27,
• Räddningstjänsten, 2017-01-27,
• Trafikverket, 2017-01-27,
• Teracom, 2017-01-27,
• Luleå lokaltrafik AB, 2017-01-27,
• Miljö-, och byggnadsnämnden, 2017-01-27,
• Ferruform AB, 2017-01-27,
• Lantmäteriet, 2017-01-27.
• Länsstyrelsen, 2017-02-03. 

Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Planförslaget berör område av riksintresse för kommunikation, dvs stambanan genom Övre 
Norrland och planerad järnväg, Norrbotniabanan. Enligt miljöbalkens regler ska sådana utpe-
kade anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnytt-
jandet av sådana anläggningar. Länsstyrelsen bedömer att planförslaget, såsom plankartan och 
dess bestämmelser nu är utformade, medger åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet 
och tillkomsten av anläggningen och att kommunen därför behöver se över möjligheten att 
omarbeta planförslaget så att det framkommer tydligare att riksintresset kan tillgodoses. Kom-
munen kan exempelvis precisera markanvändningen ytterligare så att eventuella fördyrande 
omständigheter kan bedömas, samt väga in fler aspekter än anläggningens behov av mark. 
Länsstyrelsen anser att dessa uppgifter, dvs motivet till att anläggningen är utpekat som riks-
intresse (funktionsbeskrivningen), också behöver framkomma av planhandlingen då det har 
betydelse för den kommunala intresseavvägningen.

Både kommunen och Länsstyrelsen har bedömt att påverkan på riksintresset kommunika-
tion behöver utredas särskilt i en miljökonsekvensbeskrivning. Detta framkom i samband med 
behovsbedömningen. Länsstyrelsen anser att frågan fram tills nu har hanterats förhållandevis 
sparsamt. Av miljökonsekvensbeskrivningen framkommer i stort sett bara kommunens bedöm-

79



3

ning, dvs att ett genomförande av planen inte påtagligt påverkar riksintresset och att hänsyn till 
riksintressena behöver tas när detaljplanen ska genomföras. Länsstyrelsen anser att det behöver 
bättre framkomma vilka bedömningsgrunder kommunen bygger sitt ställningstagande på och 
vilken form av hänsyn som avses vidtas vid exempelvis sprängning, borttagning av berg och 
byggnation. Anläggningens påverkan på SOS-alarms verksamhet och kravet på störningsokäns-
liga byggnader, bör också framkomma.

Kommunen kan med fördel ta del av järnvägsutredningen JU160 och referera till den i plan-
handlingen. Av betydelse för bedömningen av om riksintresset kan tillgodoses kan vara att det 
går att utläsa av planhandlingen vilka parametrar som ligger till grund för det utpekade mark-
anspråkets ytomfattning, sträckan Luleå centrum – Notviken. 

Enligt planbeskrivningen anser kommunen att staten behöver ta ett ansvar vid avvägning av 
statliga intressen för att främja bostadsbyggande. Det förhåller sig så att om det föreligger en 
risk för att ett riksintresse kan påtagligt skadas/påtagligt försvåra utnyttjandet eller tillkomsten 
så följer ett formellt hinder mot att tillämpa andra lagars avvägningsregler och krav. Det är 
endast vid en avvägning mellan olika oförenliga riksintressen som en skada på ett riksintresse 
kan tillåtas.

I översiktsplanen är området utpekat som förtätningsområde för arbetsplatser, vilket kommu-
nen också anger i planbeskrivningen. I översiktsplanen framkommer det även att kommunen 
ska säkra utrymmet för kustjärnvägen genom stadsbygden, både östlig och västlig dragning, 
samt att det finns en konflikt mellan Norrbotniabanan och andra intressen men att järnvägsin-
tresset ska prioriteras. Kommunen behöver även lyfta in och kommenterar detta i planbeskriv-
ningen.

Kommentar: Luleå kommun anser att tillkomsten av Norrbotniabanan är angelägen och arbetar för dess 
tillkomst. Riksintresset är dock en funktion av en järnvägsanläggning, Trafikverket har i järnvägsutred-
ning 160 - Norrbotniabanans infart till Luleå, beskrivit vilken funktion som den nya järnvägen behöver 
uppfylla. På sträckan förbi Notviken är det ett dubbelspår enligt Järnvägsutredning 160.

Detaljplanen lämnar utrymme för fler spår än vad som uppges vara nödvändigt för en framtida Norrbot-
niabanan enligt JU 160. En förtätning med arbetsplatser vid regionaltågsstationen Notviken C innebär 
dessutom ett effektivare nyttjande av en tidigare järnvägsinvestering genom möjlighet för att fler personer 
på sikt kommer nyttja järnvägen för kollektivresande. Inför granskning har de ytor som föreslås exploate-
ras inom Norrbotniabanans utredningskorridor minskats till att endast utgöras av en ny lokalgata, samt 
komplementbyggnader på kvartersmarken för ny räddningstjänst. 

Ett avtal mellan Trafikverket och Luleå kommun har upprättats för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid 
en utbyggnad av järnvägsspåret. 

Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen kommer kompletteras med ytterligare underlag gäl-
lande hur hänsyn tagits till riksintresset Norrbotniabanan. 

Sammanfattningsvis anser Stadsbyggnadsförvaltnignen att syftet med riksintresset Norrbotniabanan 
är tillgodosett och användning och/eller tillkomst av järnvägsanläggningen inte kan anses ta skada i och 
med detaljplanens genomförande. 

Strandskydd

Planområdet berör område med strandskydd. Mjölkuddtjärnen ligger inom 100 m från plan-
området och såvitt Länsstyrelsen kan se så är tjärnen inte undantagen från reglerna om strand-
skydd enligt Länsstyrelsens avgränsningsbeslut från 1999. Kommunen behöver därför hantera 
frågan om upphävande av strandskydd i detaljplanen. 
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Kommentar: Strandskyddet har upphävts i plankartan. Planbeskrivningen har kompletteras med text om 
strandskyddets upphävande. 

Naturmiljö

Kommunen anger att en stor del, eventuell all, befintlig skog och markvegetation kommer 
behövas tas bort och att befintliga biotoper försvinner och ersätts med till stor del hårdgjorda 
ytor. En konsekvens av detta är att naturmarken till övervägande del försvinner och att området 
förlorar sitt värde som promenadstråk. Länsstyrelsen anser att kommunen även behöver kon-
sekvensbeskriva grönområdets betydelse i ett större sammanhang. Kommunen kan med fördel 
referera till den grönplan som är under upprättande i det fall det kan förutses att resultatet av 
arbetet med grönplanen kommer att ha betydelse för planförslaget.

Kommunen anger även en ambition att området ska ha tydliga inslag av grönska och koppling 
till den övergripande strukturen. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att införa 
planbestämmelser som säkerställer att denna ambition kan förverkligas.

Kommentar: 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 infrastruktur-
korridorer och har trots närheten till Mjölkuddstjärn och Gammelstadsviken ingen tydlig koppling med 
andra grönområden. Grönområdet inom planområdet bedöms inte utgöra en stor betydelse i ett större 
sammanhang.

Planförslaget har justerats sedan samråd så att mer naturmark bevaras. Det promenadstråk som finns 
runt berget planeras bevaras och bergets nordöstliga sluttning kommer fortsätta fungera som naturmark 
med befintlig vegetation. Exploateringsgraden på kvartersmarken har justerast från 50 % till 25 respek-
tive 35 % vilket bör leda till mindre hårdgjorda ytor inom kvartersmarken. 

Plankarta och planbeskrivningen kompletteras med text enl ovan.

Mark och vatten

I miljökonsekvensbeskrivningen anges att en mer grundlig utredning av grundvattensänkning-
en och dess miljöpåverkan kommer att ske under ett senare skede. Länsstyrelsen anser att denna 
utredning behöver göras innan det är möjligt att bedöma påverkan från oxiderande sulfidjord i 
den nordvästra delen av planområdet. Denna påverkan handlar främst om metalltransport till 
omgivande vatten och våtmarker. Utredningen är viktigt för bedömningen av såväl miljökvali-
tetsnormer för berörda vattenförekomster som för miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Myllrande våtmarker”.

I miljökonsekvensbeskrivningen anges att föroreningsbelastningen för planområdets dagvatten-
recipienter behöver utredas ytterligare för att kunna bestämma dagvattensystemets utformning. 
Länsstyrelsen anser att en sådan utredning är nödvändig eftersom det är svårt att utifrån nu-
varande planförslag bedöma dagvattnets påverkan på de berörda vattenförekomsterna. Denna 
bedömning beror även till stor del på ovan nämnda utredning av grundvattennivåerna eftersom 
föroreningsbelastningen kan komma att omfatta metaller från sulfidjordsoxidation.

Ovan nämnda utredning bör omfatta en prognos för förändrade flödesförhållanden samt den 
kemiska sammansättningen för det framtida dagvattnet. Vattenförekomsten Gammelstadsviken 
(SE729651-178887) är hårt belastad med avseende på fosfor. Detta bedöms bero på dels naturligt 
höga fosforhalter, dels på hög belastning från dagvatten och närliggande dränerade områden. 
Förekomsten har också klassats med miljöproblemet ’Försurning’ p g a närliggande dränerade 
sulfidjordsområden. Eftersom kommunen överväger att deponera förorenad sulfidjord (från 
muddringsprojektet vid Karlsvik) på västra sidan om Gammelstadsviken (via utmynnande 
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recipientdike), är det viktigt att göra en sammanvägd bedömning för påverkan av dessa ämnen 
på Gammelstadsviken.

När det gäller de tekniska lösningarna för dagvattenhanteringen och rening som är tekniskt 
möjliga och ekonomiskt rimliga så behöver de beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Kommunen behöver beakta att allt dagvatten som belastar eller kommer att belasta de 
olika tekniska systemen finns med i underlaget för de beräkningar som görs för att bestämma 
kapaciteten hos t.ex. fördröjningsmagasin och andra tekniska installationer. Utifrån detta så kan 
kommunen vidare reservera tillräckliga ytor i planområdet för att kunna uppföra dagvattenre-
ningsanläggningar inom eller i närheten av planområdet. 

Miljökonsekvensbeskrivningen anger att verksamheten ska genomföras så att risken för sprid-
ning av miljögifter till omgivande miljöer minimeras. Länsstyrelsen ser det som positivt att 
denna aspekt finns med i planen och vill här understryka vikten av detta. Spridning av kända 
och okända miljögifter är ett av de svåraste miljöproblemen vi har att hantera nu och i framti-
den. 

Kommetarer: Senare skede som det hänvsias till i MKB är granskningsskedet. Detaljplanen hade inför 
samråd för stora osäkerheter i hur området skulle komma att exploateras. Därav ansågs det bättre att 
invänta en mer detaljerad utrending innan del 2 av dagvattenutredningen togs fram. Inför granskning 
har fördjupade utredningar gällande dagvatten, berguttag, höjdsättning och påverkan på naturområdet 
genomförts. Mindre naturmark tas i anspråk vilket i sin tur innebär färre hårdgjorda ytor och därmed 
mindre dagvatten som behöver kunna tas om hand. Berguttagen är även betydligt minder än i samråds-
förslaget.

Del 2 dagvattenutrendingen och PM förtydligande dagvettenhantering Plogen 2 och 3 innefattar beräk-
nade flöden, föroreningskoncentration och åtgärdsförslag för att motverka de negativa effekter som detalj-
planen annars kan medföra. 

MKB kompletteras med bedömning av påverkan på Gammelstadsviken.

Klimatanpassning

I planförslaget refereras till kommunens riktlinjer för klimatanpassning och till Svenskt Vat-
tens publikation P100. Till såväl kommunens riktlinjer som Svenskt Vattens publikations följer 
rekommendationer för hantering av ökade nederbördsmängder till följd av framtida klimatför-
ändringar. Länsstyrelsen anser att kommunen bör bättre redovisa på vilket sätt dessa rekom-
mendationer för hantering av ökade nederbördsmängder till följd av framtida klimatföränd-
ringar har beaktats i planförslaget. Till granskningsskedet bör det gå att utläsa av planförslaget 
hur kommunen har beaktat förändrade och ökande flöden av dagvatten från området kopplat 
till säkerheten för banvallen samt om förändrade och ökande flöden av dagvatten från området 
kan orsaka översvämningar eller andra vattenrelaterade olägenheter för handels-, tillverknings- 
och byggnadsområdet i planområdets norra del.

Kommentar: Hänsyn till förändrad nederbörd, enl SMHIs klimatscenarier, är inarbetat i dagvattenutren-
ding och därmed i planförslaget.

Tillstånd till markavvattning

Kommunen behöver redovisa i planhandlingen ifall det kommer att krävas tillstånd till markav-
vattning enligt 11 kap miljöbalken. 

Kommentar: Anmälan om vattenverksamhet kan behöva göras, text om detta förs in i planhandlingen. 
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Buller

Kommunen anger i planbeskrivningen att trafikbuller och industribuller kommer att utredas 
vidare till granskningsskedet. Länsstyrelsen vill i det avseendet uppmärksamma kommunen på 
det buller som kan uppkomma kvälls- och nattetid samt under helger från verksamheter inom 
planområdet. Buller som under dagtid vardagar maskeras av annat ljud kan framträda när öv-
riga bullerkällor inte är aktiva. I kommande hantering av bullerfrågan behöver kommunen även 
räkan med det buller som uppstår vid användning av sirener m.m. på de utryckningsfordon 
som kommer att vara stationerade inom planområdet. Kommunen bör då utgå från det maxi-
mala antalet utryckningsfordon (räddningstjänst + ambulans) som vid en ”normal” utryckning 
använder sirener, signalhorn m.m. för att påkalla fri väg. 

Kommentar: Bullerutredningen är framtagen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer inte att det är 
relevant att ta med buller från sirener. Planområdet ligger i ett industriområde omgivet av de trafikleder 
som utryckningsfordonen nyttjar. 

Miljökvalitetsmål

De planerade verksamheternas påverkan på respektive miljömål har bedömts, men behöver 
kompletteras med avseende på miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Myllrande 
våtmarker”.

Kommentar: MKB kompletteras med bedömning mot ovanstående mål. 

Planbestämmelser om höjd

Mot bakgrund av planområdets nuvarande topografi och förutsägbarheten av planförslaget så 
bör kommunen ange högsta nockhöjd i meter över ett angivet nollplan.

Kommunen bör även överväga att införa plushöjd som planbestämmelse, bland annat med 
tanke på att påverkan på landskapsbilden och kommunens ambition att skogsridåer ska kunna 
bevaras.

Kommentar: Plankartan kompletteras med byggnadshöjd eller nockhöjd för byggnader samt totalhöjd för 
master.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Under förutsättning att kommunen till granskningsskedet kan visa att riksintresset för kommu-
nikation kan tillgodoses och att miljökvalitetsnormer för vatten följs så har Länsstyrelsen i detta 
skede av planprocessen inte några ytterligare invändningar mot planförslaget som skulle kunna 
leda till att Länsstyrelsen överprövar kommunens beslut om antagande av detaljplan. 

Trafikverket
Stora delar av detaljplaneområdet ligger inom Norrbotniabanans korridor som utgör riksintres-
se för kommunikationer. Trafikverkets princip är att åtgärder och byggande inom riksintresse-
korridoren som försvårar och/eller fördyrar genomförandet av en järnvägsplan skall undvikas. 
Trafikverket behöver i nuläget ta hela utredningskorridorens bredd i anspråk för kommande 
planering. Trafikverket bedömer att den tilltänkta detaljplanen innebär en stor risk för påtag-
lig skada för riksintresset och ställer sig därför negativ till detaljplanen i detta samrådsförslag. 
Denna detaljplan innebär risk för fördyringar för kommande järnvägsprojekt. Påtaglig skada 
handlar således om att den planerade järnvägsfunktionen inte går att uppnå till rimlig sam-
hällskostnad. Kostnader som belastar Norrbotniabaneprojektet påverkar samhällsekonomin 
på sådant sätt att Norrbotniabanans genomförande kan äventyras. Om denna detaljplan vinner 
laga kraft kan det dessutom få vidare konsekvenser för möjligheter att hindra andra fördyrande 
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åtgärder och byggande inom riksintressekorridoren. Det kan innebära nya tidskrävande plan- 
och byggprojekt, vilket kan medföra stopp för järnvägsplan för lång tid.

Norrbotniabanan är av stor betydelse utifrån såväl lokalt, regionalt, nationellt och europeiskt 
perspektiv.

Lokalisering och omfattning av denna detaljplan

Trafikverket anser att kommunen inte ska planlägga byggrätter i riksintressekorridoren och 
inte heller vägar/ gator som är en förutsättning för verksamheternas funktion. Om kommande 
järnvägsplan skulle innebära att lokalgatorna i detaljplanen tas i anspråk kan inte verksamheter-
nas funktion säkerställas. Det är möjligt att få plats för några av verksamheterna i planområdet 
utanför korridoren och på sätt påverkas inte riksintresset. Trafikverket förordar att kommunen 
fortsätter att utreda alternativa placeringar för återstående alternativt för alla verksamheter.

Den valda lokaliseringen innebär även risker och störningar för järnvägsanläggningen både 
under byggtiden och i övrigt. Bergsprängningar samt eventuell risk på förändrade grundvatten-
nivåer kan påverka både befintlig och framtida järnvägsanläggning.

Kapacitet och ytbehov

Notvikens stationsläge är aktuell i både östligt och västligt korridoralternativ. Trafikverket vet 
i dagsläget inte vilken yta som krävs för fungerande trafiklösning i framtiden. För att upprätt-
hålla och säkerställa framtida kapacitetsanspråk kan det uppkomma behov av sidotågspår. 
Sträckan Notviken station - Luleå C är i framtiden kritisk ur kapacitetssynpunkt. 

Övrigt ytbehov och risker  

Att bygga intill järnvägen innebär att bebyggelsen utsätts för både miljö- och säkerhetsrisker. 
Det kan även försvåra infrastrukturhållares möjligheter att säkerställa sitt uppdrag, då säkerhet, 
drift och underhåll kan äventyras. För att kunna upprätthålla säkerhet, sköta tillsyn, drift och 
underhåll ställs vissa krav vid byggnation intill infrastrukturanläggningar. Detta gäller för både 
befintlig och kommande järnväg och det är viktigt att alla riskanalyser även behandlar framtida 
järnväg.

Kommentarer: Se kommentar om riksintresse norrbotniabananan till länsstyrelsens yttrande ovan. 
Lantmäteriet

Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av 
detaljplanen genomföra följande fastighetsbildningsåtgärder. Efter ansökan om lantmäteriför-
rättning kan avstyckning av kvartersmark utlagd som JZT1 i planförslaget ske. Fastighetsägaren 
initierar och bekostar lantmäteriförrättningen. I samband med fastighetsbildningen kan befint-
ligt servitut upphävas. 

Efter ansökan om lantmäteriförrättning kan den del av Räfsan 2 som enligt planförslaget är 
utlagd som allmän platsmark överföras till Ytterviken 17:32 genom fastighetsreglering. I plan-
förslaget saknas redogörelse för vem som initierar och bekostar lantmäteriförrättningen.

Efter ansökan om ledningsförrättning kan ledningsrätt komma att bildas. I planförslaget saknas 
redogörelse för vem som initierar och bekostar eventuella ledningsförrättningar.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en redogörelse för vem som initierar och bekostar lan-
mäteri- och ledningsförättningar.

GRUNDKARTA

Grundkartans kvalitet är bristfällig då det saknas beteckningar på servitut, ledningsrätter och 
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dylikt. Grundkartan bör kompletteras med för detaljplanen väsentlig information.

Inom planområdet finns ledningsrätt för fjärrvärmeledningar som gäller till förmån för Luleå 
Energi AB (25-F2000/79.1) samt lednings-rätt för starkströmsledningar som gäller till förmån för 
Luleå Energi AB (25-F2994-104.1). Grundkartan bör förtydligas med en redovisning av led-
ningsrätterna och dess beteckningar. 

Inom planområdet finns ett servitut som avser rätt att använda serviceväg till järnvägsområdet 
som gäller till förmån för Trafikverket (2580-10/53.1). Grundkartan bör förtydligas med en redo-
visning av servitutet och dess beteckning. 

Kommentar: Grundkartan kompletteras med saknade uppgifter om ledningsrätt och servitut. 

PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER 

Detaljplanen tas fram enligt de regler som gäller enligt PBL för detaljplaner med planstart efter 
2015-01-01. För denna typ av detaljplaner bör som bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa rekom-
mendationer på nedanstående områden. 

Laghänvisning På plankartan hänvisas till PBL. För att underlätta för den som inte är insatt i ter-
minologin kan det vara bra att någonstans på plankartan förtydliga vilken lag som menas med 
förkortningen PBL samt ange lagens SFS-nummer.

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det är nödvädigt att ange SFS-nummer på 
plankartan. Beskrivning av lagstiftning kring PBL finns i planbeskrivning.

Kombinationer av markanvändningar bör enligt Boverkets rekommendationer betecknas med 
samtliga relevanta planbestämmelsebeteckningar och redovisas var för sig i listan med planbe-
stämmelser. I planförslaget är markanvändningsbestämmelserna JZT1 redovisade på samma 
rad i listan med planbestämmelser. Lantmäteriet menar således att markanvändningsbestäm-
melse J för Industri, Z för Verksamheter samt T1 för Räddningsstation bör redovisas var för sig i 
listan med planbestämmelserna i enlighet med Boverkets rekommendationer. 

Markanvändningsbestämmelserna HUVUDGATA respektive LOKALGATA för allmän plats-
mark finns inte längre med bland rekommendationerna. Enligt rekommendationerna skall 
numera markanvändningsbestämmelserna VÄG respektive GATA användas. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen har följt Boverkets rekommendationer i den mån det bedömts 
underlätta förståelsen av plankartan. Boverkets allmäna råd är som bekant rekomendationer. Upprättande 
av detaljplan ska ske enl gällande PBL. 

Planbeskrivningen saknar redogörelse för vilken markanvändningsbestämmelse återvinnings-
central och återvinningsmarknad samt drift- och underhållsverksamhet inryms inom. I plan-
kartan finns markanvändningsbestämmelserna J för Industri och Z för Verksamheter utlagt. 
Planbeskrivningen saknar en tydlig redogörelse för skälet till att dessa markanvändningsbe-
stämmelser används. 

Enligt boverkets rekommendationer bör anläggandet av inhägnade och bemannade återvin-
ningscentraler och miljöcentraler säkerställas genom utläggandet av kvartersmark med markan-
vändningsbestämmelsen E för Teknisk anläggning. Lokala och obemannade återvinningsstatio-
ner bör utläggas med markanvändningsbestämmelse ÅTERVINNING på allmän platsmark. 

Kommentar: Inför granskning har antalet aktuella verksamheter minskat. Återvinningscentral och åter-
vinningsmarknad har preciserats i plankarta med användningen E1.
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I listan med planbestämmelser finns markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
med planbestämmelsebeteckning u angivet. Markreservat är en administrativ bestämmelse och 
i plankartan finns en kombination av administrativ gräns och egenskapsgräns utlagd på två 
ställen inom kvartersmark JZT1. I plankartan saknas dock planbestämmelsebeteckningen u. 

En redogörelse för vem som är ledningshavare samt hanteringen av hur ledningarna säkerställs 
saknas i planbeskrivningen. 

Därutöver finns luftburna kraftledningar inom planområdet. Kraftledningarna är lokaliserade 
inom kvartersmark JZT1. I plankartan saknas markreservat för allmännyttiga luftledningar (l-
område). Utan markreservat blir ledningarna planstridiga. Om avsikten är att ledningarna ska 
tas bort vid plangenomförandet bör detta redogöras för i planbeskrivningen. I annat fall bör 
plankartan kompletteras med markreservat. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar be-
höver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. I planbeskrivningen saknas redogörelse 
för vem som är ledningshavare samt hanteringen av hur ledningarna säkerställs alternativt att 
de ska tas bort.

Kommentar: Markreservat (u-område) finns med i plankartan men teckenstorleken gör den svårläst vilket 
har justeras till granskningsskedet. Planbeskrivningen kompletteras med text om vem som är lednings-
havare och hur ledningarna säkerställs. De luftburna ledningarna är rivna, synpunkten leder således inte 
till några revideringar av planen.

I illustrationskartan är det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den an-
givna skalan ska stämma. Utskriftsformat bör anges alternativt skalstocken borttagas. 

Kommentar: Inför granskning kommer illustrationen revideras. Synpunkten noteras. 

Enligt planhandlingarna är kommunen huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 
Lantmäteriet har noterat att Haparandavägen utgör allmän väg och planbeskrivningen kan 
således förtydligas med att Trafikverket är väghållare för allmänna vägar. 

Kommentar: Kommunen är väghållare för Haparandavägen vid planområdet. Synpunkten föranleder 
inga ändringar.

Markägoförhållanden 

Planbeskrivningen bör kompletteras med information att även Ytterviken 17:7 omfattas av plan-
området. Fastigheten utgör en specialenhet för distributionsbyggnader som ägs av Luleå Energi 
Elnät AB och markområdet är utlagt med markanvändningsbestämmelse E2 för Nätstation. 

Kommentar: Information om fastigheten Ytterviken 17:7 tas med i planbeskrivnignen.

Enligt planbeskrivningen ska befintlig basstation med tillhörande teknikbodar flyttas vid plang-
enomförandet. I plankartan finns ett markområde utlagt med markanvändningsbestämmelse 
E1 för Kommunikationsmast för att möjliggöra flytten. I planbeskrivningen anges att lednings-
havaren har arrende för den nuvarande lokaliseringen. För att säkerställa att anläggningarna får 
vara kvar rekommenderar Lantmäteriet att ledningsrätt eller servitut upplåts. En redogörelse 
för vem som är ledningshavare samt hanteringen av hur ledningarna säkerställs saknas i plan-
beskrivningen. I planbeskrivningen saknas även redogörelse för vem som bekostar flytten av 
anläggningarna.

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med text om flytt av kommunikationsmasten. 

I planbeskrivningen anges att privat mark inom Räfsan 2 kan komma att påverkas för att möjlig-
göra anläggandet av ny trafikanslutning. Planbeskrivningen anger även att fastighetsreglering 
berörande Räfsan 2 och Ytterviken 17:32 kan komma att ske vid plangenomförandet. Planbe-
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skrivningen bör förtydligas med information att Räfsan 2 kan bli föremål för inlösen om frivillig 
överlåtelse inte kan nås. Såväl juridiska som ekonomiska konsekvenser av inlösenförfarandet 
bör redovisas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen bör således ange att kommunen med 
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsmarken även utan överenskommelse 
med den berörda fastighetsägaren. I övrigt bör den avvägning som gjorts mellan olika intressen 
redovisas samt principerna för ersättning enligt 4 kap. expropriationslagen. 

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltnignen för en dialog med fastighetsägaren för att nå en överenskom-
melse om markförvärvet. Inlösen av fastigheten är i dagsläget ej aktuellt.

I enlighet med redovisningen i planbeskrivningen finns ett servitut som avser rätt att använda 
serviceväg till järnvägsområdet som gäller till förmån för Trafikverket (2580-10/53.1) inom pla-
nområdet. Då nya vägar med kommunalt huvudmannaskap ska anläggas vid plangenomför-
andet noterar Lantmäteriet att servitutet kan upphävas. Planbeskrivningen bör förtydligas med 
information om att det krävs lantmäteriförrättning för upphävandet. 

Under fastighetsrättsliga frågor kan förtydligande ske beträffande vem som initierar och bekos-
tar den fastighetsbildning som behövs vid plangenomförandet.

Kommentar: Planbeskrivinignen kompletteras med text om att servitut kan upphävas vid ett genomför-
andet av planen samt ett förtydligande om vem som initierar och bekostar fastighetsbildining vid plang-
enomförandet.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Ändra skrivningen enligt ”Det kan även bli aktuellt med att flytta delar av Fritidsförvaltningen 
andra kommunala verksamheter till de nya lokalerna” då det behövs en grundlig utredning 
angående fritidsförvaltningens framtida behov och lokalisering.

Viktigt att knyta ihop G/C vägar i området på ett naturligt sätt för att underlätta gång/cykel 
pendling till arbetsplatserna som skapas och för besökare till återvinningen, men även att områ-
det inbjuder till rekreation/motion.

Prioritera Mjölkuddsberget och Gammelstadsviken högre då grönområdet Lilla Mjölkuddsber-
get  ”försvinner”.

Kommentarer: Beskrivningen av vilka verksamheter som är aktuella för nya lokaler i planområdet justeras 
till granskning och utifrån yttrandet. Stadsbyggnadsförvaltningen håller med om vikten av att GC-
vägarna i området ska upplevas effektiva för pendlare men även kunna nyttjas för rekreation och motion. 
Mjölkuddsberget och Gammelstadsviken är viktiga att bevara på grund av naturvärden och rekreations-
ändamål.  

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det är beklagligt att ytterligare ett centrumnära 
naturområde försvinner och exploateras. Inte bara det att ett naturområde försvinner, stora dela 
av berget måste även sprängas bort, vilket miljö- och byggnadsförvaltningen inte anser är god 
hushållning av naturresurser. Vår förhoppning är att man terränganpassar verksamheterna så 
mycket som möjligt för att minimera sprängning av berg, samt sparar så mycket träd och trädri-
dåer som möjligt. 

Vad gäller miljökvalitetsnormerna måste man visa hur man kommit fram till hur mycket de 
kommer att påverkas och vilka konsekvenser det kommer att medföra. Miljökvalitetsnormerna 
för vatten får inte försämras och miljökvalitetsnormerna för luft får inte överskridas. 
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Kommentar: När detaljplanen gick ut på samråd var inriktningen att planspränga hela berget för att 
inrymma flera verksamheter. I samrådshandlimngn framgår även att alternativ med ett minskat bergut-
tag undersöks. Efter samråd har olika faktorer medfört att den mängd berg som nu är aktuell att ta ut har 
minskat betydligt. Planförslaget är anpassat till befintlig terräng och kommer nyttja de lutningar som 
finns inom området. Detta har reviderats i plankarta och planbeskrivning. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för såväl luft som vatten har tydliggjorts i MKB, dagvattenutredning 
och planbeskrivning inför granskning utifrån ett mer genomarbetat planförslag.

Vatten

Dagvattenutredningen del 2 vill vi ska bland annat visa på tänkta dagvattenlösningar för om-
rådet vad gäller utformning, placering, behov av ytor, flöden och funktion. Vi ser gärna att det 
blir hållbara lösningar med tanke på lokalt omhändertagande (t ex gröna tak, regnbäddar) men 
också med tanke på att de ska vara robusta. 

Det är viktigt att för alla vattenområden som kan komma att påverkas ta reda på dagens halter 
och beräkna om eller hur miljökvalitetsnormerna kommer att påverkas av planförändringen. 

Katastrofskydd, beredskapsprogram och att provtagningspunkter anläggs (som omnämns i del 
1) är viktigt då vi har känsliga recipienter i närheten och verksamheter där olyckor kan ske med 
t ex farligt avfall och bränsle. Även här beskriva utformning, placering, behov av ytor, flöden 
och funktion.

Beskrivning av hur man avser att omhänderta dagvatten under tiden som man markplanerar 
(spränger och ev krossar berg). Det är viktigt med tanke på att det lösgörs mycket partiklar och 
sprängämnesrester vid sprängning och krossning som sedan följer med dagvattnet. Hur avser 
man att rena detta dagvatten?

Kommer mark- och/eller grundvattnet att sjunka och i så fall hur mycket? Vilken påverkan 
kommer det att bli på plan- och närområdet? Hur påverkas Mjölkuddstjärnen, järnvägen, när-
liggande byggnader, samt kommer sulfidjorden att exponeras för luft?

Kommentar: Nytt planförslag och de nya förutsättningarna underlättar omhändertagande av dagvatten 
inom området. I del 2 dagvattenutredning beskrivs befintligt dagvattensystem, analys av avrinnings-
områden, flödesberäkningar, erfoderlig fördröjningsvolym samt föroreningsutvärdering samt förslag på 
dagvattenhantering efter exploatering av området har tagits fram. 

Påverkan på grundvatten bedöms inte ske, ovanstående tydliggörs i miljökonsekvensbeskrivningen. Ut-
gångspunkten är att vattenkvaliten inte ska påverkas i omrkringliggande recipienter och att dagvatten inte 
ska riskera att påverkan befinltig infrastruktur.

Påverkan under byggtiden

Det behövs en beskrivning av vad man avser att göra med massorna som ska sprängas och frak-
tas bort. Utöver sprängning, kommer även skutknackning och krossning att ska på platsen?

Sprängsten och damning från sprängning, schaktning och under byggtiden, hur kommer man 
att hantera det? Vilken påverkan kommer det att vara för närområdet?

Hur kommer man att ta hand om dagvatten under tiden för sprängning, schaktning och bygg-
tid? Vilken påverkan kommer detta att ha?

Längs Depåvägen vid Praktiska gymnasiet står idag mycket bilar parkerade. Det kommer att 
bli problem under byggtiden om man inte löser detta. Detta gäller även när verksamheterna är 
igång.
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Kommentar: Efter att planen varit ute på samråd har mängden berg som bedömts komma att tas ut 
minskat betydligt. Det  har även av hänsyn till Norrbotniabananan och miljöpåverkan inneburit att det 
område av berget som föreslås att exploateras minskat i omfattning. Planeskrivningen och miljökon-
sekvensbeskrivningen kompletteras inför granskning med de nya förutsättningarna.  

I miljökonsekvensbeskrivningen tydliggörs effekterna av berguttaget och de störningar som kan uppkom-
ma under byggtiden. Avsikten är att berget ska tas i lämpligt i tid så att det går att flytta överskottsmassor 
till annat kommunalt projekt.

Depåvägen kommer påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Parkering längs gatan är inte en rät-
tighet för de verksamheter som finns längs gatan och på sikt ska gaturummet även inrymma en gång- och 
cykelväg. 

Tillstånd för sprängning hanteras separat.

Hälsa och säkerhet

En återvinningscentral med mottagning av farligt avfall kräver ett visst skyddsavstånd till bo-
städer och andra verksamheter. Det behöver preciseras vilket det avståndet ska vara.

Det behöver säkerställas att skolan, Praktiska gymnasiet, inte kommer att påverkas av buller 
från verksamheterna och trafiken till och från planområdet.

Om räddningstjänstens personal har sovutrymmen måste man säkerställa att de inte påverkas 
av vibrationer och buller från tåg- och fordonstrafik, samt har tillräckligt avstånd med tanke på 
transport av farligt gods och förvaring av farligt avfall.

Trafiksituationen med räddningsfordon i utryckning kan vara en säkerhetsrisk vid mycket tra-
fik och många människor i rörelse.

Buller kommer att uppkomma under tiden man skutknackar, krossar och lastar berg, byggti-
den, samt när verksamheterna är igång. Utöver det kommer det att bli buller från schakt- och 
byggtrafik samt senare från trafik till och från ÅVC/ÅVM, räddningstjänst (ibland med sirener) 
och de andra verksamheterna. Bullerutredningar bör utföras för åtminstone buller från schakt-
verksamheten, byggtiden, normal verksamhet och för trafik.

Kommentar: Det finns inget exakt skyddsavsstånd för den hantering av farligt avfall som sker på en åter-
vinningscentral. Det farliga avfallet som hanteras under kontrollerade former på återvinningscentralen, 
är det som hushållen själva lämnar in. För att få bedriva denna hantering måste tillstånd från myndighe-
ter införskaffas. Närmaste bostad är vid Mjölkudden/Notviken ca 400 meter från planområdet, för nuva-
rande återvinningscentral på Kronan bedömdes 150 m utgöra ett lämpligt skyddsavstånd till skola och 
bostäder. Inom planområdet bedöms ett tillräckligt säkerhetsavstånd kunna erhållas.

Efter samrådsskedet har utformningen och dispositionen av planområdet förändrats. 

Buller från byggskedet är oundvikligt men normalt sett inget som utreds i planskedet. Planområdet ligger 
i ett befintligt industriområde ca 400 meter från närmaste bostad. Stadsbyggnadsförvaltnignen anser inte 
att en bullerutredning behöver tas fram för berguttag och byggskede. På grund av områdets lokalisering 
inom ett befintligt industriområde anser inte Stadsbyggnadsförvalgninen heller att buller från utryck-
ningsfordon är nödvändiga att utreda. 

En bullerutredning som redovisar påverkan från normal verksamhet samt trafik har tagits fram och inar-
betas i planförslag och MKB.

Förorenad mark

Vid tidigare schaktarbeten intill norra delen av Traktorvägen har skräp hittats i marken. Vid 
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markundersökningar i området har petroleumföroreningar påträffats. Detta har förklarats här-
röra från en soptipp i området. Vid eventuella grävarbeten i den norra delen av planområdet 
bör detta beaktas. Påträffas avfall eller föroreningar vid schaktning ska tillsynsmyndigheten 
informeras.

Kommentar: Synpunkten om eventuell förorenad mark noteras. 

Plankartan

U-området; markeringen av u-området på plankartan är mycket svår att se. I och med att bygg-
nader inte får placeras närmare än 6 meter från högspänningsledningar bör u-området utökas 
alternativt att prickområdet utökas.

Masthöjd; ska den regleras i planen?

Träd; en inventering, planering av området och därefter reglering av värdefulla träd bör utfö-
ras. 

Kommentar: U-området redovisas tydligare granskningshandlingar. Höjdbestämmelse om masthöjd för 
kommunikationsmast och mast till brandstation införs i plankartan. Den ursprungliga intentionen att 
planspränga området innebar att det i princip var omöjligt att spara träd. Den nya dispositionen av områ-
det medför att vegetation kommer att sparas bland annat på den nordvästra sidan av berget.

Övrigt

Plats för snöupplag för både korttids- och långtidsupplag bör planeras. Detta bör planeras och 
beräknas med tanke på vart smältvattnet kommer att rinna och hur det kommer att påverka 
recipienterna. Plats för snöupplag bör regleras i plan.

Det kommer att krävas tillstånd eller anmälan till tillsynsmyndigheter för flera åtgärder be-
roende på hur man avser att utföra dem. Till exempel täktverksamhet, sprängning av berg, 
krossning av berg, lagring av avfall, hantering av sulfidlera, sänkning av mark- och/eller grund-
vatten, dagvattenanläggningar, samt återvinningscentral.

Vad är samordningsvinsterna med att samlokalisera alla dessa verksamheter?

Kommentarer: Samordningsvinsterna som tidigare identifierades avsåg såväl ytbehov för lokaler och 
utomhusytor, exploateringskostnader för trafiklösnignar och övrig infrastruktur och möjligheten att dela 
byggherrekostnader. De tidigare identifierade samordningsvisterna har minskat på grund av att det inte 
längre är möjligt att bygga lokaler för flera verksamheter inom planområdet då hänsyn tagits till Norrbot-
niabanans korridor samt att tidplan för ny brandstation försvårat samplanering med annan verksamhet. 
Snöupplag bedöms gå att inrymma.

Luleå Lokaltrafik AB
Nuvarande hållplatser vid Depåvägen och Haparandavägen är de hållplatser som används idag 
i det planerade området. I anslutningen till den planerade rondellen/infarten ser vi ett behov av 
gång- och cykelväg till och från hållplatserna. Hållplatsläget Depåvägen måste vara stort nog 
för att inrymma två bussar samtidigt, alternativt att det finns en påfartsträcka från hållplatsen. 
Som LLT kan tolka ritningen vad gäller rondellen, så verkar det vara endast ett körfält mot Rut-
vik, vilket kan ge negativa konsekvenser för flödet.

Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen noterar LLT:s behov av gång- och cykelförbindelser vid håll-
platserna, dessa överensstämmer med det behov som identifierats vid planarbetet. Stadsbyggnadsförvalt-
ningen noterar även LLT:s bedömning av ytbehovet vid hållplatserna. I den föreslagna cirkulationsplatsen 
vid Haparandavägen föreslås endast ett körfält på sträckan mot Rutvik. 
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Räddningstjänsten Luleå
Markbrandposter ska finnas i området med max 150 meters avstånd mellan varandra. Det ska 
finnas minst två av varandra oberoende markbrandposter för att säkerställa att man har tillgång 
till vatten även om en ledning av någon anledning inte fungerar. Brandposterna ska ha en kapa-
citet på minst 1200 liter/minut då återvinningscentral samt brandstation finns i området. Enligt 
uppgift från Bertil Suup, sektionschef VA, finns brandposter vid Bejer och Ferruform där brand-
belastningen är hög vid en brand. Brandposterna har en kapacitet på minst 2400 liter/minut, 
varför det är tillräckligt med en kapacitet på 1200 liter/minut på detta planområde.

Kommentarer: Hänsyn till brandvattenposter kommer tas vid projektering av VA- och gata.

Luleå energi
Föreslagen cirkulationsplats vid Haparandavägen kan komma i konflikt med den huvudled-
ning för fjärrvärme som ligger i gång- och cykelvägen öster om Haparandavägen. Det behöver 
i ett tidigt skede utredas om det uppstår någon konflikt med fjärrvärmeledningen och vilken 
hänsyn alternativt åtgärder som behöver vidtas.

Regionnätskablarna är svåra att flytta och är markerade i bifogad karta. Kablarna behöver pas-
sera rakt genom den planerade rondellen. Övriga nät går att flytta, även nätstationer. Tomten 
Ytterviken 17:7 är lämplig för att ställa nätstationen. Luleå energi har även kablar som är i behov 
av att bytas, särskild vid rondellen vid Beijers.

Kommentarer: Fortsatt planering kommer ske i samarbete med Luleå energi för att säkerställa ledningar-
nas funktion men även för att hitta en bra placering av nätstation inom planområdet.

Övriga
Galären i Luleå AB
Galären äger genom det helägda dotterbolaget Lejontassens Fastighets AB flera fastigheter i om-
rådet bl a räfsan 5, uppdelat på två områden, förutom Räfsan 5 även tidigare Räfsan 3, de är nu 
sammanlagda. Galären äger även genom samma dotterbolag ett flertal fastigheter på Ytterviken. 
Bindaren 5 och 20, Ytterviken 17:9, 11, 33, 39, 42, 43 samt 17:45.

Vi är mycket positiva till den nya detaljplanen och har två synpunkter som vi vill ska beaktas. 

Idag finns en GC-väg mellan Räfsan 2 och Räfsan 5 (tidigare Räfsan 3). Området för GC-vägen 
är upplåten från Räfsan 5, (3) sedan några år tillbaka. Markupplåtelsen har inneburit stort men 
för nyttjandet av Räfsan 5 (3) men har stått tillbaka för det allmänna intresset för en GC förbin-
delse. 

I det nya detaljplaneförslaget flyttas denna GC-väg till ett nytt läge väster om Räfsan 2. Galären 
har ett mycket starkt intresse av att återköpa den mark som tidigare upplåtits från Räfsan 5 (3) 
och vill att så sker.

Det nya planförslaget innebär en ny rondell mot Haparandavägen i Depåvägens förlängning. I 
förslaget har rondellen fyra ben. Det finns ett starkt behov av att ansluta Yttervikens arbetsplats-
område öster om Haparandavägen via en förlängning av Gårdsvägen till den nya rondellen. 
Området har idag endast en och svår anslutning mot björkskataleden med köbildning. Området 
är utpekat i riktningar för 2050 som ett omvandlingsområde. Redan idag finns det ett mycket 
starkt behov av denna nya anslutning som dessutom är en mycket liten förändring i arbetet nu 
när det görs en ny plan. En ny anslutning tar dessutom bort behovet av en cirkulationsplats i 
Gårdsvägens förlängning mot Björkskataleden.
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Kommentarer: Planförslaget har omarbetats efter samråd. I granskningsförslaget föreslås en gång- och 
cykelväg gå parallelt med ny lokalgata genom området. Detta ersätter inte den gång- och cykelväg som 
idag finns mellan Räfsan 2 och Räfsan 5. 

En ny anslutning till Gårdsvägen via en ny cirkulationsplats vid Haparandavägen har studerats och 
bedöms inte vara genomförbar med hänsyn till höjderna inom området, påverkan på den befintliga gc-
tunneln och möjligheten till att bibehålla busshållplatser längs Haparandavägen. 

Beijer Byggmaterial
Eftersom vi inte vet hur anslutningen kring vår fastighet skall lösas reserverar vi oss mot den 
föreslagna detaljplanen.

Anslutningen till oss har varit en visa under ett antal år som bekant och sen rondellen kom på 
plats har det äntligen blivit en viss ordning på trafiken och tillgänglighet till vår fastighet.

Vi har väldigt svårt att se att anslutningen kan ske via rondellen vid vår fastighet utan att trafik-
situationen blir kaotisk så det vänder vi oss mot.

Kommentarer: Trafikmatningen till planområdet från Björkskataleden har studerats vidare från samråds-
versionen av planförslaget. Cirkulationsplatsen vid Björkskataleden är byggd för att kunna ansluta yt-
terligare en gata. En trafiklösning som uppfyller god standard för en kommunal gata till planområdet som 
även ger en fortsatt möjlighet för att ansluta besöksparkeringen och infarten till Beijers, samt ny infart för 
leveranser ha tagits fram tillsammans med Beijer byggmaterial.

Nyhléns Hugosons chark AB
Vi ser tre risker för vår verksamhet på Depåvägen 4, vilka samtliga berör framförallt byggfasen, 
som vi vill särskilt ska beaktas:

Ökat dagvattenflöde riskerar att orsaka problem på vår verksamhet, både utanför och inne i 
fastigheten.

Dammbildning kan bland annat täta igen våra filter till friskluftsintag. Sprängningar orsakar 
vibrationer, vilka kan skada vår fastighet.

Kommentarer: Depåvägen 4 är en av de närmaste grannarna till planområdet. I dagvattenutredning del 
2 har föreslagen dagvattenhantering utgått ifrån att dagvatten som uppkommer inom planområdet ej ska 
belasta omkringliggande fastigheter. Detta är säkerställt bland annat i plankarta med planbestämmelse 
som reglerar att dike/damm/kantsten eller annan teknisk åtgärd ska finnas mot angränsande fastighet.

En riskanalys har tagits fram som visar på att närliggande fastigheter inte ska påverkas till följd av 
sprängarbeten. Inför granskningsskedet har fördjupade utredningar gjorts gällande hur mycket berg som 
ska tas ut samt hur dagvatten från området ska hanteras. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det 
med ett minskat berguttag och en lägre exploatering av naturområdet går att genomföra planen utan att 
närliggande verksamheter ska drabbas av oacceptabla störningar.

3GIS (3G Infrastructure Services AB)
Det 3GIS vill tillägga är att det är förenat med stora kostnader att flytta en anläggning av ak-
tuellt slag. Därför förutsätter vi att kommunen tagit detta i beaktande och tagit hänsyn till den 
olägenhet som uppstår för operatörerna vid bedömningen av om en flytt av anläggningen är 
absolut nödvändig.

Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen är medvetna om att en flytt av dessa anläggningar medför 
olägenheter för operatörerna. Alternativa gatusträckningar som inte berör kommunikationsanläggning-
arna har söks men föreslagen sträckning har visat sig medföra fördelar som motiverar en ny placering av 
masten och tillhörande teknikbyggnader.
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Ferruform AB
Ferruform bedriver industriell verksamhet på båda sidor om Björkskataleden. Verksamheten 
medför korsande av Björkskataleden av gående personal och Ferruforms fordon. Korsningen 
med infart till Ferruform och infart till fastigheten Räfsan 4, samt övergångsställe för fotgäng-
are, är försedd med trafiksignal som kan styras av Ferruforms personal. Trots detta inträffar 
tillbud vid korsningen varje vecka. Fordon på Björkskataleden respekterar ej trafiksignalen utan 
kör mot rött. Hastigheten på fordon som kommer från Porsörondellen är ofta hög, förmodligen 
för att hinna passera korsningen innan signalen slår om till rött. Vintertid händer det att fordon 
med för hög hastighet ej lyckas få stopp vid rödljus utan glider in i korsningen/övergångsstäl-
let med risk för kollision med Ferruforms gående personal eller fordon. Detta har vid ett flertal 
tillfällen påtalats för Stadsbyggnadsförvaltningen.

Planbeskrivningen (sid 25) visar en tänkt anslutning till planområdet vid befintlig cirkulations-
plats väster om Beijer Bygg. Denna lösning kan medföra ökad trafikmängd på Björkskataleden 
vid korsningen till Ferruform och därmed ytterligare risk för Ferruforms personal.

Det är av yttersta vikt att trafikmängden på Björkskataleden ej ökar utan snarare minskar. Skylt-
ning för tillträde till återvinningen måste tydligt visa att infarten via Haparandavägen skall 
användas för att minimera trafik på Björkskataleden. För att reducera riskerna för Ferruforms 
personal måste det tas fram tekniska lösningar ex. nedsatt hastighetsbegränsning, fysiska fart-
hinder (vägbulor) etc. som skulle minska risken för olyckor redan vid nuvarande trafikmängd.

Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att den tillkommande trafik som planförslaget 
kan medföra påverkar trafiksäkerheten på Björkskataleden. Gatan är byggd för att fungera som en upp-
samlande trafikled utformad för att tillåta högre trafikmängder jämfört med det omgivande underordnade 
gatunätet. Därför är det inte aktuellt med att göra några ytterligare fysiska ombyggnationer på gatan för 
att sänka hastigheten. Övergångsstället över Björkskataleden är reglerad med trafiksignal vilket i grund-
läget visar rött för bilister. Åtgärderna vid övergångsstället är desamma, eller av högre standard, som vid 
många av kommunens skolor vilket gör att ytterligare fysiska ombyggnationer inte kan motiveras. 

Trafikmatning till planområdet ska ske från Haparandavägen och Björkskataleden för att minska stör-
ningar i trafiksystemet i stort och för att om möjligt minska det totala trafikarbetet inom staden.  

Ovanstående synpunkter medför inga ändringar i planförslaget.

Teracom
Teracom har i dagsläget inget att erinra mot föreslagen detaljplan. Teracom önskar dock att få 
information om höjd och koordinater till den planerade masten för Brandstationen. Detta för att 
försäkra sig om att den tilltänkta mastens höjd och placering inte kan komma att störa Teracoms 
radiolänkstråk som passerar genom området.

Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen har efter samråd stämt av föreslagen placering och höjd på 
tillkommande master inom planområdet med Teracom.
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Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter och nya förutsättningar görs följande förändring /-ar 
i- programmet:

• Inför granskning har de ytor som föreslås exploateras inom Norrbotniabanans utred-
ningskorridor minskats till att endast utgöras av en ny lokalgata, samt komplementbyggna-
der på kvartersmarken för ny räddningstjänst. 
• Efter samråd har kommunen fått möjlighet att förvärva två intilliggande fastigheter, Plo-
gen 2 och Plogen 3. Räddningstjänstens verksamhet har därför flyttats till detta område.
• Planområdet har anpassats utifrån tillkommande fastigheter.
• Kvartersmarken som föreslås fungera för industri/verksamhet och/eller återvinningscen-
tral/återvinningsmarkna har anpassats i terräng och yta. 
• Planerat berguttag har minskat betydligt och naturmark bevaras på bergets västra sida.
• Ytor inom planområdet har reserverats för hantering av dagvatten för att säkerställa att 
Gammelstadsviken samt övriga recipienter ej påverkas negativt.
• Byggrätten och höjd har justerast för att tillkommande byggnade bättre ska anpassast till 
terrängen och påverkan på landskapsbilden minskas.
• På ny fastighet för räddningstjäst tillåts en 30 meter hög mast uppföras.
• Strandskyddet har upphävs i delar av planområdet.

Därutöver görs även nedanstående förändring /-ar:

• Redaktionella ändringar i plankarta och planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskriv-
ningen.

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon änd-
ring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering skrivs med kursiv stil. 

• I bullerutredning behöver buller som uppstår vid anvädningn av sierner mm beräknas 
på de utryckningsfordon som kommer att vara stationerade inom planområdet. (Länsstyre-
len och Miljö- och byggnadsnämnden).   
Motivering: Bedömer inte att buller från utryckningfordon är relevanta att ta med i en bullerutredning. 
Planområdet ligger inom ett befintligt industriområde omringat av trafikleder. Det är inga bostäder inom 
planområdets närhet och under kvälls- och nattetid och helger bör inte personer som verkar inom planom-
rådet påverkas av utryckningsfordon. 

• Den föreslagna rondellen mot Haparandavägen i Depåvägens förlängning bör utredas 
om den även kan ansluta mot Gårdsvägen vid Yttervikens arbetsplatsområde Galären AB 
vill förvärva det område mellan Räfsan 2 och Räfsan 5 som befintlig gång- och cykelväg går 
igenom. (Galären i Luleå AB). 
Motivering: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att den föreslagna trafikanslutningen vid cir-
kulationsplatsen är genomförbar. Önskat markförvärv är inte möjligt då ny gång- och cykelväg inte 
ska ersätta bef gång- och cykel mellan Räfsan 2 och Räfsan 5.
• Reservation mot den föreslagna detaljplanen på grund av osäkerheter kring hur trafik 
och tillgänglighet till fastigheten kan lösas. (Beijer Byggmaterial).
Motivering: Cirkulationsplatsen vid Björkskataleden är byggd för att kunna ansluta ytterligare en gata. 
En trafiklösning som uppfyller god standard för en kommunal gata till planområdet som även ger en 
fortsatt möjlighet för att ansluta besöksparkeringen och infarten till Beijers, samt ny infart för leveranser 
har tagits fram tillsammans med Beijer byggmaterial.
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• Trafikmängderna längs Björkskataleden får inte öka, snarare minska. Vid befinligt över-
gångställe sker incidenter och tekniska lösningar krävs för att reducera riskerna för Ferru-
forms personal (Ferruform AB). 
Motivering: Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att nuvarande åtgärder kring passage över Björkska-
taleden är tillräcklig och att ytterligare åtgärder inte kan motiveras. Björkstaleden är utformad som en 
trafikled där ökade trafikmängder bör vara acceptabla.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-03

Daniel Rova     Frida Lindberg   
Tf Planchef     Planhandläggare

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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LÄSANVISNING
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas, som följer bestämmelserna i 6 kapitlet miljöbalken, om genomförandet av en 
detalj- eller översiktsplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. MKBn skall 
vara av sådan omfattning att konsekvenserna av planerad verksamhet kan bedömas och 
att projektets uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och miljömål framgår. 

Anläggande av återvinningscentral (ÅVC) kräver tillstånd enligt miljöbalken (MB 
kap 9) samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Till 
tillståndsansökan ska fogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Denna MKB är utformad för att fungera både för detaljplanen och för tillståndssan-
sökan. Dokumentet inleds med denna läsanvisning. Därefter följer innehållsförteck-
ningen och en sammanfattning av MKBn. 

Kapitel 1. I inledningen redovisas bakgrunden till detaljplanen och tillståndsansökan, 
syftet med MKBn och de formella krav som styr plan- och tillståndsprocessen. 

Kapitel 2. I kapitlet Genomförande och avgränsning beskrivs de beslut som föregått 
planen och tillståndsansökan samt hur MKBn avgränsats, såväl geografiskt som tema-
tiskt. Metoden för konsekvensbedömning beskrivs. 

Kapitel 3 Föreslagna verksamheter inom planområdet beskriver de verksamheter som 
planeras och hur de planeras ta området i anspråk.

Kapitel 4 Alternativredovisning redogör för övervägda alternativa lokaliseringar, 
innebörden av nollalternativet och innebörden av utredningsalternativet för de olika 
verksamheterna.

Kapitel 5 Analys av miljöaspekter beskriver konsekvenserna av nollalternativet 
respektive föreslagen detaljplan. Först beskrivs påverkan på riksintressen, miljömål 
och miljökvalitetsnormer. Därefter beskrivs för varje aspekt vilka konsekvenser som 
bedöms uppstå pga genomförandet av detaljplanen. Här beskrivs även vilka anpass-
ningsåtgärder som inarbetats i planen för att mildra eventuella negativa konsekvenser. 

Kapitel 6. Hälsa och säkerhet. Här beskrivs omgivningens effekter på planom-
rådet samt de planerade verksamheternas effekter på omgivningen ur hälso- och 
säkerhetsperspektiv.

Kapitel 7 Uppföljning och kontroll redogör för fortsatta utredningar och uppföljningar 
som bör utföras och hänsyn som bör tas i fortsatt planering.

Kapitel 8 Samlad bedömning jämför konsekvenserna för de beskrivna aspekterna för 
nollalternativet och planalternativet.

Kapitel 9 hänvisar till de referenser som nyttjats i arbetet med framtagandet av MKBn.
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SAMMANFATTNING
Bakgrund och syfte
Luleå kommun avser att upprätta en ny detaljplan för del av Ytterviken 17:32 m.fl. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens 
industriområde och därmed möjliggöra omlokalisering av återvinningscentral (ÅVC), 
återvinningsmarknad (ÅVM) samt räddningstjänsten och SOS Alarm som nu finns i 
centrala Luleå samt i Gammelstad. I detaljplanen möjliggörs för industri, verksamhet 
eller återvinningscentral.

Återvinningsanläggningarna på Kronan måste flyttas på grund av den utveckling som 
sker av bostadsområdet Kronandalen. Räddningstjänstens lokaler är i behov av moder-
nisering och man önskar kunna samla verksamheten till en station. SOS alarm har 
dispens för nuvarande lokaler, som inte uppfyller EU-normer, till 2019.

Kommunen har bedömt att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpå-
verkan och genomför därför denna miljöbedömning (MKB). Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. Luleå Renhållning AB avser att ansöka om tillstånd enligt 
miljöbalken för att anlägga och driva en återvinningscentral inom planområdet. Syftet 
med denna MKB är att att fungera både för detaljplanen och för tillståndssansökan.

Genomförande och avgränsning   
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har gett i uppdrag åt stadsbyggnadsförvalt-
ningen att påbörja arbetet med detaljplanen för det aktuella området och beslutat att 
även Räddningstjänstens nya lokalisering ska ingå i planuppdraget. 

En miljökonsekvensbedömning (MKB) görs genom en sammanvägning av det berörda 
intressets värde och av ingreppets eller störningens omfattning. Effekter och konse-
kvenser beskrivs och bedöms för plan- och influensområdet. 

Föreslagna verksamheter inom planområdet, alternativredovisning
Brandstation med lokaler för ambulans och SOS Alarm samt ÅVC med ÅVM planeras 
inom området och behandlas i denna MKB. Tillfart till planområdet kan ske dels från 
nordväst, via Björkskataleden , dels från öster från Haparandavägen via Depåvägen.

Olika lokaliseringsalternativ har studerats för brandstation samt återvinningscentral/
återvinningsmarknad. De utvärderade alternativen och motiv för val av lokalisering i 
det aktuella planområdet redovisas.  

Analys av miljöaspekter
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv. Genomförandet av planen 
påverkar inte syftet med riksintresset. 

Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Stambanan, 
Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden. Inga 
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anläggningar som påverkar riksintresset planäggs inom riksintresseområdet. 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte påtagligt påverka riksintresse för 
kommunikationer.

Genomförande av detaljplanen eller verksamheten vid ÅVC bedöms inte 
medföra påtaglig negativ påverkan på nationella eller regionala miljömål eller 
miljökvalitetsnormer.

Den skogklädda höjden planas delvis ut och bebyggs eller hårdgörs, men en vegeta-
tionsskärm bevaras på den sida som exponeras mot Mjölkuddstjärnen. Delar av natur-
området försvinner. Den planerade brandstationen har förutsättningar att bli ett nytt 
landmärke i stadsbilden. Konsekvenserna för naturmiljö blir stora, för stadsbilden och 
friluftsliv måttliga. Ingen känd kulturmiljö påverkas. 

Ett antal ekosystemtjänster som skogsområdet idag står för minskar i omfattning när 
delar av skogen tas bort.

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 föreslagna 
dagvattenlösningar bedöms påverkan på recipienterna bli ringa.

Det planerade området består till stor del av berg, delvis berg i dagen, delvis under ett 
upp till 1 m morän. Nedanför berget är moränlagret 10 - 20 m tjockt. Vid genomförande 
av planen kommer delar av berget att sprängas bort, vilket kan leda till att grundvatten-
nivåerna sänks lokalt.  

Stora mängder berg kommer att sprängas bort inför exploateringen av området. Under 
byggtiden kommer buller och dammning att uppstå av sprängning, berghantering och 
transporter.

Verksamheten vid planerad ÅVC ger upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer vid 
närmaste bostäder och dimensionerande riktvärde beräknas innehållas. Eftersom verk-
samheten vid ÅVC:n 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. Räddningstjänstens 
byggnad bör konstrueras så att erforderlig ljudreduktion mot trafikbuller uppnås och 
riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan innehållas

Verksamheten vid ÅVC ska bedrivas så att risker inte uppstår vid hantering av miljö-
farliga ämnen eller vid brand. Dagvattenanläggningarna rekommenderas utrustas 
med katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från olycka eller brand kan hindras att 
avledas till recipient och tas omhand på lämpligt sätt. 
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1. INLEDNING                                                       

1.1 Bakgrund och syfte          
Bakgrund
För att kunna fortsätta utvecklingen med fler bostäder på Kronan behöver nuvarande 
återvinningscentral (ÅVC) och återvinningsmarknad (ÅVM) samt lokaler och ytor för 
de kommunala drift- och underhållsavdelningarna (nuvarande Logementet) flyttas. 
Detta framgår bland annat i planprogrammet för fastigheten Kronan 1:1 m.fl. godkänt 
av kommunfullmäktige (KF) 2012-03-27 och i översiktplanen (ÖP) som antogs av KF 
2013-05-27. De nya anläggningarna inom föreslaget detaljplaneområde (detaljplan 
för del av Ytterviken 17:32 m.fl,) ska ersätta befintlig återvinningscentral som finns på 
Kronanområdet i Luleå idag. Anläggningen Logemet flyttas till annan plats.

Denna handling är upprättad att fungera dels som miljökonsekvensbedömning för 
tillhörande detaljplan (del av ytterviken 17:32 fl.) enl 6 kap 11 § MB och dels för 
tillståndsansökan för återvinningscentralens verksamhet enl 9 kap 6 § MB. Denna 
miljökonsekvensbeskrivning utgår därför i från, att kvartersmarken på berget kommer 
användas för att uppföra ny återvinningscentral. 

I detaljplanen möjliggörs för industri, verksamhet eller återvinningscentral inom detta 
område. Verksamheter med motsvarande trafikalstring och hantering av material 
bedöms utgöra likvärdig omgivningspåverkan.  Om kvartersmarken i framtiden 
kommer användas för annan tillståndspliktig industri eller verksamhet kommer detta 
ev måsta prövas i nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet, enl 9 kap 6 § MB.

Räddningstjänstens nuvarande lokaler behöver moderniseras och med en ny lokalise-
ring kan stationerna i centrala Luleå och i Gammelstaden ersättas med en gemensam 
station. Räddningstjänsten är samlokaliserad med SOS Alarm och landstingets 
ambulansverksamhet. För SOS Alarm ställs från 2018 krav på mer störningsokänsliga 
byggnader med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå kommun har som 
ambition att ge SOS Alarm goda förutsättnigar för sin verksamhet.

Detaljplaneringen

Luleå kommun avser att upprätta en detaljplan för del av Ytterviken 17:32 m.fl, som 
handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Planområdet som omfattar ca 15 hektar utgörs till stor del av ett planlagt naturområde 
i form av en skogsklädd höjd (fortstättningsvis kallad ”berget”). Industrifastigheterna 
Plogen 2 och 3 direkt öster om berget, parkmarken väster om berget, gatumarken längs 
med Depåvägen samt del av Haparandavägen.
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Planområdet är beläget inom Porsödalens industriområde. I gällande plan är marken 
avsedd för park och plantering respektive industriändamål. Planförslaget innebär att 
krönet och den östra delen av höjden avverkas och planas ut för att omvandlas till ett 
verksamhetsområde för att bland annat möjliggöra en etablering av en återvinnings-
central. På den del av planområdet som idag utgörs av industrimark möjliggörs etable-
ring av lokaler för ny räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm.

Kommunen har i Bedömning av risk för betydande miljöpåverkan 2016-08-22 bedömt 
att ett genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan och genomför 
därför denna miljöbedömning (MKB). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i ett 
yttrande 2016-09-06.

Tillståndsansökan

Luleå Renhållning AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga 
och driva en återvinningscentral på en del av Ytterviken 17:32 m.fl. Verksamhetens 
omfattning innebär mottagning av grovavfall och farligt avfall från hushåll samt even-
tuellt grovavfall och vissa typer av farligt avfall från verksamheter.  

Syfte
Syftet med miljöbedömningen är enligt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) att integrera miljö-
aspekter i planerna så att en hållbar utveckling kan främjas. Under miljöbedömnings-
processen ska den betydande miljöpåverkan som planernas genomförande kan antas 
medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen, härefter 
förkortat MKB, är dokumentet som redovisar de negativa och positiva miljöeffekter 
som detaljplanenkan antas medföra. 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utökning av Porsödalens industri-
område. De tillkommande ytorna är aktuella för en etablering av en återvinningscentral 
(ÅVC) och återvinningsmarknad (ÅVM) samt ny brandstation.  

1.2 Formella krav
EG-direktivet om miljöbedömningar av planer och program har införlivats i svensk 
lagstiftning genom ändring av bland annat plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken 
(MB) 2004 samt genom ändringar i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) 2005. 

Inom PBL berörs översiktsplaner och detaljplaner. Detaljplaner skall alltid behovsbe-
dömas. Denna behovsbedömning ska göras utifrån de kriterier som finns i bilaga 4 till 
MKB-förordningen och innebär en bedömning av om detaljplanen innebär betydande 
miljöpåverkan eller ej. Bedömningen utgår ifrån planens karakteristiska egenskaper 
samt typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat. Både enskilda och 
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sammanvägda aspekter bedöms och om planens genomförande visar på betydande 
miljöpåverkan krävs en miljöbedömning enligt 6 kap. 11-18§§ och 6 kap. 22§ MB.

Om man i behovsbedömningen kommit fram till att detaljplanen innebär betydande 
miljöpåverkan skall miljöbedömning göras enligt 6 kap. 11 § MB. Miljöbedömningen 
står för processen i vilken miljökonsekvensbeskrivning utarbetas. I miljöbedömningen 
ingår bland annat att samråd genomförs, att miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
och att resultaten av dessa beaktas i beslutsprocessen samt att information om beslut 
lämnas. Samråd om detaljplaneförslaget med tillhörande MKB har genomförts under 
perioden 23 december 2016 till 29 januari 2017. De synpunkter som inkommit under 
samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse (Dnr: SBF 2016/393) där det 
också framgår hur kommunen beaktat eller bemött synpunkterna. 

Miljöbedömningen delas in i avgränsning, analys, miljökonsekvensbeskrivning, 
samrådsutställning och antagande. Därefter skall kommunen följa upp miljöpåverkan 
till följd av planens genomförande.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som 
kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för 
människor hälsa eller miljön. För miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt 9 kap. 
§8 MB. En MKB enligt MB kap 6 ska ingå i en ansökan om tillstånd för en miljöfarlig 
verksamhet. Återvinningscentralen räknas som miljöfarlig verksamhet.

Syftet med en MKB för en verksamhet är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra, samt 
att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
Samråd ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 
antas bli särskilt berörda. Ansökan med tillhörande MKB lämnas in till länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation för prövning. Ansökan med tillhörande MKB lämnas in till 
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för prövning.  
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2. GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING       

2.1 Planbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har 2016-03-14, § 116, gett i uppdrag åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med detaljplan för del av Ytterviken 
17:32 m.fl. KSAU beslutade 2016-11-21 § 286 att även Räddningstjänstens nya lokalise-
ring ska ingå i planuppdraget. 

2.2 Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34, 35 §§ Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en MKB upprättas som 
följer bestämmelserna i 6 kap. Miljöbalken, om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan så som avses i 4 § Förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivning.

En behovsbedömning är gjord av Luleå kommun 2016-08-22 där bedömningen 
är att ett genomförande av planen kan leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. 11 § Miljöbalken. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs 
därför. Länsstyrelsen har i ett yttrande  2016-09-06 svarat att de delar kommunens 
bedömning. 

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

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

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

• Påverkan på avrinningsområde/dagvatten.

• Påverkan på stadsbild.

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

• Eventuell påverkan på riksintresse för kommunikationsändamål (planerad 
järnväg).
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• Påverkan av buller och utsläpp samt risker för människors hälsa och säkerhet från 
den trafik verksamheterna i området kommer att ge upphov till.

• Påverkan av masstransporter.
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Figur 2.3.1. Planområdet och dess lokalisering ca 3 km norr om Luleå centrum.
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För återvinningscentralens tillståndsansökan behandlas dessutom frågor rörande:

• Brand inom återvinningscentralen.

• Buller från återvinningscentralen.

• Påverkan på miljön och människors hälsa och säkerhet från trafiken som återvin-
ningscentralen ger upphov till. 

Rumslig avgränsning
Denna MKB behandlar planområdet del av Ytterviken 17:32 m.fl, beläget ca 3 km norr 
om centrala Luleå, se figur 2.3.1 och 2.3.2. 

Effekter och konsekvenser beskrivs och bedöms för plan- och influensområdet. 
Detaljplanen kan endast reglera användningen av mark och vatten inom planområdet, 
därmed föreslås åtgärder endast för detaljplanelagt område. 

Mjölkuddstjärnen

Bodenvägen

Banvägen

H
aparandavägen

Depåvägen

D
epåvägen

Björkskataleden

Spantgatan

Gårdsvägen

Gamla vägen

Björkskataleden

Porsödalsrondellen

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

6

1

11

7

4

1

6

3:43

7

8>1

1

100:1>1

4

17:15

5>2

2

STAGET

9

1

8>2

8>1

3

JÄRNVÄGEN

2

YTTERVIKEN

5>1

BERGVIKEN

15

10

12

RÄFSAN 20

9

2

2

17:7

MIKROFONEN

2

6

3

17:47

PLOGEN
2

3

4:15

7

SKOTET

8

4

HÖGTALAREN

4

8

17:32

R\R

K

K

K

K

PV50PV95

K

226A3

R\R

PAR
K

PARK

GATA 2
tunnel

gc-väg

gc-väg

gc
-vä

g

tu
nn

el

gc-väg

Strandskydd

u

12

u

e1

PARK

NATUR

E1J Z

PARK
E2

J

PARK

dagvatten

dagvatten

dagvatten

dagvatten

E3

a

a

u

u

38

z1

T1

GATA1

GATA2

GATA2

GATA2

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Teknisk anläggning - ÅtervinningscentralE1

KommunikationsmastE2

NätstationE3

IndustriJ

RäddningstjänstT1

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

tunnel Gångtunnel,  4 kap 5 § 2

gc-väg Marken är avsedd för gc-väg,  4 kap 5 § 2

dagvatten Marken är avsedd för dagvatten,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %,
4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år,  4 kap 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 5 § 2

z1 Markreservat för allmännyttig körtrafik,  4 kap 6 §

Markreservat för allmännyttig [kortrafik:text],  4 kap 6 §

Strandskydd
a Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §  

TECKENFÖRKLARING

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning
Bostad

Komplementbyggnad

YTTERVIKEN 17:32

Övrig byggnad, skärmtak

Samhällsfunktion

Traktgräns
Kvarterstraktgräns

Ledningsrätt, servitut
Bestämmelser, järnvägsplan

Industri

Verksamhet

Häck
Staket, stängsel
Stödmur
Slänt

Barr- och blandskog, barrträd

Dike

Markhöjd+0,00

Lövskog, lövträd

Markkantlinje övrig mark
Terränglinje brytlinje
Höjdkurvor

Belysningsstolpe, ledningsstolpe
Stolpe vid spår

Järnväg
Elledning

Elljusspår

E E E E E E E E

5

3
4

Flaggstång

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Rutnätspunkt
Plangräns

Övrig vägkantlinje
Gångbana, stig
Gång- och cykelbana
Körbana utan kantsten
Körbana med kantsten

Elljusspår
Bro
Vägräcke

Grundkarta
Lilla Mjölkuddsberget
Upprättad 2016-11-17
Fastighetsgränser           2016-11-11
Inmätning och kontroll i fält  2016-11-11

Koordinatsystem i plan Sweref 99 21 45
Koordinatsystem i höjd RH 2000

"Karträttigheter Luleå kommun
Utdrag ur primärkartan 2016"

GRANSKNINGSHANDLING

Beslutsdatum Instans
Luleå kommun

Laga kraft

Antagande

SBF 2016/393

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering

Norrbottens län

Del av Ytterviken 17:32 m.fl
Detaljplan för del av Porsödalen

Skala  1:2000 (A1) 1:4000 (A3)

Skala: 

160100 200200 Meters40 60 80 180120 140

1:2000

PLANKARTA

ÖVERSIKTSKARTA
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2.4 Konsekvensbedömning
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets 
värde och av ingreppets eller störningens omfattning. 

Betydande påverkan; Värden som utgör grund för utpekandet av objektet 
försvinner. 

Begränsad påverkan; Objektets värden finns kvar men minskar generellt eller delar 
av värdena försvinner.

Liten påverkan; Delar av objektets värden minskar.

Konsekvensen beskrivs i fem graderingar. Där inte annat anges avses negativ konse-
kvens. Positiva konsekvenser lyfts fram och tydliggörs. Bedömningen obetydliga konse-
kvenser används då inga eller obetydliga miljökonsekvenser bedöms uppstå.

Stora konsekvenser; Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller 
betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. 

Måttliga konsekvenser; Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad 
påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. 

Små konsekvenser; Liten påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. 

Obetydliga konsekvenser; Obetydlig påverkan på värden av riksintresse eller 
lokalt/regionalt intresse.

Positiva konsekvenser; Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse eller 
lokalt-/regionalt intresse.

Osäkerheter
Under respektive miljöaspektavsnitt beskrivs de brister i underlag eller andra osäker-
heter och svårigheter som kan ha påverkat bedömningen.
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Figur 2.4.1.  Graf som illustrerar förhållandet mellan 
intressets värde, påverkans omfattning och storleken på 
bedömd konsekvens.
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Figur 3.1. Studerade alternativa dispositioner av planområdet, alternativ D1 och D2 
2016. Då ingick även kommunförråd i dispositionen.

3. FÖRESLAGNA VERKSAMHETER INOM 
PLANOMRÅDET
Flera olika verksamheter planeras att samlokaliseras inom föreslaget planområde. 
Brandstation med lokaler för SOS Alarm samt återvinningscentral med återvinnings-
marknad behandlas i denna MKB. Olika principer för hur området ska disponeras har 
studerats inom ramen för detaljplanearbetet. Nedan visas tre alternativa men bortvalda 
förslag till disposition av planområdet, alternativ D1 och D2 från 2016 (figur 3.1) och 
alternativ från april 2017 (figur 3.2).

Tillfart till planområdet kan ske dels från nordväst, via Björkskataleden , dels från öster 
från Haparandavägen via Depåvägen.
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3.1 Brandstation
Räddningstjänsten är en viktig samhällsfunktion som ska planeras och organiseras så 
att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt 
sätt. Deras arbete ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för medborgarna i 
Luleå. I lokalerna för den nya brandstationen ska förutom räddningstjänsten även SOS 
Alarm och Landstingets ambulansverksamhet inrymmas.

I brandstationen bedrivs verksamhet dygnet runt. Arbetsuppgifterna är skiftande och 
består av exempelvis administrativt arbete, utbildning, service- och verkstadsarbeten 
samt uttryckning. Från brandstationen ska stora och komplexa räddningsinsatser 
kunna ledas och det ställer krav på omgivning och utformning av planområdet. 
Byggnadsytan bedöms behöva uppgå till cirka 4700 kvm infattande bland annat kontor, 
lektionssal, dagrum, kök, omklädningsrum, vagnhall, verkstäder, träningslokaler samt 
räddningscentral.

3.2 Återvinningscentral
Avsikten är att flytta hela den verksamhet för återvinningscentral som finns på Kronan 
idag, till planområdet. Även den från ÅVCn fristående återvinningsmarknad som i 
dagsläget finns i anslutning till ÅVCn på Kronan kommer att förläggas i anslutning 
till den nya ÅVCn. Nedan beskrivs verksamheten så som den ser ut på Kronan idag. 
Beskrivningen är ett förslag på hur utformningen av verksamheten i huvudsak kan 
komma att se ut i planområdet efter flytten. 

På Kronans återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall, trädgårdsavfall, 
förpackningsavfall och farligt avfall (med farligt avfall menas kyl-, frys- och vitvaror, 
kemikalier, färgrester, lysrör, spillolja, mm, som uppstått i hushållet). Materialet 
transporteras sedan vidare till materialåtervinning, energiutvinning (förbränning), 
sortering eller deponering. Planerad verksamhet omfattar endast sortering och mellan-
lagring av avfall. Även småföretag med mindre avfallsmängder har möjligheten att 
lämna grovavfall mot en avgift. Avfall under producentansvar får småföretagen lämna 
kostnadsfritt. Dock får inte småföretag eller andra verksamheter lämna farligt avfall i 
form av kemikalier, spillolja eller färg. 

Under 2015 lämnades cirka 458 ton förpackningsmaterial och 11 868 ton annat avfall 
än farligt avfall på Kronans återvinningscentral. Avfallet består av metallskrot, trä, 
brännbart, grovavfall samt trädgårdsavfall. Under år 2015 tog anläggningen också emot 
614 ton elektronik och 21 ton oljeavfall, 47 ton blybatterier, 274 ton impregnerat trä 
samt 92,6 ton övrigt farligt avfall som t ex färgrester, lösningsmedel, mm. Mängden 
farligt avfall uppgick totalt till cirka 1048 ton. 
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Metallskrot fraktas till metallåtervinningsföretag. Elektronik, lysrör samt kyl-, frys- och 
vitvaror tas omhand av El-kretsens entreprenör. Förpackningar tas omhand av FTI 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som har till uppgift att se till att förpack-
ningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns enligt regeringens förordningar 
om producentansvar. Brännbart avfall transporteras till Sunderby avfallsanläggning 
för mellanlagring och omlastning innan det skickas till godkänd förbrännings-
anläggning. Farligt avfall transporteras bort från ÅVCn och vidare till godkända 
behandlingsanläggningar.

Övrigt avfall som faller under kommunens ansvar transporteras till Sunderby avfallsan-
läggning för sortering, mellanlagring och vidaretransport. Den deponirest som återstår 
efter sortering på Sunderby avfallsanläggning deponeras på en godkänd deponi. 

Anläggningen kommer att vara bemannad under öppettid. Kronans återvinningscentral 
har (2017) öppet på måndag - torsdag kl 8-20, fredag kl 8-16 samt lördag kl 9-16. 
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4. ALTERNATIVREDOVISNING

4.1 Alternativ för brandstation
Nollalternativ
Befintlig brandstation behålls, vilket medför att behovet av en station i ett läge motsva-
rande Gammelstad finns kvar. Lokalerna behöver moderniseras. En ombyggnad av 
befintliga lokaler kräver ersättningslokaler under ombyggnadstiden. Ersättningslokaler   
saknas idag. 

Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU ställer på larm-
centraler. SOS Alarms verksamhet kräver därför nya lokaler eller en mycket omfattande 
ombyggnad av befintliga lokaler för att uppfylla gällande krav. Verksamheten har 
dispens i nuvarande lokaler fram till 2019. Om inte befintliga lokaler byggs om eller nya 
lokaler ordnas innan dispensen går ut kan det innebära att SOS Alarm kan komma att 
försvinna från regionen.

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

• Norr om rostbollen

• Porsögården, Luleå energi

• Porsögården, bakom Beijer

• Bensbyvägen, AGA. 

Norr om rostbollen

Antalet stationer kan eventuellt minskas 
då insatstider till sjukhuset och världs-
arvet är kortare än från dagens centrums-
tation. Föreslaget läge är på kommunal 
mark men ny detaljplan krävs. Tidigare 
verksamheter kan ha orsakat markför-
oreningar. Del av området är utpekat 
med ekologiska värden i Översiktsplanen 
(ÖP). Ligger inom reserveratsområde 
för Norrbotniabanan. Det finns sedan 
tidigare planer på en cirkulationsplats Figur 4.1.1. Alternativ Norr om rostbollen.
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i förlängning av Banvägen, nuvarande anslutning skulle i så fall stängas mot 
Björkskataleden. VA-ledningar finns i förlängningen av Banvägen och dagvatten från 
rondellen landar i området, vilket medför behov av åtgärder.

Inga uppenbara negativa konsekvenser ses för andra befintliga verksamheter. Läget 
skulle kunna vara attraktivt för kommersiella verksamheter. Lokaliseringen vid infart 
till staden gör att utformningsaspekten är viktig.

Porsögården, Luleå Energi

Antalet stationer kan eventuellt minskas 
då insatstider till sjukhuset och världs-
arvet är kortare än från dagens centrums-
tation. Markförlagda kraftledningar som 
försörjer Facebook och ägs av Vattenfall 
korsar tomten. Dessa ledningar måste 
flyttas och tomten anpassas utifrån detta, 
vilket kräver utredning. Luftledningar 
norr om tomten (Vattenfall) försörjer 
SSAB och LUKAB. Tomten ligger nära 
Natura 2000-område och naturreservat. 
Inget förorenat yt- eller dagvatten 
får ledas mot Gammelstadsviken. 
Markförhållanden torv och relativt blött. Avvattning och eventuellt återföring av 
ytvatten mot naturreservatet är viktiga frågor. 

Lokaliseringen vid det som håller på att bli en viktig infart till universitet och 
SciencePark gör att utformningsaspekten är viktig.

Porsögården, bakom Beijer

Med detta läge kan antalet stationer ev 
minskas då insatstider till sjukhuset och 
världsarvet är kortare än från dagens 
centrumstation. Tomten ägs till största 
delen av Luleå kommun, den har länge 
bevarats som en markreserv. ÖP anger 
förtätning av verksamheter men ny 
detaljplan krävs. En stor del av tomten 
ligger inom riksintresse järnväg, reservat 
för Norrbotniabanan. Markförhållanden 
med stora höjdskillnader och behov av 
sprängning av berg. Närhet till Natura 

Figur 4.1.2. Alternativ Porsögården, Luleå 
Energi.

Figur 4.1.3. Alternativ Porsögården, 
bakom Beijer.
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2000-område och naturreservat. Inget förorenat yt- eller dagvatten får ledas mot 
Gammelstadsviken. Närhet till ledningar och Facebook. Anslutning via rondellen vid 
Beijers. En eventuell påfart till Haparandavägen mot stan behöver utredas.

Området är föremål för andra lokaliseringsutredningar.

Bensbyvägen, AGA

Med detta läge kan inte antalet stationer 
minskas då insatstider till sjukhuset och 
världsarvet är för långa. Marken ägs inte 
av kommunen men är eventuellt möjlig 
att köpa in. Det är begränsningar i utfarter 
mot alla håll utom Logementsvägen. 
Kräver åtgärder för in- och utfart mot 
Bensbyvägen. Osäkert hur framtiden 
och eventuella förändringar ser ut för 
transformatorstationen.

Exponerat läge vid en stor väg i staden gör 
att utformningsaspekten är viktig.

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

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

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

Den lokaliseringsstudie som gjorts visar att en placering enligt alternativet 
Porsögården, bakom Beijer, i det fortsatta planarbetet modifierat till inom planområdet 
Ytterviken 17:32 m.fl är en av två lämpliga platser att gå vidare med för placering av 
ny station. Vid en placering inom det aktuella planområdet kan dagens två stationer 
minskas ner till en, då insatstider till sjukhuset och världsarvet är kortare än från 
dagens centrumstation. En lokalisering inom planområdet medger ett rationaliserat 
användande av marken i och med möjligheterna till samordning med andra verksam-
heter, då området idag är föremål för lokaliseringsutredningar för ÅVC/ÅVM.

Motiv till placering av ny station för räddningstjänst, SOS Alarm samt ambulans enligt 
(modifierat) alternativ Porsögården, bakom Beijer:

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

Figur 4.1.4. Alternativ Bensbyvägen, AGA.
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• Dagens två stationer kan minskas ner till en.

• Möjligheterna till samordning med andra verksamheter.

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

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

4.2 Alternativ för återvinningscentral
Nollalternativ
Anläggningen på Kronan kommer läggas ner som en konsekvens av att stadsdelen 
Kronan byggs ut och utvecklas enligt politiskt beslutade handlingar, bland annat 
kommunfullmäktiges godkännande av planprogrammet för Kronan 1:1 m fl (KF 2012-
03-27) och översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27. 

Ett nollalternativ innebär således att befintlig anläggning på Kronan inte ersätts med 
någon ny. Det medför att centrala Luleå blir utan återvinningscentral. Det blir svårare 
för boende i centrala delarna av Luleå att återvinna och lämna sitt avfall till omhänder-
tagande. Det medför sämre tillgänglighet, fler och längre biltransporter samt ett stort 
ökat tryck på återvinningscentraler i andra delar av kommunen. I dagsläget har dessa 
inte kapacitet att ta emot allt material till återvinning som Kronan tar emot idag. Det 
blir svårare att motivera till återvinning i och med att transporterna ökar för de som 
lämnar avfall. Det blir svårare att främja återvinning och återbruk.

Alternativa lokaliseringar
Lövskatan

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

Örnäset

Området vid Örnäset (Örnäset 10:1) utgörs 
av naturmark och ytor som tidigare använts 
för idrottsändamål, bland annat som fotbolls-
planer. Nivåskillnaderna inom området är 
små och det skulle inte krävas några större 
markarbeten för att kunna anlägga den 
planerade verksamheten inom området. Det 
angränsar till bostadsområde i väster och 
söder, naturmark i norr och innerfjärden 
Bredviken i öster. 

Området är detaljplanelagt för idrottsän-
damål och allmän plats samt park och plan-
tering. Marken, som ägs av Luleå kommun 
ligger delvis inom strandskyddat område som 
återinträder om en ny detaljplan tas fram 
och inom området (längs västra sidan) löper 
en kraftledning som kan försvåra disposition 
av byggnader eftersom det kräver ett visst säkerhetsavstånd. Området ligger nära 
befintliga bostadsområden. Det är cirka 50 meter till närmaste bostad, och området 
är också utpekat i översiktsplanen som mark för framtida bostäder och arbetsplatser. 
Området ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och det är lättillgängligt via gång- 
och cykelvägar. 

Figur 4.3.1. Alternativ Lövskatan.

Figur 4.3.2. Alternativ Örnäset.
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Motivering till valt alternativ
Lokaliseringen inom planområdet Ytterviken 17:32 m.fl  innebär att nya återvin-
ningscentralen ges en stadsnära placering, som kan nås via gång- och cykelstråk, 
kollektivtrafik vid hållplats Depåvägen längs Haparandavägen, samt bil. Det centrala 
läget ger mindre mängd trafik totalt sett, jämfört med de alternativa lokaliseringarna. 
Lokaliseringen till ett industriområde innebär att verksamheten ges förutsättningar för 
att långsiktigt kunna finnas kvar, samt att mark lämplig för bostäder inte tas i anspråk.

För återvinningscentralen är läget nära Bodenvägen fördelaktigt, då den vägen till stor 
del används för borttransport av avfall från ÅVCn. Lokaliseringen till ett område där 
ÅVCn och brandstationen får plats ger samordningsvinster då ytanvändningen kan 
effektiviseras. 
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5. ANALYS AV MILJÖASPEKTER                         
Den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk 
mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfak-
torer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter beskrivs nedan. 

Skyddsåtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan beskrivs. Miljökonsekvenserna har bedömts under förutsättning 
att planerade skyddsåtgärder genomförs. 

5.1 Påverkan på riksintressen 
Riksintresse för turism och friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap 1 och 2 §§ 
miljöbalken (MB). Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens 4 kap utgör dock 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Genomförandet av planen påverkar inte syftet med riksintresset.

Riksintresse för kommunikationer
Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Stambanan, 
Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå - Boden, se figur 5.1.1), 
3 kap 8 § MB. 

I samband med trafikutredning för planområdet har en kompletterande utredning 
genomförts för att studera planens förhållande till riksintresset Norrbotninbanans 
korridor (Sweco 2017-06-27). Genomförandet av detaljplanen innebär att lokalgator 
samt parkeringar och komplementbyggnader kan uppföras inom utredningskorri-
doren. Tillkommande järnvägsspår bedöms rymmas inom området mellan befintligt 
järnvägsspår och föreslagen väg/parkering/komplementbyggnader. Om framtida 
behov av ytor för järnvägsanläggningen innebär att vägar, parkeringar eller komple-
mentbyggnader behöver omlokaliseras kan det ske inom området. Föreslagen lokalgata 
kan vid en utbyggnad av järnvägen i första hand förskjutas längre norrut och slänter 
tas upp med stödmur. Alternativt kan lokalgatan omlokaliseras till norra sidan av Lilla 
Mjölkuddsberget. Parkeringar och komplementbyggnader som uppförs inom kvarter-
smark bedöms kunna omlokaliseras inom kvartersmarken.

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 järnvägsan-
läggningen bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens genomförande.
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Figur 5.1.1. Riksintresse för kommunikationer markerat med gul skraffering. 
Planområdet markerat med rött.

Bild 5.1.1. Planområdet överlappar riksintresse för kommunikationer (Stambanan, 
Norrbotniabanan samt utredningskorridor för dubbelspår Luleå – Boden).
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5.2 Måluppfyllelse 

Nationella miljömål
Sverige har tagit fram 16 nationella miljökvalitetsmål. De anger vilken kvalitet miljön 
ska ha till år 2020. Syftet med målen är att på lång sikt nå en miljömässigt hållbar 
utveckling. 

Detaljplanen och återvinningscentralen berör specifikt främst målen 1 Begränsad 
klimatpåverkan, 2 Frisk luft, 4 Giftfri miljö, 5 Skyddande ozonskikt, 8 Levande sjöar 
och vattendrag, 11 Myllrande våtmarker, 12 Levande skogar, 15 God bebyggd miljö 
och 16 Ett rikt växt- och djurliv. 

Hur målen påverkas redovisas i tabellen i figur 5.2.1. Påverkan specifik för återvin-
ningscentralen är markerad ”(ÅVC)”. 

Nationella folkhälsomål
Sverige har tagit fram 11 nationella folkhälsomål. Det övergripande målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Folkhälsoarbetet 
fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan – livsvillkor, miljöer, produkter 
och levnadsvanor. Av de 11 målen är det framförallt mål nummer 5, Sunda och säkra 
miljöer och produkter, som berörs.

Luleå kommuns vision 2050
Luleå kommuns vision om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå år 2050 
finns inarbetad i översiktsplanens program A till F. I programmen finns principer som 
handlar om klimat, energi, biologisk mångfald, transporter, trafik, byggande, mm, som 
Luleå kommun ska arbeta för fram till 2020. De program som främst lyfter kommu-
nens miljörelaterade visioner är ”Rum för möten”, ”Plats för mer” samt ”Resor och 
transporter”, se figur 5.2.2. 
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Figur 5.2.1.  Detaljplanens påverkan på de nationella miljömålen. De aspekter som är 
specifika för återvinningscentralen är markerade med (ÅVC).

Miljömål Positiv påverkan Negativ påverkan

Begränsad kli-
matpåverkan

• Återvinning och återanvändning främjar 
ett hållbart bruk av naturresurser, vilket 
leder till minskade CO2-utsläpp (ÅVC)

• Skog avverkas vilket bidrar till CO2-
avgång till atmosfären

• Verksamheternas centrala lokalisering 
bidrar till korta transportsträckor

• Läget ger kortare transporter mellan 
ÅVC:n och Sunderbyns avfallsanläggning 
(ÅVC)

• Fördelaktigt läge för räddningstjänst och 
drift- och underhållsavdelning  

• Skog avverkas vilket bidrar 
till CO2-avgång till atmos-
fären

• Ökad dagvattenavrinning 
pga skog försvinner och 
marken hårdgörs

Frisk luft • Läget ger möjlighet till stadsnära återv-
inning vilket ger korta transportsträckor 
(ÅVC)

• Skog avverkas vilket tar bort 
skogens luftrenande effekt

• Damning under byggtiden 
då man spränger och bort-
fraktar berg

Giftfri miljö • Farligt avfall omhändertas på ett mil-
jömässigt säkert sätt (ÅVC)

• Främjar att farliga ämnen tas ur kretslop-
pet (ÅVC)

• Risk för spill vid hantering av 
farligt avfall samt hantering 
av bränsle och oljor (ÅVC)

Skyddande 
ozonskikt

• Insamling av kylskåp, frysar och spray-
flaskor förhindrar utsläpp av ozonned-
brytande köldmedier (ÅVC)

Levande sjöar 
och vattendrag

• Dagvatten till Gammelstadsviken renas 
och fördröjs gernom anlagd våtmark och 
våtmarksdamm. 

• Mjölkuddstjärnen avlastas från dagvatten

• Risk för påverkan på Gam-
melstadsviken av befarat 
befintlig sulfidjord.

Myllrande 
våtmarker

• Dagvatten till Gammelstadsviken renas 
och fördröjs gernom anlagd våtmark och 
våtmarksdamm. 

• Risk för påverkan på Gam-
melstadsviken av befarat 
befintlig sulfidjord.

Levande 
skogar

• Skogsmark försvinner

God bebyggd 
miljö

• God tillgänglighet ökar återanvändning, 
återvinning och energiutvinning (ÅVC)

• Verksamhetens lokalisering till ett indus-
triområde lämnar områden lämpliga 
för bostadsbebyggelse tillgängliga för 
bostäder

• Genom god gestaltning av byggnaderna 
inom planområdet kan dessa tillföra den 
bebyggda miljön kvaliteter som den idag 
saknar.

• Ökning av trafik inom 
området

• Delar av ett strövområde 
försvinner utan att ersättas

• Stora mängder berg måste 
tas bort för att möjliggöra 
byggnation av området

Ett rikt växt- 
och djurliv

• Skogsmark försvinner utan 
att livsmiljön för växter och 
djur ersätts
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Vision 2050 Positiv påverkan Negativ påverkan

Mer rörelse och rekrea-
tion

Delar av ett område för prom-
enad och motion försvinner.

Klara av förändring Högre täthet, gemensamma lösnin-
gar för flera verksamheter, korta 
avstånd till verksamheter.
Utrymme för insamling, sortering och 
behandling av avfall

Mer stad på samma yta Utrymme för återvinning och av-
fallshantering.
Utrymme för modern brandstation, 
SOS Alarm och ambulans.
Utrymme för drift- och underhållsan-
läggning. 

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

Rätt plats för arbete Förutsättningar för fler arbetsplatser 
inom förtätningsområdet Porsödalen.

Liv mellan husen Delar av ett närrekreationsom-
råde försvinner.

Smarta resor och trans-
porter

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

God livsmiljö Centralt belägna verksamheter 
minskar reseavstånd och därmed 
CO2-utsläpp.

Figur 5.2.2. Planens påverkan på Luleå kommuns vision 2050.
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5.3 Påverkan på miljökvalitetsnormer
Regeringen kan med stöd av 5 kap 1 § MB för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela miljökvalitetsnormer, dvs föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt. Regeringen har också möjlighet att överlåta till en myndighet 
att meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen. 

Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst 
ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd 
till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till normer vid 
planering och/eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i 
plan- och bygglagen, väglagen, lag om byggande av järnväg samt i miljöbalken. Nedan 
beskrivs de miljökvalitetsnormer som är aktuella för planförslaget.

Vattenförekomster
Målet är att vattenförekomsterna som inte har god status (se figur 5.3.1) ska uppnå 
god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Föt god kemisk ytvattenstatus (exklusive 
kvicksilver) har tidsfrist lämnats till 2021. Tidsfrister har lämnats för att det är ekono-
miskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för 
att uppnå god ekologisk status 2015 och det finns en ej fastställd risk att kvalitetskraven 
inte heller kan uppnås till 2021. 

I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, 
vattendrag och kustvatten. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet 
är för höga är internationella luftnedfall. 

Genomförandet av planen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenföre-
komsterna negativt då åtgärder vidtas för att fördröja och rena dagvattnet från planom-
rådet. I den fortsatta planeringen säkerställs att tillräckliga åtgärder vidtas.

Figur 5.3.1.  Vattenförekomster och status (beslutade och kungjorda 2016-12-21). 

Vatten-
förekomst

Ekologisk 
status

Kemisk status Miljöproblem

Björkskata-
fjärden

Måttlig Uppnår ej god Övergödning
Miljögifter
Försurning
Förändrade habitat genom fysisk 
påverkan

Gammelstads-
viken

Måttlig Uppnår ej god Miljögifter
Försurning
Främmande arter

Inre 
Lulefjärden

Hög Uppnår ej god Miljögifter
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Utomhusluft
Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har överskridits i 
Luleå centrum så har Luleå kommun beslutat om ett åtgärdsprogram. Den innehåller 
31 åtgärder som utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i att miljö- 
kvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020. 

Orsakerna till att miljökvalitetsnormen överskrids är, enligt kommunen, vägtrafiken. 
Även det meteorologiska fenomenet inversion har stor inverkan, då detta fenomen 
innebär att luften inte cirkulerar vid vissa väderförhållanden. Andra faktorer som 
påverkar luftkvaliteten är gaturummets utformning och utsläpp från andra källor. 

Placeringen av planerad återvinningscentral bedöms ge en ökning av biltrafik inom 
området. Det finns möjlighet att gå och cykla till ÅVCn samt åka kollektivt till närlig-
gande hållplatser. 

När ÅVC och brandstation flyttas till planområdet medför det en omfördelning av trafik 
inom staden men bedöms inte medföra en ökning av trafiken. Genomförande av planen 
bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. 

Omgivningsbuller
Planområdet är omgivet av industri, järnväg och större trafikleder. Haparandavägen, 
Banvägen och Bodenvägen är i dagsläget vältrafikerade vägar och befintlig industri 
består av bland annat bygg-, entreprenörs- och transportföretag. Genomförd bulle-
rutredning (Tyréns 2017-09-22) visar att verksamheten vid planerad ÅVC ger upphov 
till ekvivalenta ljudnivåer utomhus under riktvärdena vid de närmaste bostäderna 
(Mjölkudden) och vid Praktiska Gymnasiet. Eftersom ingen verksamhet bedrivs 
nattetid vid ÅVC:n finns inget riktvärde för maximal ljudnivå. Bullerbidraget till 
bostäder från planerad ny väg är försumbart.
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Figur 5.4.2. Planområdet med Mjölkuddstjärnen i förgrunden, sett från 
fågelskådarplatsen vid Bodenvägen. 

5.4 Påverkan på stadsbild
Nuläge
Planområdet utgörs i norr av en tallskogsbevuxen höjd och i sydost av industritomter. 
I väster finns järnvägen (stambanan) och på övriga sidor omges planområdet av indu-
striområde (figur 5.4.1). Den tallskogsbevuxna höjden syns bäst från Bodenvägen, som 
en grön fond bakom Mjölkuddstjärnen (figur 5.4.2), från Banvägen och från järnvägen 
(figur 5.4.2-5.4.4). Även inifrån industriområdet, från Björkskataleden (figur 5.4.5) och 
Depåvägen (figur 5.4.6) syns området. Den skogklädda höjden är ett viktigt strukture-
rande inslag i stads- och landskapsbilden.  

Figur 5.4.1. Flygbild över planområdet mot väster. Mjölkuddstjärnen syns i övre 
vänstra hörnet. Omgivande industriområde i bildens nedre halva. Längst ner i högra 
hörnet syns Haparandavägen 
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Figur 5.4.3. Planområdet sett från Banvägen mot sydost. Järnvägen syns mellan 
vägen och planområdet. 

Figur 5.4.4. Planområdet sett från Haparandavägen. 

Figur 5.4.5. Industriområdet sett från planområdet i förlängningen av Depåvägen. 
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Figur 5.4.6-8. Område planerat för brandstation. 

Figur 5.4.9. Gångvägen runt höjden. Området för planerad återvinningscentral till 
vänster, industriområdet till höger. 
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Påverkan
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 
syvästligaste 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. 

I området kommer dagvatten i möjligaste mån att tas omhand synligt och/eller lokalt. 
Fördröjningsdammar och liknande anläggningar utformas för att utgöra ett positivt 
inslag i landskapsbilden.

Åtgärder
Lokalisering och höjdsättning av anläggningarna har anpassats så att en skogs-
ridå kan bevaras mellan dessa och Mjölkuddstjärnen. I anslutning till ÅVC:s och 
Räddningstjänstens anläggning finns möjlighet att plantera trädvegetation för att 
komplettera den befintliga vegetationen. Byggnaderna inom planområdet placeras 
och utformas för att skapa ett nytt, positivt inslag i stadsbilden. Räddningstjänstens 
byggnad utformas för att utgöra ett nytt landmärke.

Konsekvenser
Luleå får et nytt landmärke i form av brandstationen, som främst kommer att ses från 
Bodenvägen, Banvägen och järnvägen. 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. 

5.5 Trafik
En trafikutredning för området har utförts (Sweco 2017-06-12, rev 2017-06-26) . 
Påverkan på trafiksituationen, främst gällande fordonstrafik, vid genomförande av 
planen har studerats. De exploateringar som varit föremål för utredning gällande 
trafik är ÅVC/ÅVM (Återvinningscentral/Återvinningsmarknad) och Brandstation 
(Räddningstjänst, Ambulans och SOS/Alarm). För möjligheten att få en fungerande 
trafiksituation som tillåter bra förutsättningar för utryckningsfordon är det utredda 
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alternativet med en ny cirkulationsplats på Haparandavägen att föredra.

För västra anslutningen har trafikutredningen inte visat att några kapacitetsproblem 
ska uppstå då god marginal finns i nuvarande cirkulationsplats och ny anslutning till 
Beijer. Därmed anses att möjlighet att mata området från två håll tillgodoses utan att 
ökade besvär ska uppstå för befintliga verksamheter eller för utryckningsfordon. 

Godtagbara möjligheter att ansluta gång- och cykeltrafik till områdets östra del ges. 
Gång- och cykelnätet kan kompletteras med möjlighet att färdas genom området på 
norra sidan av höjden.

5.6 Luft
Nuläge
Den förhärskande vindriktningen i Luleå är sydlig under vår, sommar och höst respek-
tive nordlig/nordvästlig under vintern. 

Påverkan
Återvinningscentralen och drift- och underhållsanläggningen kan ge upphov till damm-
ning. Lokalt ökade trafikmängder till och från samt inom de planerade anläggningarna 
skapar utsläpp, främst av kväveoxider, koldioxid och koloxider som alstras av fordonen. 
Ökningen av damning inom planområdet kompenseras av motsvarande minskning 
av dammspridning i de områden där verksamheterna är belägna idag. Ökningen av 
trafiken, och därmed utsläppen, motsvaras av minskade transporter och utsläpp i de 
områden där nuvarande lokaliseringar avvecklas. För påverkan av dammspridning på 
grund av sprängning och masshan-
tering se kapitel 5.11 Påverkan under 
byggtiden.

Åtgärder
Inga åtgärder planeras.

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

Figur 5.6.1. Vindros för vindmätningar vid 
Kallax flygplats.
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5.7 Dag- och ytvatten
Nuläge
Det finns i huvudsak tre naturliga recipienter för det dagvatten som bildas inom det 
studerade området; Gammelstadsviken (VISS: SE729651-178887), Björkskatafjärden 
(VISS: SE729680-829200) och Inre Lulefjärden som är en del av Luleälv (VISS: 
SE729159-179002), se figur 5.7.2. Utöver de här tre behöver även Mjölkuddstjärnen 
(VISS: NW729287-179116) beaktas då en viss del av flödet som slutligen når Inre 
Lulefjärden passerar därigenom.

I nuläget belastar dagvatten från planområdet recipienterna Mjölkuddstjärnen, 
Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven), se figur 5.7.1. Fördelningen 
mellan dessa är cirka 48%, 38% och 14% för respektive recipient, baserat på höjddataa-
nalyser av området. Ingen tydlig ytavrinning sker i nuläget till Björkskatafjärden.

Figur 5.7.1. Flygbild över recipienterna Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden. Det 
tänkta planområdet är markerat med röd cirkel.

Gammelstadsviken
• Naturreservat
• Natura 2000
• Naturvärdesklass 1 

enligt VMI

Inre Lulefjärden/ 
Lule älv

Utredningsområdet

Mjölkuddstjärnen
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Länsstyrelsen i Norrbottens län har låtit göra en skyfallsstudie över Luleå kommun. Det 
finns vissa områden i närheten av det studerade planområdet som ligger i riskzonen för 
att översvämmas vid ett 100-års regn. 

Föroreningsbelastning från Lilla Mjölkuddsberget via dagvattnet är i nuläget minimalt, 
då området till största del består av naturmark. 

Analys, beräkning och bedömning
Avrinningsområden

Det finns i huvudsak fyra utloppspunkter från utredningsområdet i nuläget. 
Utloppspunkterna är markerade i figur 5.7.2 och de huvudsakliga recipienterna visas i 
figur 5.7.1. Utloppspunkterna är:

• Gammelstadsviken, som även är recipient för det flöde som passerar denna utlopp-
spunkt. Till denna utloppspunkt rinner tre av delavrinningsområdena (grönmarke-
rade i figur 5.7.2).

• Mjölkuddstjärnen, till vilka två flöden leder, det ena pumpas vi GC-tunneln och det 
andra rinner genom trumman som går genom banvallen. Till denna utloppspunkt 
rinner två av delavrinningsområdena (grågröna i figur 5.7.2).

• Banvallen österut där flödet rinner vidare längs med banvallen ut mot vägport 
Haparandavägen och dess recipient är Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt 
rinner ett delavrinningsområde (ljusblått i figur 5.7.2).

• Haparandavägen som antingen kan ledas mot recipienten Björkskatafjärden eller 
mot recipienten  Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner tre delavrin-
ningsområden (blågröna i figur 5.7.2).

Figur 5.7.2. Figuren visar avrinningsområden i blå-grön färgskala och utloppspunkter 
markerade med röd ring och blå pil.
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Efter exploatering kommer det i huvudsak att finnas tre utloppspunkter: 
Gammelstadsviken, Haparandavägen och Banvallen österut. Till Mjölkuddstjärnen 
kommer betydligt mindre än nulägesflödet att ledas. Anledningen till detta är att 
avrinningsområdenas gränser kommer att förändras i och med exploateringen. 

Flödesberäkning

Flödet till utloppspunkterna har beräknats för både nuläget och efter exploatering. 
Avrinningsområdenas ytor förändras i och med sprängning och urschaktning samt 
uppfyllnad och ny väg som fungerar avskärande. 

Vid beräkningarna av flödena som uppkommer inom planområdet efter exploatering 
har en klimatfaktor på 1,25 använts. 

Fördröjningsvolymer

Erforderlig magasinsvolym har beräknats för utloppspunkterna. Beräkningarna utgår 
från att ett dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och en klimatfaktor på 
1,25 ska kunna fördröjas till nulägesflödet i respektive utloppspunkt. I beräkningarna 
har antagandet gjorts att fördröjningsmagasinen har fri utströmning.

Mjölkuddstjärnen
Till Mjölkuddstjärnen kommer ingen särskild fördröjningsanläggning att behöva 
anläggas då största delen av det flöde som uppkommer efter exploatering leds mot 
Gammelstadsviken. I anslutning till utloppspunkten till Mjölkuddstjärnen finns mycket 
begränsat med yta för dagvattenändamål vilket också är en bidragande orsak.

Gammelstadsviken
Till Gammelstadsviken leds en stor del av flödet som annars skulle ha runnit ut i 
Mjölkuddstjärnen, detta för att kompensera för bortfallet i avrinningsområde som blir 
då mark planläggs för industriändamål inom Gammelstadsvikens lokala avrinnings-
område och avleds mot Haparandavägen. Dagvattnet från mark som planläggs för 
industriändamål leds mot Haparandavägen för att minska mängderna föroreningar till 
Gammelstadsviken som är en mycket känslig recipient. 

Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Gammelstadsviken är ca 205 m3.

Haparandavägen
Till utloppspunkten Haparandavägen leds dagvattnet som uppkommer inom 
mark som planläggs för industriändamål samt inom norra och östra delarna av 
Räddningstjänstens lokalisering. I den östra delen av Räddningstjänstens fastighet 
föreslås ett öppet dagvattensystem med ett biosvackdike och ett makadamfyllt dike för 
att samla upp dagvattnet. 

135



41 (64)

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Detaljplan för del av Ytterviken 17:32 m.fl., Luleå kommun

Banvallen österut
Från väsra delen av Rättningstjänstens tomt leds dagvatten efter oljeavskiljning mot 
banvallen via ett sandfilter och vidare ut i ett underjordiskt kassettmagasin. Magasinet 
behöver ha en erforderlig magasinsvolym om 77 m3.

Föroreningsutvärdering

Föroreningskoncentrationerna för nuläget samt efter exploatering utan dagvattenre-
nande åtgärde har beräknats för var och en av utloppspunkterna. Utifrån vilken 
procentuell reningsförmåga olika typer av dagvattenrenande anläggningar har har 
en bedömning gjorts av lämpliga dagvattenlösningar för att rena dagvattnet som 
uppkommer inom utredningsområdet. 

Förslag på dagvattenhantering
Inom planområdet behöver det skapas fördröjningsmagasin för att nå ner till flöden ut 
från planområdet till nivåer motsvarande nulägesflödet. I figur 5.7.3 visas ett förslag 
på principiell dagvattenhantering som kan användas inom planområdet för att uppnå 
tillräcklig fördröjningsvolym. Vid utpekande av ytor har hänsyn tagits till dagvattenan-
läggningarnas renande funktion med avseende på både deras placering och utbredning. 

Figur 5.7.3. Principiellt förslag på dagvattenhantering för Räddningstjänstens 
område.
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För att minska belastningen och påverkan på den känsliga och mycket skyddsvärda 
recipienten Gammelstadsviken leds i första hand dagvatten från naturmark mot denna 
recipient. Utöver naturmarksflödet kommer även trafikavvattningen från Depåvägens 
förlängning att ledas mot Gammelstadsviken. Invid Notviken station finns stora ytor 
att tillgå för anläggande av våtmark och våtmarksdamm för rening och fördröjning 
av dagvattnet. Denna dagvattenanläggning bör utformas som en serie av zoner med 
varierat djup och flödeshastighet för att bästa reningseffekt ska uppnås. 

Området där våtmarken föreslås placeras kan innehålla sulfidjord vilket medför 
att hänsyn behöver tas vid vidare projektering för att undvika oönskat utläckage 
av metaller och pH påverkan. Våtmarken kan med fördel samplaneras med Luleå 
kommuns planerade fågelstig mellan Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken.

Enligt föreslagna försiktighetsåtgärder gällande dagvattenhantering kommer detaljpla-
nens genomförande inte på ett betydande sätt att påverka Gammelstadsviken och 
Natura 2000-området. Kommunens bedömning är därför att tillstånd enligt MB 7e kap 
§28 a inte behövs. 

Trafikavvattningen från Depåvägens förlängning föreslås ledas i ett vegetationsklätt 
dike utmed vägen. 

Enbart ett mycket litet flöde kommer härigenom att ledas till Mjölkuddstjärnen, främst 
från pumpanläggningen i GC-tunneln. Ytorna för dagvattenändamål inom planområdet 
i direkt anslutning till Mjölkuddstjärnen är mycket begränsade och ligger både inom 
Riksintresset för Norrbotniabanan och inom strandskyddet vilket inte ger mycket 
utrymme för anläggande av dagvattenanläggningar. Dagvattenåtgärder för att förbättra 
kvaliteten i Mjölkuddstjärnen samtidigt som det gynnar fågellivet kan vara att anlägga 

Figur 5.7.4. Exepel på flytande våtmarker. Bildkälla Veg Tech.
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så kallade flytande våtmarker, se figur 5.7.4. Dessa bidrar till att minska näringsbelast-
ningen förutsatt att vegetationen beskärs med jämna intervall.

Fastigheten Plogen 2 som till stor del planeras för Räddningstjänstens parkeringar mm 
avvattnas åt sydöst längs med banvallen. Dagvattnet som uppkommer på parkerings-
ytorna föreslås passera en oljeavskiljare Efter oljeavskiljaren leds dagvattnet vidare via 
ett sandfilter och vidare ut i ett underjordiskt kassettmagasin för fördröjning.

Fastigheten Plogen 3 som till stor del planeras för Räddningstjänstens byggnad samt 
asfalterade ytor framför portarna avvattnas mot utloppspunkten Haparandavägen. 
Området som planläggs för industriändamål (återvinningscentralen) avvattnas också i 
huvudsak mot utloppspunkten Haparandavägen. 

Längs med Depåvägens östra sida finns ett grönstråk som även efter exploatering kan 
nyttjas för dagvattenändamål. I detta grönstråk föreslås det att det anläggs ett biosvack-
dike med dämmen.  

Det är möjligt att ta ut dagvattnet åt öster via befintligt ledningsnät och vidare mot 
recipienten Inre Lulefjärden eller åt väster mot Björkskatafjärden men då krävs en 
kapacitetsutredning i det befintliga ledningssystemet om inte nya dagvattenledningar 
läggs.

Inom återvinningscentralen föreslås ett biodike som trafikavvattningen leds till och 
inom rangeringsytan styrs med fördel det ytavrinnande dagvattnet via nedsänkta rinn-
stråk eller kantsten. Trafikavvattningen från sorteringsrampen behöver ledas ner till 
rangeringsytan för att tillsammans med dagvattnet som uppkommer på rangeringsytan 
ledas ytligt mot en oljeavskiljare lämplig för öppna dagvattenlösningar. Denna olje-
avskiljare behöver en våtvolym om minst 13 m3. Det dagvatten som ska passerar förbi 
oljeavskiljaren leds vi en serie av biodiken och trummor vidare mot Haparandavägen 
och det stora biosvackdiket i vilken den huvudsakliga fördröjningen sker.

För att minska mängden regn och snö som kommer i kontakt med innehållet i conta-
inrar och på så sätt minska mängden föroreningar i dagvattnet föreslås att skärmtak 
byggs över containrarna. Alterntivt att containrarna täcks under den tid återvinnings-
centralen är stängd då inget arbete med containrarna sker.

I anslutning till återvinningsmarknaden föreslås att biobäddar eller regnträdgårdar 
anläggs. Till dessa kan med fördel avvattningen från parkeringsytan vid ingången ledas 
samt beroende på val av utformning även en del av takavvattningen. I figur 5.7.5 och 
5.7.6 visas exempel på en biobädd med vass men regnbäddarna kan även utformas för 
att mer likna en vanlig plantering.

I anslutning till stuprörsutkastare kan med fördel en nedsänkt närliggande yta med 
genomsläpplig botten anläggas för att ge takavvattningen möjlighet att infiltrera ifall 
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Figur 5.7.6. Biobädd i form av en 
nedsänkt vassbädd. 

Figur 5.7.5. Biobädd i form av 
en stenlagd kanal som leder 
dagvatten till en dagvattendamm. 

markegenskaperna tillåter detta.

Byggnaderna inom planområdet kan med fördel anläggas med gröna tak då detta 
ytterligare bidrar till att fördröja dagvattenflödet. 
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5.8 Mark- och grundvatten
Grundvattenförhållanden
Det planerade området består till stor del av ett berg och varierar i höjdnivå mellan 
+5,0 och +21, dvs ca 16 meter höjdskillnad (WSP 2016). Enligt SGU:s jordarts- och 
jorddjupskartor är berget täckt med ett 0 till 1 meter tjockt moränlager med delvis berg 
i dagen, och resten av området är täckt med ett tjockare moränlager (upp till 10-20 
meter tjockt). Från SGU:s kartdata framgår också att berggrunden består av granitoid 
och underordnad syenitoid. Genomsläppligheten uppskattas som medelhög i morän 
och i berg, och grundvattenuttagsmöjligheter i berggrunden i närområdet betecknas 
som mindre goda med en mediankapacitet <600 l/h. För att få bättre kännedom 
om bergets vattenförande egenskaper i planområdet skulle dock behövas ytterligare 
information om sprickzoner och krosszoner över området. Närmaste brunn enligt SGU 
ligger längre bort än 800 m från berget.

Grundvattennivåer uppmättes av WSP i september 2016 i tre grundvattenrör i området 
(ett på berget och två på det plana området, se figur 5.8.1), och varierade mellan 1 meter 
till 2,74 meter under markytan (WSP 2016).

Ett vanligt antagande är att topografin styr positionen av grundvattendelaren för 
grundvatten i jord och ytligt berg (Svensk Kärnbränslehantering AB 2000) så att den 
på det sättet sammanfaller med ytvattendelaren. Därför genomkorsas berget av en 
grundvattendelare enligt figur 5.8.1.

Påverkan på grundvattennivåer
Eftersom berget planeras att delvis sprängas bort är huvudrisken ur ett hydrogeologiskt 
perspektiv att grundvattennivåerna i närområdet sänks och att grundvattendelaren 
förändras. Dessutom kommer en del av ytorna hårdgöras vilket kommer att leda till 
lokalt minskat grundvattenbildning. Det område som planeras att planas ut ligger 
till stor del nära bergeta krön, vilket innebär att effekterna förväntas bli begränsade. 
Påverkan på närområdet kommer att bero på bergets vattenförandeförmåga och 
avstånd till exponerade objekt. 

Tänkbara exponerade objekt är:

• Den nära liggande sjön Mjölkuddstjärnen, var stranden ligger ungefär 100 m söder 
om berget. Andra vattenförekomst, dvs Björkskatafjärden, Gammelstadsviken och 
Lulefjärden, ligger längre bort än 900 m från berget och är betydligt större och 
antas därför inte påverkas i någon mätbar utsträckning av eventuella förändringar 
i grundvattenflöden i projektområdet. Eftersom den del av berget som planeras 
att sprängas bort ligger i ett annat avrinningsområde än det avrinningsområde 
där Mjölkuddstjärnen ligger (figur 5.8.1) bedöms påverkan på Mjölkuddstjärnen 
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Figur 5.8.1. Delavrinningsområden i enligt SMHI. Berget är genomkorsat av en yt- 
och grundvattendelare. Den ungefärliga positionen av de tre grundvattenrör (WSP 
2016), blå punkter.

osannolik.

• Vegetationen i området som kan påverkas negativt av minskat tillgång till grund-
vatten. Eftersom påverkan på grundvattnet bedöms bli begränsad bedöms påverkan 
på vegetationen som måttlig.

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

Påverkan på mark
Planområdet består av en höjd där marknivån varierar med mer än 10 meter. För att 
möjliggöra ett nyttjande av marken inom planområdet krävs att delar av området 
planas ut. Det innebär bergschakt och stora mängder berg som ska tas om hand. 
Bergkvalitén bedöms vara god vilket innebär att material från området kan utgöra en 
resurs i detta och andra bygg- och anläggningsarbeten. 

Den planerade återvinningscentralen kommer att innebära mellanlagring av 
farligt avfall men risken för påverkan på omgivande miljö bedöms som liten. Luleå 
Renhållning AB kommer att söka tillstånd för verksamheten inom planområdet. Idag 
har de tillstånd för samma verksamhet på Kronanområdet. Området kommer att 
hårdgöras och därmed bedöms risken för påverkan på mark och grundvatten vara liten.
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5.9 Natur, kultur och friluftsliv
Nuläge
Planområdet omfattar ca 15 hektar och utgörs till stor del av ett planlagt naturområde 
i form av en skogsklädd höjd, två industritomter inom Porsödalens industriom-
råde samt parkmark nordväst om berget och gatumark längs med Depåvägen och 
Haparandavägen. I gällande plan är marken avsedd för park och plantering respektive 
industriändamål.

Naturen inom planområdet utgörs av barrskog med inslag av löv (figur 5.9.1). I området 
finns ett äldre tallbestånd. Området har dock inte skyddsstatus. 

En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts i området. Syftet med en NVI är att 
beskriva och värdera natur av betydelse för biologisk mångfald i området. Med biolo-
gisk mångfald avses mångfald inom arter, mellan arter och mellan ekosystem.

En stor del av skogen domineras av gammal tallskog med olikåldriga tallar (figur 5.9.2). 
Det finns även inslag av gran och björk. Inom detta område finns spår av hackspett på 
stående död ved och även vedlevande svampar och insekter. Detta område bedöms ha 
påtagligt naturvärde, vilket räknas till naturvärdesklass 3, av totalt 4 klasser, där 1 är 
högsta naturvärdet.

Området angränsar till Mjölkuddstjärnen (figur 5.8.2, 5.9.3 och 5.9.4) som är en 
del i fågelområdet vid Gammelstadsviken. En exploatering av delar av skogen inom 
detaljplaneområdet kan innebära för- och nackdelar i möjlighet att utveckla den gröna 
korridoren mellan Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken. 

Genom området finns upptrampade stigar som visar på att naturområdet nyttjas 
för promenader, hundrastning, etc (figur 5.9.5). Området ligger dock inte i direkt 
anslutning till bostadsområden och bedöms därmed inte utgöra ett frekvent använt 
rekreationsområde. Området är inte utpekat som värdefullt ur rekreationshänseende 
i översiktsplanen. I den grönplan som är under upprättande i kommunen ingår inte 
området i något av de utpekade grönstråken. 

Mjölkuddstjärnen (figur 5.9.3, 5.9.4), ca 200 m söder om planområdet, är en lättill-
gänglig sjö och våtmark med promenadslinga och iordningställda fågelskådarplatser. 

Inga kända kulturmiljövärden finns i området.

Skyddade områden och skyddsvärda arter

Gammelstadsviken, ca 1 km norr om planområdet, är en fågelsjö och våtmarksområde 
som har skydd i form av naturreservat, Natura 2000-område samt Ramsar-område. 

Mjölkuddsberget, ca 500 m sydöst om planområdet, är ett stadsnära skogsområde 
med stort naturvärde, med möjlighet till motion och friluftsliv. Mjölkuddsberget är 
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utredningsområde för naturreservat.

Björkskatafjärden, Gammelstadsviken och Inre Lulefjärden är skyddade som avlopp-
skänsliga vatten med avseende på fosfor enligt avloppsvattendirektivet. 

Den fridlysta växtarten revlummer (figur 5.9.6) finns sporadiskt inom området. 
Motaggsvamp, som är rödlistad i klassen nära hotad (NT) har påträffats.

Påverkan
Inom området kommer  en stor del av befintlig skog, till stora delar bestående av tallar 
med hög ålder och med påtagligt naturvärde, att avverkas. Lokaler med den fridlysta 
växten revlummer kan försvinna eller påverkas. Naturområdet som används för prome-
nader och hundrastning krymper väsentligt och större del av stigsystemet i området 
försvinner på grund av exploateringen. 

Det finns inga identifierade forn- och kulturlämningar eller annat kulturarv på platsen 
som kan påverkas. 

Konsekvenser
Sammantaget bedöms konsekvenserna på naturmiljö och friluftsliv att bli stora då 
större delen av naturmarken till överväganda del försvinner och området värde som 
promenadområde minskar. Beståndet av den fridlysta växten revlummer försvinner 
delvis, men då det är en vanlig art, speciellt i Norrland bedöms inte dess bevaran-
destatus påverkas negativt av planen. Den rödlistad motaggsvampen växer på marker 
med bestånd av äldre, glesare skog, främst tall. Då arten anses vara nära hotad (NT) i 

Figur 5.9.1. Barrskog med lövinslag. I bakgrunden industritomter i planområdets 
sydöstra del.
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Figur 5.9.2. Gammal tallskog inom planområdet.
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Figur 5.9.3. Mjölkuddstjärnen.

Figur 5.9.4. Iordningställda fårgelskådarplatser finns vid Mjölkuddstjärnen. På 
andra sidan tjärnen syns planområdet och den barrskgsklädda höjden.

rödlistan, till stora delar på grund av att dess livsmiljö försvinner, bedöms dess beva-
randestatus påverkas negativt av planen. 

Inga konsekvenser uppstår för kulturmiljö.
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Figur 5.9.5. Stig på Lilla Mjölkuddsberget.

Figur 5.9.6. Fridlyst revlummer i barrskogen inom planområdet.
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5.10 Ekosystemtjänster
Syftet med värderingen av ekosystemtjänster är att synliggöra ekosystemtjänsterna i 
relation till den planerade verksamheten, minimera den negativa påverkan och främja 
en hållbar utveckling.

Skogsområdet i planområdet tillhandahåller flera ekosystemtjänster, se tabell 5.10.1, 
som bidrar till Luleåbornas livskvalité och välmående, till samhället i stort och faktiskt 
hela världens befolkning. I en växande stad har alla gröna områden betydelse, speciellt 
med tanke på att den gröna infrastrukturen försvinner eller naggas i kanterna då staden 
växer. 

Tabell 5.10.1 Ekosystemtjänster som tillhandahålls av Lilla Mjölkuddsberget.

Ekosystemt-
jänst

Vilken är 
nyttan med 
tjänsten?

För vem 
skapas 
nytta?

Är ekosys-
temtjänsten 
hotad?

Hur påver-
kas tjän-
sten av 
projektet?

Hur kan påver-
kan undvikas, 
minimeras, 
restaureras eller 
kompenseras?

Livsmedel från 
vilda landdjur 
och växter

Rekreationell 
bär- och svamp-
plockning

Lokal-be-
folkningen

Ja, i ett 
stadsnära 
perspektiv

Försvinner till 
stora delar

Utveckling och 
ökad tillgänglighet 
till den gröna korri-
doren i området

Fiberråvaror 
från växter 
och bioenergi 
från skog

Förnyelsebar 
råvara
Och hållbar ener-
gi-produktion

Sveriges 
befolkning

Nej Försvinner till 
stora delar

Återplantering 
av skog inom ett 
annat område

Global kli-
matreglering

Minskad klimat-
förändring

Hela 
jordens 
befolkning

Ja Försvinner till 
stora delar

Gröna tak, väggar 
och andra typer av 
växtlighet kopplad 
till de nya bygg-
naderna, återplan-
tering av träd i ett 
annat område

Friluftsliv och 
idrottsaktivi-
teter

Tillgång till natur 
för rekreation, ökat 
välmående

Lokalbe-
folkningen

Ja, i ett 
stadsnära 
perspektiv

Försvinner till 
stora delar

Utveckling och 
ökad tillgänglighet 
till den gröna korri-
doren i området

Dämpning av 
avrinning och 
flöden

Grundvattenbild-
ning
Fastläggande av 
föroreningar i 
marken
Erosionsskydd

Lokalbe-
folkningen

Ja, i ett lokalt 
perspektiv

Försvinner till 
viss del

Kan delvis ersättas 
med infiltrationsy-
tor och dagvatten-
system

Rening av luft 
och vatten

Minskad mängd 
föroreningar

Hela 
jordens 
befolkning

Ja, i ett 
globalt pers-
pektiv

Försvinner 
delvis

Gröna tak, väggar 
och andra typer av 
växtlighet kopplad 
till de nya bygg-
naderna

Bullerdämp-
ning

Ökat välmående 
och minskad stress 
hos lokalbefolknin-
gen

De som rör 
sig inom 
området

Ja, i ett lokalt 
perspektiv

De som rör 
sig inom 
området

Bullerreducerande 
åtgärder
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Skogen försörjer Luleåborna med bär och svamp, och kommunen har möjlighet att ta 
ut träråvara och bioenergi. Skogen reglerar vattenflöden genom markens vattenhål-
lande förmåga och i trädens rötter. Träd och växter reglerar det globala klimatet genom 
upptag av CO2 och renar luft och vatten. Skogen reducerar buller i området och har 
också kulturella värden i och med att den erbjuder strövstigar och naturupplevelser. 

5.11 Påverkan under byggtiden
Masshantering
Planområdet består delvis av en höjd där marknivån varierar med mer än 10 meter. 
För att möjliggöra ett nyttjande av mark inom planområdet krävs att området planas 
ut i någon omfattning. Det innebär bergschakt och stora mängder berg som ska tas 
om hand samt omfattande fyllningsarbeten. Det i sin tur innebär stora mängder trans-
porter. Bergkvalitén bedöms vara god vilket varför material från området kan utgöra 
en resurs i detta och andra bygg- och anläggningsarbeten. Planområdet ligger mitt i ett 
tidigare exploaterat industriområde med möjlighet att ansluta till befintliga trafikleder 
(Björkskataleden och Haparandavägen).

Borttagning av berg innebär sprängning med risk för damning, buller och vibrationer 
samt grundvattennivåsänkning. En riskanalys med avseende på markvibrationer från 
sprängning är gjord (WSP Bergteknik 2016-11-25)  Särskilda åtgärder under genomför-
andeskedet antas nödvändiga på fastigheter inom 200 meter från plats för sprängning. 
I fall avståndet mellan sprängplats och väg och/eller järnvägsspår är mindre än 50 m 
krävs avstängning i väg-/tågtrafiken. Vid schakt- och sprängningsarbeten finns risk att 
föroreningar och partiklar når dagvatten varför adekvat rening av dagvatten ska ske 
innan utsläpp till recipient. Under byggtiden är det entreprenörens ansvar att se till att 
dammspridning från bergborrning, schakt och transporter minimeras samt att negativ 
påverkan på omkringligande fastigheter undviks. 

Miljökvalitetsnormer bedöms ej överskridas. 

Buller och vibrationer under byggtiden
Vid byggandet av området antas det att det kommer brytas (borrnas och sprängas) och 
slutknackas berg på området och vid grundläggning kan det bli tal om pålning, schakt-
ning och packning. Exakt vilka typer av arbeten, hur omfattande och hur långvariga de 
kommer att bli är idag osäkert. Bedömd mängd berg som kommer att hanteras är ca 
70 000 – 90 000 m3 viket kan antas medföra ca 30 lastbilstransporter per dag under 
ett år. Överskottet av jordmassor ligger i spannet 25 000 - 50 000 m3 beroende på val 
av vägprofil. Berget ska tas ut lämpligt i tid för att användas inom andra projekt inom 
lämpligt avstånd.
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De olika arbetsmomenten kan sannolikt medföra höga bullernivåer men även 
uppkomst av markvibrationer till närliggande fastigheter. En riskanalys är utförd med 
avseende på vibrationer från sprängning (WSP Bergteknik 2016-11-25). En fördjupad 
riskanalys och inventering av närliggande verksamheter kan bli aktuell. 

Allmänna råd från Naturvårdsverket författningssamling (NFS 2004:15) avseende 
buller från byggplatser visas i figur 5.11.1.

Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möjliga och/eller 
ekonomiskt rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åtminstone riktvärdena för 
buller inomhus kan innehållas. I det fall riktvärden för buller utomhus kan innehållas 
behöver man normalt inte kontrollera riktvärdena för buller inomhus då normal fasa-
disolering bör innebära att dessa bullerriktvärden kan innehållas. Buller från trafik till 
och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden som gäller för trafikbuller. Trafik 
inom byggplatsen bör bedömas som byggbuller.

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

Helgfri måndag-
fredag

Lördag, söndag 
och helgdag

Samtliga dagar

LAeq dag 
(07-19)

LAeq dag 
(19-22)

LAeq dag 
(07-19)

LAeq dag 
(19-22)

LAeq dag 
(22-07)

LAFmax dag 
(22-07)

Bostäder/Fritidshus

Utomhus vid fasad 60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA

Arbetslokaler för 
tyst verksamhet1

Utomhus 70 dBA - - - - -

Inomhus 45 dBA - - - - -

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

6.1 Omgivningens effekter på föreslaget område
När ny bebyggelse eller annan markanvändning planeras intill stråk där farligt gods 
transporteras, behöver särskilda säkerhetsrisker beaktas för att undvika att människor 
och egendom kommer till skada vid en eventuell olycka. Planförslaget angränsar till 
järnväg (Stambanan) där farligt gods transporteras. Avståndet mellan den del av plan-
området där brandstationen kommer att ligga och järnvägen är ca 80 meter eller mer. 

Räddningstjänstens lokaler utformas i den fortsatta planeringen så att buller, vibra-
tioner eller annan påverkan från omgivningen inte stör verksamheten.

6.2 Planförslagets effekter på omgivningen
Borttagning av berg innebär sprängning med risk för damning, buller och vibrationer. 
Särskilda åtgärder under genomförandeskedet antas nödvändiga. Miljökvalitetsnormer 
bedöms ej överskridas. 

Planerade verksamheter kan vid drift komma att medföra störningar i form av verk-
samhets- och trafikbuller. Planförslaget medför en ökad trafikintensitet i delar av 
omgivande trafiknät.  

Buller
Planområdet är omgivet av industri, järnväg och större trafikleder. Haparandavägen, 
Banvägen och Bodenvägen är i dagsläget vältrafikerade vägar och befintlig industri 
består av bland annat bygg-, entreprenörs- och transportföretag. Skolan Praktiska 
Gymnasiet har verkstadslokaler intill planområdet, på en fastighet som är detaljplane-
lagd som industrifastighet. Närmaste bostadsbebyggelse är belägen ca 450 m söder om 
planområdet på Mjölkudden.

En bullerutredning avseende trafik och planerade verksamheter har genomförts 
(Tyréns 2017-10-19). Buller från aktiviteter samt person- och lastbilstrafik inom verk-
samhetsområdet för ÅVC/ÅVM har beräknats och bedöms som industribuller. För att 
få ingångsdata till beräkningarna genomfördes närfältsmätningar på aktiviteter/buller-
källor vid befintlig ÅVC på Kronan i Luleå. Trafik till och från verksamhetsområdet på 
angränsande vägar har beräknats och bedömts som trafikbuller.

Trafikbuller

För att se vilken effekt detaljplanens genomförande kan ha på trafiken i området har 
en trafikutredning gjorts (Sweco 2017-06-26). ÅVC:n förväntas medföra en marginell 
trafikökning till de omgivande stora trafiklederna.  
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Beräkningar av trafikbuller från tåg- och vägtrafik visar att närmaste bostäder som är 
belägna på Mjölkudden i dagsläget utsätts för höga trafikbullernivåer från Bodenvägen, 
över 60 dBA ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Bullerbidraget från planerad ny 
väg är försumbart. 

Vid Praktiska Gymnasiet beräknas trafikbullret från Haparandavägen och Depåvägen 
uppgå till 59 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå i nuläget utan 
planerad ny väg. Med planerad ny väg beräknas den ekvivalenta ljudnivån att öka med 
2 dBA till 61 dBA, och den maximala ljudnivån med 4 dBA till 79 dBA. Huruvida denna 
ökning medför att riktvärdena inomhus överskrids kan utredas genom en inventering 
av fastigheten för att fastställa dess ljudreduktion mot trafikbuller.    

Vid räddningstjänstens planerade nya byggnad beräknas ekvivalenta ljudnivåer på 56 
dBA och maximala ljudnivåer på 72 dBA från tåg- och vägtrafik. Detta bör beaktas vid 
projektering av byggnadens konstruktion, så att erforderlig ljudreduktion mot trafik-
buller uppnås så att riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan innehållas

Industribuller

På återvinningscentraler är de främsta bullerkällorna hantering av containrar, skräp-
komprimatorer, lastmaskiner och trafik. Buller från återvinningscentraler kategoriseras 
som externt industribuller och det är upp till prövnings- och tillsynsmyndigheter att 
diktera bullervillkoren. Som stöd för dessa instanser har Naturvårdsverket tagit fram 
en vägledning (Naturvårdsverkets rapport 6538) som anger följande riktvärden (figur 
6.2.1):

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

Genomförda beräkningar av externt industribuller från planerad ÅVC visar att verk-
samheten ger upphov till låga ekvivalenta ljudnivåer (< 40 dBA) vid närmaste bostäder 
belägna på Mjölkudden. Vid Praktiska Gymnasiet beräknas ekvivalenta ljudnivåer vara 
under 45 dBA. Dimensionerande riktvärde kvällstid och dagtid lördagar (Leq 45 dBA) 

Leq dag 
(06-18)

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

Leq natt 
(22-06)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömn-
ing vid bostäder, skolor, förskolor och 
vårdlokaler.

50 dBA 45 dBA 40 dBA

Figur 6.2.1. Vägledande bullervärden för industribuller från återvinningscentral, 
Naturvårdsverket.
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beräknas innehållas. Eftersom verksamheten vid ÅVC:n inte bedrivs nattetid finns inget 
riktvärde för maximal ljudnivå. 

Vid räddningstjänstens planerade byggnad finns inget riktvärde för högsta ljudnivå 
utomhus vid fasad från industribuller. I samband med detaljprojektering av byggnaden 
bör fönster och väggkonstruktioner studeras för att säkerställa att de har erforderlig 
ljudreduktion så att riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan innehållas. 

Närliggande befintliga industrifastigheter längs Depåvägen beräknas få ekvivalenta 
ljudnivåer upp till 55-60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 75-80 dBA vid fasad. 
Det finns inga riktvärden för högsta ljudnivåer utomhus vid fasad för arbetslokaler. 
Riktvärdet för högsta ljudnivå inomhus i kontor enligt Boverkets byggregler på 35 dBA 
ekvivalent och 50 dBA maximal ljudnivå kan vara vägledande. Med en antagen scha-
blon på fasaders ljudreduktion på 30 dBA  beräknas riktvärdet för ljudnivå inomhus att 
innehållas.

Buller från räddningstjänster

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

Brand
Förebyggande åtgärder mot brand

Öppen låga samt rökning är förbjudet inom hela återvinningscentralen. Brandsläckare 
finns tillgängliga på anläggningen. Det finns brandsläckare med pulver för kemikalie-
bränder samt saneringsmedel för spill. 

Dörren till miljöstationen för farligt avfall ska alltid vara stängd. Farligt avfall ska 
omhändertas personligt alternativt hållas övervakat. Personal som arbetar med farligt 
avfall ska ha erforderlig utbildning. Helst ska avlämnaren informera om innehållet i 
det farliga avfallet alternativt ska förpackningen vara märkt. Personal ska vara utbildad 
för hantering av farligt avfall och följa de rutiner som rör hanteringen av det farliga 
avfallet. 

Explosiva varor får inte lämnas på ÅVCn. Om besökare ändå lämnat något som miss-
tänkts vara explosivt ska området utrymmas och polis larmas. Om situationen inte 
anses vara akut ska polis meddelas om att det finns explosiva varor att hämta. För 
ammunition och fyrverkerier finns ett speciellt skåp för förvaring i väntan på upphämt-
ning av polis. 
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Åtgärder vid brand

Allmänt vid brand gäller att larma räddningstjänsten. Brandens spridning ska mini-
meras. Personal ska göra en snabb bedömning om branden går att släcka alternativt om 
det går att stänga in branden. Om man från utsidan upptäcker brand inne i en byggnad 
ska personalen inte gå in i byggnaden. Dock ska dörren om möjligt stängas. Personal 
ska möta upp brandförsvaret och ge så mycket relevant information som möjligt.

Personal och besökare ska inte uppehålla sig i närheten av branden. Kringliggande 
verksamheter ska larmas om branden. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska meddelas 
om driftstörning.

Vidare ska infartstrafiken stoppas och området spärras av. En person ska stå vid 
grinden och stoppa nya besökare från att komma in, och samtidigt släppa ut befintliga 
besökare. I det fall att ÅVC:n har separat in- och utfart kan man stänga infarten och låta 
utfarten vara öppen utan bemanning. Då området inte har fler besökare ska all personal 
samlas vid återsamlingsplatsen. 

Om det brinner i en container på rampen, och det finns en traktor i närheten ska 
den dras ut från sin plats så att inte elden sprids. Vid brand i wellkomprimatorn ska 
branden låtas brinna. Räddningstjänsten avgör vad som ska göras när de är på plats. 

Hantering av släckvatten vid eventuell brand

Släckvatten innehåller många ämnen som är skadliga både för människa och natur. Det 
är därför viktigt att det avleds och omhändertas på ett betryggande vis som möjliggör 
senare sanering. Dagvattenanläggningarna rekommenderas utrustas med någon form 
av katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från olycka eller brand kan hindras att 
avledas till recipient och tas omhand på lämpligt sätt. Ett beredskapsprogram bör 
finnas för agerande i katastrofsituationer. För att säkerställa att tillfredsställande 
rening sker innan dagvattnet släpps ut till recipient föreslås att provtagningspunkter 
anläggs.
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7. UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
• Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet avseende återvinningscentral.

• Anmälan om vattenverksamhet om grundvatten måste leda bort under byggarbete.

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

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

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

• Trafiklösningens funktion följs upp för att kunna vidta åtgärder.

• Ett beredskapsprogram bör finnas för agerande i katastrofsituationer. 

• Vid projektering av räddningstjänstens nya byggnad bör erforderlig ljudreduktion 
mot trafikbuller beaktas.

• Vid Praktiska Gymnasiet bör en inventering göras av fastigheten för att fastställa 
dess ljudreduktion mot trafikbuller.

• En kapacitetsutredning för hela Porsödalens industriområde kan behöva göras ifall 
VA-huvudmannen väljer att leda dagvattnet i utloppspunkten Haparandavägen 
norrut.

• Vid fortsatt projektering är det viktigt att rinnstråken för dagvatten behålls så som 
höjdsättningen i denna disposition av planområdet.
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8. SAMLAD BEDÖMNING 
I förhållande till nollalternativet bedöms planförslaget innebära positiva miljö- och 
samhällskonsekvenser. Kommunen har i och med planförslaget möjlighet att utforma 
en modern, väl lokaliserad brandstation, ge goda förutsättningar för SOS Alarms 
verksamhet samt fortsätta att utveckla återvinning och återanvändning eller annan 
industriverksamhet. 

Den nya placeringen av brandstationen ger förbättrade möjligheter för att snabbt 
komma fram till platsen där insats behövs. Med lokaliseringen kan nuvarande två 
stationer (Gammelstad och centrala Luleå) ersättas av en station. 

Placeringen av den planerade återvinningscentralen i Porsödalen ger goda möjligheter 
för många av kommunens innevånare att använda sig av anläggningen för att lämna 
avfall och material till återvinning. 

Ett område med påtagligt naturvärde enligt gjord naturvärdesinventering tas i avspråk. 
Den fridlysta växten revlummer växer inom området. Revlummer är en vanlig art, 
speciellt i Norrland, varför artens bevarandestatus inte bedöms påverkas av planen, 
varken på regional eller nationell nivå. Motaggsvampen växer i anslutning till äldre 
glesare skogsbestånd, främst tall, i större delen av Sverige. Arten är rödlistad som 
nära hotad eftersom den minskar i antal i och med att dess livsmiljö minskar. Planen 
bedöms påverka artens bevarandestatus negativt då den kan innebära en minskning av 
artens livsmiljö. Kompensationsåtgärder avses inte vidtas.

Påverkan på stadsbilden blir måttlig genom att en stor del av höjden avverkas, 
hårdgjörs och/eller bebyggs men att en skärm av skogsvegetation bevaras mot 
Mjölkuddstjärnen och Bodenvägen. Den planerade brandstationen får ett läge som gör 
att den kan bli ett nytt landmärke i stadsbilden. 

Det dagvatten som uppstår kommer inte att vara förorenat i någon större utsträckning 
då farligt avfall kommer att förvaras under tak på ytor från vilka ingen avrinning sker 
till avlopps- och dagvattenledningar. Dagvattnet kommer att tas omhand och renas 
innan det släpps till recipienten. 

Trafik till och från området löses via befintlig cirkulationsplats på Björkskataleden (vid 
Beijer) samt via Depåvägen och en ny 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. 
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De främsta bullerkällorna inom planområdet blir hantering av containrar, skräpkom-
primatorer, lastmaskiner och trafik. Buller från återvinningscentraler kategoriseras 
som externt industribuller och det är upp till prövnings- och tillsynsmyndigheter att 
diktera bullervillkoren. 

Den samlade bedömningen är att planen kan genomföras med i huvudsak måttliga 
negativa miljökonsekvenser. 
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1 SYFTE 

Syftet med detta PM är att förtydliga hur dagvattenhanteringen föreslås lösas för fastigheterna 

Plogen 2 och 3 där Räddningstjänsten och SOS-Alarms verksamheter kommer lokaliseras. 

2 FÖRTYDLIGANDE FÖRSLAG PÅ 

DAGVATTENHANTERING 

Ett principiellt förslag på dagvattenhantering för Räddningstjänsten och SOS-Alarm lokalisering 

visas i Figur 1. Förslaget är justerat i förhållande till tidigare presenterat förslag i rapporten, 

Dagvattenutredning del 2 – Risslan (Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 & 3, då höjdsättningen 

justerats vilket skapar svårigheter med att anlägga och drifta ett öppet dagvattensystem inom de 

västra delarna av fastigheten. Inom den östra delen behålls förslaget om ett öppet 

dagvattensystem. 

 

 

Figur 1. Figuren visar förslag på dagvattenhantering för Räddningstjänstens lokalisering efter justering. 

I den östra delen av Räddningstjänstens fastighet föreslås att det anläggs ett biosvackdike längs 

med den asfalterade planen som finns utanför portarna, se Figur 2. Diket föreslås placeras 

mellan asfaltsplanen och planerad stödmur, se översiktlig skiss i Figur 3. På andra sidan 

stödmuren planeras en slänt ner mot Plogen 4. Slänten bör vara vegetationsklädd för att minska 

risken för erosion samt ge ett grönare intryck gentemot intilliggande fastighet. I nedre delen av 

slänten invid fastighetsgränsen bör ett makadamfyllt dike anläggas för att samla upp dagvattnet 
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som uppstår i slänten för att tillåta detta att infiltrera så att det inte tillåts trycka in på 

angränsande fastighet. 

 

 

Figur 2. Figuren visar ett utsnitt över dagvattenhanteringen för den östra delen av fastigheten som 

avvattnas mot Depåvägen och utloppspunkt Haparandavägen. 

För att underlätta avvattningen av asfaltsplanen föreslås den skevas med olika lutning ut från 

väggen och ner mot dikeskanten, se Figur 2. I dess södra del föreslås en lutning på omkring 1 % 

och i dess norra del en lutning på omkring 3 %. Diket har i sin tur en större lutning än 

asfaltsplanen har i sin längdriktning vilket betyder att diket är grundare i söder och djupare i 

norr närmare anslutningen till Depåvägen. 

 

 

Figur 3. Figuren visar översiktligt hur biosvackdiket föreslås placeras i förhållande till asfaltsplanen och 

stödmuren. 

För den västra delen av fastigheten har släntlutningar erhållits och med beaktande av dessa har 

bedömningen gjorts att dagvattenhanteringen lämpligen föreslås ändras från den som återfinns i 

rapporten Dagvattenutredning del 2 – Risslan (Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 & 3, till det 

förslag som presenteras i Figur 4. 
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Figur 4. Figuren visar ett utsnitt över föreslagen dagvattenhantering för den västra delen av fastigheten som 

avvattnas mot utloppspunkt Banvallen, österut. 

I denna del av fastigheten föreslås att höjdsättningen justeras för att styra om det ytavrinnande 

dagvattnet och skapa fungerande rinnstråk. Ytan framför det fristående garaget behöver luta ut 

från byggnaden mot ett lågstråk som avvattnar den asfalterade ytan via en rännstensbrunn 

kopplad till oljeavskiljare. Personalparkeringens yta föreslås justeras i höjd för att kunna 

avvattnas via rännstensbrunnar. Rännstensbrunnarna behöver vara kopplade till en 

oljeavskiljare. Efter oljeavskiljaren leds dagvattnet vidare via ett sandfilter och vidare ut i ett 

underjordiskt kassettmagasin. Magasinet behöver ha en erforderlig magasinsvolym om 77 m
3

. 

Bottenavtappningen föreslås vara strypt till att motsvara nulägesflödet för ett 10 års regn. Om 

höjden på kassetterna är 0,5 m behövs en effektiv yta på 160 m
2

. Bottenavtappningen föreslås 

ske via en strypt ledning till en brunn med avstängningsmöjlighet. Magasinet behöver utformas 

med ett bräddavlopp i överkant och lämplig bräddväg är via brunnen. Utloppspunkt från 

brunnen föreslås placeras i slänten nedanför det fristående garaget. 

 

Längs med fastighetsgränsen i väster behöver avstyrande åtgärd vidtas för att styra det 

yravrinnande dagvattnet i önskad riktning mot sydsydöst längs med fastighetsgränsen för att 
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senare ansluta detta flöde till det befintliga diket som finns i grönstråket utmed banvallen. Den 

avstyrande åtgärden skulle kunna anläggas som en vall. Ur snöhanteringssynpunkt fyller också 

vallen en funktion då smältvatten som uppstår kan avledas kontrollerat från fastigheten. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 BAKGRUND 

Luleå kommun har beslutat att flytta sin återvinningscentral som i dagsläget ligger på Kronan. 

Beslutet är taget till förmån för att Kronandalen ska kunna fortsätta utvecklas i önskad riktning 

med utbyggnad av bland annat bostäder. I och med att återvinningscentralen flyttar finns ett 

önskemål från kommunens sida att samla återvinningscentralen, återvinningsmarknaden, 

brandstationen och nuvarande logementet, den kommunala drift- och underhållsverksamheten 

inom ett och samma område. Det läge kommunen utreder är en placering på Lilla 

Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens industriområde. Detaljplanearbetet är påbörjat, 

inklusive framtagande av MKB och dagvattenutredning. Dagvattenutredningen ska fungera som 

stöd till detaljplanearbetet. 

 

I tidigare rapport Dagvattenutredning del 1: Nuläge – Lilla Mjölkuddsberget har 

förutsättningarna klargjorts och beräkningar av nulägesflöden tagits fram. 

 

Efter samrådet har plangränsen reviderats till att även innefatta fastigheterna Plogen 2 och 

Plogen 3 samt Depåvägens förlängning och ny cirkulationsplats vid Haparandavägen. Till denna 

del av dagvattenutredningen har cirkulationsplatsen vid Haparandavägen uteslutits i samråd 

med Luleå kommun. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att ge förslag på principiella lösningar för dagvattenhanteringen för 

planområdet där kvarteret Risslan, Plogen 2 och 3 samt anslutande väg ingår. Syftet är vidare att 

visa på vilka flöden som uppkommer efter exploatering och hur dessa kan fördröjas och renas. 

1.3 AVGRÄNSNING 

Luleå kommun har avgränsat dagvattenutredningen till att ej omfatta cirkulationsplatserna vid 

Depåvägens anslutning till Haparandavägen och till Björkskataleden. 

1.4 DAGVATTENUTREDNING DEL 1 

Inför samrådet för planen den 2016-12-23 genomförde Tyréns
1

 den första delen av 

dagvattenutredningen som klargjorde förutsättningarna för kommande dagvattenhantering. 

Efter samrådet har Luleå kommun reviderat planen och Tyréns har genomfört del två i 

dagvattenutredningen vilket resulterat i den här rapporten, Dagvattenutredning del 2 – Risslan 

(Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 och 3. Del 1 återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planen har varit ute på samråd under tiden 2016-12-23 till 2017-01-29. I samband med 

samrådet erbjöds Luleå kommun att förvärva fastigheterna Plogen 2 och 3. Detta öppnade upp 

möjligheten att förlägga Räddningstjänsten och SOS-Alarm på dessa fastigheter. Det här innebär 

att ytan som tas i anspråk på Lilla Mjölkuddsberget kommer att begränsas till att innefatta en 

tomt för ÅVC på ca 2 ha samt förlängningen av Depåvägen, resterande kommer även 

fortsättningsvis bestå av skog.  

2.1 SYNPUNKTER INKOMNA FRÅN SAMRÅDET 

De synpunkter som inkommit under samrådet och som Luleå kommun vidareförmedlat i samtal 

till Tyréns som avser dagvattenutredningen har sammanfattats i följande punktlista: 

 Trafikverket påtalar vikten av att inte göra inskränkningar i riksintresset för järnväg som 

framöver kan försvåra utbyggnaden av Norrbotniabanan. 

                                                           
1

 Tyréns, 2016. Dagvattenutredning del 1: Nuläge – Lilla Mjölkuddsberget. Rapport 
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 Det kan eventuellt finnas föroreningar i fyllnadsmassor i närheten av Notviken station då det 

finns information som tyder på att det eventuellt funnits en soptipp där. 

 Länsstyrelsen vill förtydliga att dagvatten som uppkommer under sprängningsarbeten 

behöver hanteras med avseende på föroreningar och sediment. 

 Länsstyrelsen vill få klarhet i att risk ej finns att banvallen spolas bort på grund av utställt 

planförslag. 

2.2 LULEÅ KOMMUNS RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Det aktuella planområdet för ÅVC och Räddningstjänsten samt del av Depåvägen med 

anslutande cirkulationsplatser berör ett flertal befintliga detaljplaner. 

 Detaljplan A322 där marken är avsedd som område för småindustriändamål. 

 Detaljplanen A267 där marken främst är avsedd för industri och småindustri. 

 Detaljplanen PL297 där marken främst är avsedd för industri, universitetsparkering och 

naturmark samt naturmark med skydd för kraftledning. 

 Detaljplanen PL422 där marken främst är avsedd för huvudgata och en mindre yta för 

industriändamål. 

 Detaljplanen A382 där marken främst är avsedd för Haparandavägen och 

högspänningsledning samt en del natur, småindustri och del av järnvägen. 

 Detaljplan A156 kan komma att beröras då dagvatten kommer att även fortsättningsvis 

avledas till Mjölkuddstjärnen. 

 

Vid upprättande av ny detaljplan för Risslan kommer fastigheterna Plogen 2 och 3 att införlivas i 

den nya detaljplanen. 

 

Luleå kommun via Daniel Rova har uttryckt en önskan om att utredningen visar på möjligheterna 

för gröna tak. 

 

Då Depåvägen kommer att vara infarten till området är målet en öppen dagvattenhantering som 

förknippas med uttrycket: modernt, grönt och trevligt. Till detta har Luleå kommun via Kristina 

Björling Francki uttryckt önskan om återbruk av befintliga material såsom sten, träd och 

liknande som finns på Lilla Mjölkuddsberget i nuläget. 

 

Luleå kommun vill förbereda kvarteret Risslan för utökning av returparken i framtiden. 

 

Luleå kommun har i planbeskrivningen
2

 för området, samrådshandling, för avsikt att 

iordningsställa en fågelskådningsstig som knyter samman Mjölkuddstjärnen med 

Gammelstadsviken. 

2.3 SITUATIONSPLAN 

Tyréns har tagit fram en skiss på hur återvinningscentralen och returparken kan utformas medan 

A o D arkitektkontor har tagit fram en skiss för hur Räddningstjänsten och SOS-Alarms lokaler 

kan utformas, se Figur 1. Vägförslaget har Ramböll tagit fram. 

                                                           
2

 Luleå kommun Stadsbyggnadskontoret, 2016. Planbeskrivning Detaljplan för del av Porsödalen, del av 

Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2 – Lilla Mjölkuddsberget. Samrådshandling 2016-12-22. Dnr: SBF 

2016/393. 
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Figur 1. Figuren visar situationsplanen för utredningsområdet. 

2.4 LULEÅ ENERGI 

Luleå Energi har via e-post den 2017-05-30 meddelat att de elkablar som ligger under 

grönstråket på Depåvägens östra sida är möjliga att flytta för att göra det möjligt att ta ut 

dagvatten denna väg. Dock uttrycker de en stark önskan om att högspänningsledningarna inte 

berörs. 

2.5 RECIPIENTER 

Det finns fyra recipienter för det dagvatten som uppkommer inom planområdet. Dessa är 

Björkskatafjärden, Gammelstadsviken, Inre Lulefjärden och Mjölkuddstjärnen. 

2.5.1 BJÖRKSKATAFJÄRDEN 

Enligt SMHI:s delavrinningsområden som visades i Figur 5 i Dagvattenutredning del 1 borde 

ungefär en tredjedel av planområdet avvattnas ytligt till Björkskatafjärden. I nuläget avvattnas 

enbart en mycket liten del av det flöde som uppkommer inom utredningsområdet till 

Björkskatafjärden, övrigt avvattnas via dagvattenledning ut till Inre Lulefjärden via Skutviken. 

Efter exploatering önskar Luleå kommun avlasta dagvattenledningen mot Skutviken genom att 

avvattna en större yta mot Björkskatafjärden. Björkskatafjärden har problem med försurning på 

grund av dikning i sulfidjord, se Tabell 1. 
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Tabell 1. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Björkskatafjärden
3

 SE729680-829200. 

Björkskatafjärden Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027 

 

Recipienten har problem med 

försurning på grund av främst 

läckage från sulfidjordar. 

Konnektiviteten i recipienten 

och i anslutande vatten är 

begränsad då vandringshinder 

förekommer och det finns 

förändrade morfologiska 

förhållanden. Recipienten är till 

viss del påverkad av 

näringsämnen. 

 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag, mindre stränga krav: 

Bromerade difenyleter 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Statusklassning Måttlig 

 

Det är främst försurning som 

gör att statusen är måttlig. 

 

Uppnår ej god 

 

Det är främst påverkan från 

sulfidjordar och förekomsten av 

tungmetaller som gör att 

statusklassningen inte är god. 

 

 

2.5.2 GAMMELSTADSVIKEN 

Gammelstadsvikens ytvattenförekomst är även en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS: 

SE0820042), ett Natura 2000 område som skyddas av både Fågel- samt Art- och 

Habitatdirektivet
4

.  

 

I kantzonerna av Gammelstadsviken återfinns en våtmark (Objekt id: BD24L9H01), som är 

klassad att ha mycket högt naturvärde vid våtmarksinventeringen 1997
5

. Det är den högsta 

klassningen som en våtmark kan få (Klass 1). Denna typ av naturvärden är av stor betydelse för 

såväl regionen som nationellt och internationellt
6

. Ingrepp som kan påverka hydrologin bör inte 

tillåtas. 

 

I Tabell 2 visas status och miljökvalitetsnorm för Gammelstadsviken. 

 

                                                           
3

 VISS, 2017. Björkskatafjärden SE729680-829200. Hämtat 2017-05-17 från 

http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729680-829200. 

4

 VISS, 2016. Gammelstadsviken. 

http://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0820042, hämtat 2017-05-17. 

5

 Länsstyrelsen, 2016. LstBD NV Våtmarksinventeringen. http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/, hämtat 2017-05-17. 

6

 Gunnarsson U, Löfroth M, 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell 

slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Naturvårdsverket Rapport 5925. 
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Tabell 2. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Gammelstadsviken
7

 SE729651-178887. 

Gammelstadsviken Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2021 

 

Recipienten har problem med 

försurning på grund av främst 

läckage från sulfidjordar. Den 

främmande arten vattenpest 

har lokaliserats i recipienten. 

Recipienten är även påverkad 

av höga tillflöden av fosfor 

vilket bidrar till övergödning 

och syrefattiga förhållanden. 

 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag, mindre stränga krav: 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Bromerade difenyleter 

 

Statusklassning Måttlig 

 

Det är främst försurning som 

gör att statusen är måttlig. 

Uppnår ej god 

 

Det är främst påverkan från 

sulfidjordar och förekomsten av 

tungmetaller som gör att 

statusklassningen inte är god. 

 

 

2.5.3 INRE LULEFJÄRDEN 

Inre Lulefjärden har måttlig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har 

fastställts till God ekologisk status till år 2021, se Tabell 3. Den kemiska ytvattenstatusen är god 

(beslutad 2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka. Inre Lulefjärden är en del av Luleälven.  

 

Tabell 3. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Inre Lulefjärden
8

 SE729159-179002. 

Inre Lulefjärden Ekologisk Kemisk 

Miljökvalitetsnorm Hög ekologisk status 

 

 

God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag, mindre stränga krav: 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

Bromerade difenyleter 

 

Statusklassning Hög 

 

Det är enbart totalmängden 

kväve under sommaren som 

ligger på måttlig nivå. 

Uppnår ej god 

 

Det är främst påverkan från 

industrier och förekomsten av 

tungmetaller som gör att 

statusklassningen inte är god. 

 

2.5.4 MJÖLKUDDSTJÄRNEN 

Viss del av avrinningen till Inre Lulefjärden passerar via Mjölkuddstjärnen som är en mindre sjö 

med ytan 4,8 ha
9

. Mjölkuddstjärnen är ej utpekad som vattenförekomst. 

                                                           
7

 VISS, 2017. Gammelstadsviken SE729651-178887. Hämtat 2017-05-17 från 

http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729651-178887. 

8

 VISS, 2017. Inre Lulefjärden SE729159-179002. Hämtat 2017-05-17 från 

http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729159-179002. 

9

 VISS, 2017. Mjölkuddstjärnen. http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?waterEUID=NW729287-179116, 

hämtat 2017-05-17. 
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2.6 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PLOGEN 2 OCH 3 

Den geotekniska undersökning
10

 som WSP utfört i juni 2017 på fastigheterna Plogen 2 och 3 

visar att grundvattenytan i alla fall vissa tider på året ligger relativt högt. Vid mätningen i de två 

grundvattenrören de placerat ut så låg grundvattenytan ca 1,5 m under befintlig markyta. De 

påtalar även att grundvattenytan kan förväntas vara högre i de låglänta delarna av fastigheten 

Plogen 2. 

3 BEFINTLIG AVVATTNING PLOGEN 2 OCH 3 

På fastigheten Plogen 2 har inga stuprörsutkastare lokaliserats på huvudbyggnaden. 

Takavvattningen antas därför vara ledningsansluten via dagvattenledning i Depåvägen. Det 

ytavrinnande dagvattnet från fastigheten avleds i huvudsak åt sydöst via ett igenvuxet 

dikessystem längs med grönstråket intill banvallen vidare ut mot vägport Haparandavägen. En 

mindre yta avvattnas i nuläget åt sydväst via dike längs med banvallen och vidare genom 

trumman under järnvägen och därefter vidare ut i Mjölkuddstjärnen. 

 

Fastigheten Plogen 3 avvattnas i nuläget i huvudsak via anslutningspunkt för dagvatten via 

Depåvägen. Det är endast den del av grönområdet på baksidan av byggnaden som avvattnas i 

riktning mot intilliggande fastighet. Takavvattningen från huvudbyggnaden och intilliggande 

mindre byggnad tas ner på ledning, se Figur 2. Takavvattningen från takytan ovan lastkajen 

avvattnas via stuprörsutkastare som avleds ytligt till närmaste rännstensbrunn och vidare ut på 

ledning. På fastigheten har två rännstensbrunnar lokaliserats, den ena snett söder om lastkajen, 

se Figur 2, och den andra mitt på parkeringsytan med motorvärmarstolpar, se Figur 3. Båda är 

kopplade på dagvattenledningen i Depåvägen. 

 

                                                           
10

 WSP, 2017. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Ny Brandstation. Gransknings handling 2017-06-

14.  
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Figur 2. Rännstensbrunn lokaliserad söder om lastkajen samt stuprörsutkastare. Bildkälla Tyréns AB. 

 

 

Figur 3. Rännstensbrunn på motorvärmarparkering (mellan snöhög och motorvärmarstolpe). Bild Tyréns AB. 
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4 ANALYS, BERÄKNING OCH BEDÖMNING 

4.1 AVRINNINGSOMRÅDEN 

 

Det finns i huvudsak fyra utloppspunkter från utredningsområdet i nuläget. Dessa är markerade 

i Figur 4 och har i denna rapport fått följande benämning: 

 Gammelstadsviken, som även är recipient för det flöde som passerar denna utloppspunkt. 

Till denna utloppspunkt rinner tre av delavrinningsområdena; Tänkt anslutningsväg, Västra 

och Nordvästra. 

 Mjölkuddstjärnen, till vilka två flöden leder, det ena pumpas vi GC-tunneln och det andra 

rinner genom trumman som går genom banvallen. Till denna utloppspunkt rinner två av 

delavrinningsområdena; Via GC-tunnel under järnväg och Trumma under järnväg. 

 Banvallen österut där flödet rinner vidare längs med banvallen ut mot vägport 

Haparandavägen och dess recipient är Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner ett 

delavrinningsområde, Östra. 

 Haparandavägen som antingen kan ledas mot recipienten Björkskatafjärden eller mot 

recipienten  Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner tre delavrinningsområden; 

Norra, Nordöstra ÅVC och Nordöstra Räddningstjänsten. 

 

 

 

Figur 4. Figuren visar avrinningsområden i blå-grön färgskala och utloppspunkter markerade med röd ring 

och blå pil. 

Efter exploatering kommer det i huvudsak att finnas tre utloppspunkter och dessa är 

Gammelstadsviken, Haparandavägen och Banvallen österut. Till mjölkuddstjärnen kommer 

betydligt mindre än nulägesflödet att ledas. Anledningen till detta är att avrinningsområdenas 

gränser kommer att förändras i och med exploateringen.  

 

Till utloppspunkten Haparandavägen tillkommer delavrinningsområdet Nordvästra och till 

Gammelstadsviken kommer istället större delen av flödet som idag går mot Mjölkuddstjärnen att 

ledas. Banvallen österut kommer även den att få en del av Mjölkuddstjärnens flöde. 
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4.2 FLÖDESBERÄKNING 

Flödet till utloppspunkterna har beräknats för både nuläget samt efter exploatering. Det är 

viktigt att vara medveten om att avrinningsområdenas ytor har förändrats i och med sprängning 

och urschaktning samt uppfyllnad och ny väg som fungerar avskärande. För detta har hänsyn 

tagits vid beräkningarna. Flödena har beräknats med Rationella metoden i enlighet med Svenskt 

Vattens publikation P110. Vid beräkningarna av flödena som uppkommer inom planområdet 

efter exploatering har en klimatfaktor på 1,25 använts. Tabell 4 visar de beräknade flödena till 

respektive utloppspunkt före och efter exploatering. Dock bör det observeras att tabellen inte 

visar fördelningen av Mjölkuddstjärnens flöde till Gammelstadsviken och Banvallen österut. 

 

Tabell 4. Tabellen visar nulägesflödet till respektive utloppspunkt samt flödet som uppkommer efter exploatering. 

Dimensionerande regn             

Återkomsttid     2 år 5 år 10 år 50 år 

Varaktighet     10 min 10 min 10 min 10 min 

Regnintensitet     134 l/s*ha 181 l/s*ha 228 l/s*ha 388 l/s*ha 

mm nederbörd     8,0 mm 10,9 mm 13,7 mm 23,3 mm 

Nuläge A (ha)  A*  l/s m3 l/s m3 l/s m3 l/s m3 

Mot Mjölkuddstjärnen 4,09 0,2 0,82  109,7 65,8 148,3 89,0 186,5 111,9 317,7 190,6 

Mot Gammelstadsviken 3,22 0,18 0,58  77,7 46,6 105,1 63,0 132,1 79,3 225,1 135,1 

Mot Haparandavägen 2,01 0,40 0,79  106,6 63,9 144,1 86,4 181,2 108,7 308,7 185,2 

Mot Banvallen, österut 0,99 0,2 0,20  26,6 15,9 35,9 21,5 45,1 27,1 76,9 46,1 

Summa 10,31 0,23 2,39  320,5 192,3 433,4 260,0 545,0 327,0 928,4 557,0 

                     
Efter exploatering inkl. 
klimatfaktor 1,25 A (ha)  A*                  

Mot Mjölkuddstjärnen 4,09 0,23 0,93  155,2 93,1 209,8 125,9 263,9 158,3 449,6 269,7 

Mot Gammelstadsviken 1,87 0,27 0,50  84,4 50,6 114,1 68,5 143,5 86,1 244,5 146,7 

Mot Haparandavägen 3,29 0,65 2,13  356,9 214,1 482,5 289,5 606,8 364,1 1033,7 620,2 

Mot Banvallen, österut 1,06 0,48 0,51  84,8 50,9 114,6 68,8 144,2 86,5 245,6 147,4 

Summa 10,31 0,39 4,06  681,3 408,8 921,1 552,7 1158,4 695,0 1973,3 1184,0 

 

4.3 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Erforderlig magasinsvolym har beräknats för utloppspunkterna. Magasinsvolymen är beräknad i 

enlighet med Svenskt vattens publikation P110. Beräkningarna utgår från att ett 

dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och en klimatfaktor på 1,25 ska kunna 

fördröjas till nulägesflödet i respektive utloppspunkt. I beräkningarna har antagandet gjorts att 

fördröjningsmagasinen har fri utströmning. 

4.3.1 MJÖLKUDDSTJÄRNEN 

Till Mjölkuddstjärnen kommer ingen särskild fördröjningsanläggning att behöva anläggas då 

största delen av det flöde som uppkommer efter exploatering leds mot Gammelstadsviken. I 

anslutning till utloppspunkten till Mjölkuddstjärnen finns mycket begränsat med yta för 

dagvattenändamål vilket också är en bidragande orsak. 

 

Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Mjölkuddstjärnen är 0 m
3

 för ett regn med 

återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Mjölkuddstjärnen. 

 

4.3.2 GAMMELSTADSVIKEN 

Till Gammelstadsviken leds en stor del av flödet som annars skulle ha runnit ut i 

Mjölkuddstjärnen, detta för att kompensera för bortfallet i avrinningsområde som blir då 

återvinningscentralen förläggs inom Gammelstadsvikens lokala avrinningsområde och avleds 

mot Haparandavägen. Att dagvattnet från ÅVC:n leds mot Haparandavägen är för att minska 

mängderna föroreningar till Gammelstadsviken som är en mycket känslig recipient.  

 

Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Gammelstadsviken är 141 m
3

 för ett regn med 

återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 6. 

 

Tabell 6. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Gammelstadsviken förutsatt att även en stor del av 

mjölkuddstjärnens avrinning leds mot Gammelstadsviken.  

 

 

4.3.3 HAPARANDAVÄGEN 

Till utloppspunkten Haparandavägen leds dagvattnet som uppkommer inom ÅVC:n samt en del 

av flödet som uppkommer inom Räddningstjänstens lokalisering. 

 

Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Haparandavägen är 332 m
3

 för ett regn med 

återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 7. 

 

Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid [år]

[min] 2 5 10 30 50 100

10 0 0 0 0 14 38

20 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

(tim) 2 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid [år]

[min] 2 5 10 30 50 100

10 56 96 134 218 268 352

20 38 90 141 251 317 427

25 22 78 134 252 324 443

30 5 64 123 249 325 451

40 0 31 95 232 315 453

50 0 0 62 208 296 443

60 0 0 25 178 271 425

(tim) 2 0 0 0 0 59 241

4 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0
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Tabell 7. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Haparandavägen. 

 

 

4.3.4 BANVALLEN ÖSTERUT 

Till Banvallen österut leds dagvatten som främst uppkommer inom Räddningstjänstens 

lokalisering.  

 

Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Banvallen österut är 77 m
3

 för ett regn med 

återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 8. 

 

Från den geotekniska undersökning som WSP gjort för Plogen 2 och 3 görs bedömningen att 

infiltrationskapaciteten är begränsad särskilt i de sydöstra delarna av fastigheten Plogen 2 där 

grundvattenytan är nära den befintliga markytan. Men då planförslaget innebär att fyllning av 

fastigheten kommer ske inom ovan nämnt område så finns möjlighet att skapa 

fördröjningsmagasin inom området i form av en damm. 

 

Tabell 8. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Banvallen österut. 

 

 

4.4 FÖRORENINGSUTVÄRDERING 

Föroreningsbedömningen har gjorts med hjälp av beräkningar i Storm Tac v.17. 

Föroreningskoncentrationerna för nuläget har beräknats för var och en av utloppspunkterna och 

visas i Tabell 9. Efter exploatering har föroreningskoncentrationerna utan dagvattenrenande 

Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid [år]

[min] 2 5 10 30 50 100

10 138 214 288 448 544 705

20 133 232 330 541 668 880

25 118 226 332 559 696 925

30 100 214 326 567 713 955

40 56 180 303 566 725 989

50 6 138 269 549 718 1000

60 0 90 228 522 700 995

(tim) 2 0 0 0 262 473 824

4 0 0 0 0 0 222

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0

Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid [år]

[min] 2 5 10 30 50 100

10 32 50 67 105 128 166

20 30 53 77 127 157 207

25 26 51 76 130 163 217

30 21 48 75 132 167 224

40 10 39 68 131 168 231

50 0 28 59 126 166 233

60 0 16 49 119 161 231

(tim) 2 0 0 0 52 102 185

4 0 0 0 0 0 31

6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0 0

36 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0
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åtgärder presenterats i Tabell 9. Detta för att visa på vilka koncentrationer som uppkommer 

inom utredningsområdet. I Tabell 10 visas StormTac:s schablonvärden som ligger till grund för 

beräkningarna och i Tabell 11 visas vilken procentuell reningsförmåga olika typer av 

dagvattenrenande anläggningar har. Den senare tabellen har använts vid bedömning av lämpliga 

dagvattenlösningar för att rena dagvattnet som uppkommer inom utredningsområdet.  

 

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer beräknade i StormTac v.17.  

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuläge              

Haparandavägen 190 1400 18 28 160 0.90 8.9 11 0.044 65000 1500 0.61 0.086 

Banvallen österut 63 900 6.0 8.0 18 0.23 3.6 4.9 0.013 31000 200 0 0 

Mjölkuddstjärnen 33 730 3.8 5.5 13 0.13 2.4 3.9 0.0075 20000 120 0 0 

Gammelstadsviken 39 880 3.6 7.7 14 0.15 2.9 3.7 0.013 18000 200 0.017 0.0013 

Efter exploatering 

utan dagvattenrenande åtgärd 
           

Haparandavägen 230 1600 20 30 200 0.76 9.2 21 0.039 79000 2500 0.81 0.10 

Banvallen österut 220 1400 17 25 150 0.76 6.6 8.3 0.043 61000 1100 0.54 0.070 

Mjölkuddstjärnen 110 1200 5.3 15 22 0.28 3.3 1.9 0.022 32000 350 0.039 0.0030 

Gammelstadsviken 56 1100 2.3 8.5 17 0.11 2.6 2.4 0.022 22000 240 0.028 0.0023 

 

 

Tabell 10. Dagvattenföroreningar angivna i µg/l, hämtade från StormTac 20170502. 

 P N Pb Cu Zn Cd Ni Hg SS 

Parkering 100 1 100 30 40 140 0,45 4 0,05 140 000 

Industriområde 300 1 800 30 45 270 1,5 16 0,07 100 000 

Parkmark 120 1 200 6 15 25 0,3 2 0,02 49 000 

Atmosfärisk deposition 32 1 800 1,4 2,3 8,5 0,09 0,6 0,017 0 

Skogsmark 35 750 6 6,5 15 0,2 0,5 0,005 34 000 

Banvall 15 2 200 5 23 45 0,3 5,9 0,01 12 000 

Återvinningscentral 220 1 700 20 30 220 0,6 35 0,02 95 000 

Gång- och cykelväg 150 2 000 3,5 23 33 0,3 4 0,08 7 400 

 

 

Tabell 11. Reduktionskoefficienter angivna i %, hämtade från StormTac 20170502. 

 P N Pb Cu Zn Cd Ni Hg SS 

Översilningsyta 40 25 55 60 50 55 45 20 70 

Våt damm 55 35 75 60 55 80 85 30 80 

Våtmark 50 30 80 55 60 80 25 30 85 

Vägdike 30 10 40 25 55 35 51 10 70 

Svackdike 30 40 70 65 65 65 50 15 70 

Biofilter 65 40 80 65 85 85 75 80 80 

Grönt tak -220 -120 65 -100 20 20 35 -35 90 

Sandfilter 50 35 70 40 70 80 90 45 75 

Skärmbassäng 55 45 75 80 85 70 35 - 85 

 

 

4.5 SKYFALL 

Vid händelse av skyfall då dagvattensystemet går fullt kommer all avrinning att ske ytledes och 

följa markens lutning. För att undvika att intilliggande fastigheter och anläggningar ska ta skada 

föreslås frånstyrande åtgärder, se Figur 5. 

179



 

  

 

 

 

Uppdrag: 273492, Lilla Mjölkuddsberget - plan-MKB och MKB för återvinningscentral  2017-09-22 

Beställare: Luleå kommun Slutrapport 

 

O:\UME\273492\01_Tyréns uppdrag\016_Kvalitet och miljö\Slutrapport 170922\Slutrapport DVU del 2_20170922.docx 

16(25) 

 

Figur 5. Figuren visar hur skyfall kan hanteras inom planområdet. 

Med planens utformning och höjdsättning kommer riskerna för skada på banvallen i händelse av 

skyfall att vara ringa. Detta då det inte finns några större instängda/svåravvattnade områden i 

angränsning till banvallen därtill ligger inte heller flödesvägarna direkt mot banvallen. 

5 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Inom planområdet behöver det skapas fördröjningsmagasin för att nå ner till flöden ut från 

planområdet motsvarande nulägesflödet. I Figur 6 visas ett förslag på principiell 

dagvattenhantering som kan användas inom planområdet för att uppnå tillräcklig 

fördröjningsvolym. Vid utpekande av ytor har hänsyn tagits till dagvattenanläggningarnas 

renande funktion både med avseende på dess placering och utbredning. Nedan beskrivs de olika 

dagvattenanläggningarna. I Figur 7 visas området för återvinningscentralen och 

Räddningstjänsten. 
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Figur 6. Figuren visar ett principiellt förslag på dagvattenhantering för utredningsområdet. 
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Figur 7. Figuren visar ett utsnitt av föregående figur som visar föreslagen dagvattenhantering. 

Ett medvetet val där dagvatten från naturmark i första hand leds mot Gammelstadsviken har 

gjorts i den föreslagna dagvattenhanteringen för planområdet. Detta för att minska belastningen 

och påverkan på denna känsliga och mycket skyddsvärda recipient. Utöver naturmarksflödet 

kommer även trafikavvattningen från Depåvägens förlängning att ledas mot denna recipient. 

Invid Notviken station finns stora ytor att tillgå för anläggande av våtmark och våtmarksdamm 

för rening och fördröjning av dagvattnet. Denna dagvattenanläggning bör utformas som en serie 

av zoner med varierat djup och flödeshastighet för att bästa reningseffekt ska uppnås. 

Våtmarken behöver ha både grunda partier som stundom är torra stundom våta samt djupare 

partier med lugnt vatten som tillåter sedimentation. Det är en fördel ifall första sektionen 

utformas som en damm som både tillåter sedimentation och som kan fungera som 

flödesreducering samt fördröjningsmagasin. 

 

Området där våtmarken föreslås placeras befaras kunna innehålla sulfidjord vilket medför att 

hänsyn behöver tas vid vidare projektering för att undvika oönskat utläckage av metaller och pH 

påverkan. Våtmarken kan med fördel samplaneras med Luleå kommuns planerade fågelstig 

mellan Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken. 

 

Trafikavvattningen från Depåvägens förlängning föreslås ledas i ett vegetationsklätt dike utmed 

vägen och vidare över GC-vägen via luftledning i anslutning till gångtunneln under Depåvägen. 
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Om det vid den fortsatta projekteringen visar sig vara svårt att utforma luftledningen kan man 

utreda möjligheten att styra dagvattnet norrut utmed GC-vägen i ett vegetationsklätt dike för att 

därefter ta det på trumma under GC-vägen.  

 

För Mjölkuddstjärnens del betyder detta att det enbart är ett mycket litet flöde som kommer att 

ledas ut till tjärnen vilket främst sker från pumpanläggningen i GC-tunneln. Mjölkuddstjärnen är 

starkt påverkad av dagvatten från omkringliggande fastigheter men den har ett reglerat utlopp 

som leder vidare ut mot Inre Lulefjärden. Ytorna för dagvattenändamål inom planområdet i 

direkt anslutning till Mjölkuddstjärnen är mycket begränsade och ligger både inom Riksintresset 

för Norrbotniabanan och inom strandskyddet vilket inte ger mycket utrymme för anläggande av 

dagvattenanläggningar. Därav föreslås det att detta flöde dirigeras mot våtmarken och 

Gammelstadsviken. Vill Luleå kommun dock göra dagvattenåtgärder för att förbättra kvaliteten i 

Mjölkuddstjärnen samtidigt som det gynnar fågellivet så kan de anlägga så kallade flytande 

våtmarker, se Figur 14. Dessa bidrar till att minska näringsbelastningen förutsatt att de beskärs 

med jämna intervall. 

 

Fastigheten Plogen 2 som till stor del består av Räddningstjänstens parkering, grönområde, 

asfaltsytor och garage samt övningsområde avvattnas åt sydöst längs med banvallen. Dagvattnet 

som uppkommer på parkeringsytorna föreslås passera en oljeavskiljare lämplig för öppna 

dagvattensystem där enbart first flush samlas i avskiljaren medan resterande flöde passerar 

förbi. Med first flush avses det första flödet vid regntillfället och för de oljeavskiljare som förslås 

bör de kunna omhänderta cirka 20 % av det dimensionerande flödet.  Det förbipasserande flödet 

som inte ska till oljeavskiljaren föreslås samlas upp i svackdiken för att sedan fördröjas i en 

dagvattendamm. 

 

Fastigheten Plogen 3 som till stor del rymmer själva Räddningstjänsten och SOS-Alarms lokaler 

samt en del asfalterad yta framför portarna avvattnas mot utloppspunkten Haparandavägen. 

Återvinningscentralen och returparken avvattnas också i huvudsak mot utloppspunkten 

Haparandavägen. Längs med Depåvägens östra sida återfinns i nuläget ett grönstråk som även 

efter exploatering kan nyttjas för dagvattenändamål. Det finns ledningskonflikter men i samråd 

med Luleå Energi går dessa att flytta. Det finns även VA-serviser in till fastigheterna men de går 

att passera. I detta grönstråk föreslås det att det anläggs ett biosvackdike med dämmen. För 

vattnets passage under in och utfarterna placeras trummor. Diket föreslås utformas som ett 

trapetsformat dike med släntlutning 1:3. Detta ger att diket behöver vara 0,5 m djupt i 

genomsnitt. Dämmena bör utformas med bottenavtappning så sektionerna ges möjlighet att 

tömmas mellan regntillfällena. De bör även utformas med ett överfall som hanterar och fördelar 

flödestopparna. Det är möjligt att ta ut dagvattnet åt öster via befintligt ledningsnät och vidare 

mot recipienten Inre Lulefjärden eller åt väster mot Björkskatafjärden men då krävs en 

kapacitetsutredning i det befintliga ledningssystemet ifall inte nya dagvattenledningar förläggs. 

 

Längs med uppfartsrampen inom återvinningscentralen föreslås ett biodike som 

trafikavvattningen leds till. Detta kan med fördel utformas med några dämmen för att reducera 

vattenhastigheten i diket. 

 

Inom rangeringsytan styrs med fördel det ytavrinnande dagvattnet via nedsänkta rinnstråk eller 

kantsten. Trafikavvattningen från sorteringsrampen behöver ledas ner till rangeringsytan för att 

tillsammans med dagvattnet som uppkommer på rangeringsytan ledas ytligt mot en 

oljeavskiljare lämplig för öppna dagvattenlösningar som utformats med en first flush funktion. 

Storleken på det flöde som räknas som first flush motsvarar cirka 20% av det dimensionerande 

flödet och skulle betyda att denna oljeavskiljare behöver en våtvolym om minst 13 m
3

. Det 

dagvatten som ska passerar förbi oljeavskiljaren leds via en serie av biodiken och trummor 

vidare mot Haparandavägen och det stora biosvackdiket i vilken den huvudsakliga fördröjningen 

sker. 

 

Det föreslås att skärmtak över containrarna anläggs för att minska mängden regn och snö som 

kommer i kontakt med innehållet. Detta för att minska mängden föroreningar i dagvattnet som 

uppkommer inom återvinningscentralen. I annat fall föreslås att containrarna täcks under den tid 

återvinningscentralen är stängd då inget arbete med containrarna sker. 
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Närmast bergskärningen söder om sorteringsrampen behöver det anläggas ett avskärande dike 

som avleder det lilla påtryckande dagvatten som uppkommer uppströms. 

 

I anslutning till återvinningsmarknaden så föreslås att biobäddar eller regnträdgårdar anläggs. 

Till dessa kan med fördel avvattningen från parkeringsytan vid ingången ledas samt beroende på 

val av utformning även en del av takavvattningen. I Figur 13 finns förslag på en biobädd med 

vass men regnbäddarna kan även utformas för att mer likna en vanlig plantering. 

 

I anslutning till stuprörsutkastare kan med fördel en nedsänkt närliggande yta med 

genomsläpplig botten anläggas för att ge takavvattningen möjlighet att infiltrera ifall 

markegenskaperna tillåter detta. 

 

Finns önskemål kan byggnaderna inom planområdet med fördel anläggas med gröna tak då 

detta ytterligare bidrar till att fördröja dagvattenflödet som faller på takytor. Dock behöver 

hänsyn tas till eventuellt näringsläckage som kan uppstå ifall de gröna taken gödslas ifall Luleå 

kommun väljer att leda detta dagvatten mot Björkskatafjärden då denna i nuläget är påverkad av 

näringsämnen. 

 

I Figur 8 till Figur 14 visas bilder på dagvattenanläggningar som kan ge inspiration vid slutligt 

val av dagvattenlösningar och deras utformning. Bilderna visar även på att dagvattenhanteringen 

kan samplaneras med andra samhällsfunktioner och skapa trevliga inslag i gestaltningen av ett 

område. 

  

Figur 8. Bilden till vänster visar en dagvattendamm och bilden till höger visar ett fördröjningsmagasin 

utformat som nedsänkt plantering. Bildkälla Tyréns AB. 

 

 

Figur 9. Bilden visar ett grönt tak med uteplats i Malmö. Bildkälla Tyréns AB. 
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Figur 10. Bilden till vänster visar en genomsläpplig beläggning på parkeringsplatserna medan bilden till 

höger visar ett svackdike. Bildkälla Tyréns AB. 

 

 

 

  

Figur 11. Bilden till vänster visar en multifunktionell yta. Den används både som park och dagvattenmagasin 

vid kraftiga regn. Bilden till höger visar en genomsläpplig fördröjningsanläggning i anslutning till en 

stuprörsutkastare. Bildkälla Tyréns AB. 
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Figur 12. Bilden visar ett öppet dagvattenmagasin placerad i en cirukulationsplats. Bildkälla Tyréns AB. 

 

  

Figur 13. Bilden till vänster visar en stenlagd kanal som leder dagvatten till en dagvattendamm och bilden 

till höger visar en nedsänkt vassbädd. Bildkälla Tyréns AB. 
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Figur 14. Bilden visar flytande våtmarker samt i bakgrunden skymtar en skärmvägg. Bildkälla Veg Tech. 

5.1 KATASTROFSKYDD OCH MÄTPUNKTER 

Vid händelse av brand är det viktigt att släckvattnets spridning till omgivningen och recipienten 

begränsas genom uppsamling för att förhindra att skadliga föroreningar som återfinns i 

släckvatten ska orsaka skada eller skapa olägenhet för människa eller miljö. Det är fördelaktigt 

ifall släckvattnet med självfall kan tillåtas rinna mot en begränsad yta, förslagsvis vid mindre 

mängd släckvatten i oljeavskiljarna. Vid större mängd släckvatten samlas detta med fördel i 

fördröjningsanläggningarna. Det uppsamlade släckvattnet behöver renas och förorenade ytor 

och dagvattenanläggningar behöver spolas rena. Det bör finnas avstängningsmöjligheter inom 

dagvattenanläggningarna för att kunna samla släckvattnet. 

 

Det föreslås att en provtagningspunkt anläggs vid utloppet från våtmarken till 

Gammelstadsviken för att kunna följa upp reningsförmågan och för att kunna upptäcka problem 

tidigt, detta då Gammelstadsviken är en mycket känslig recipient med högt naturvärde. I 

anslutning till denna mätpunkt behöver det finnas möjlighet att stänga av utloppet. Det är 

främst i händelse av brand där stora mängder förorenat släckvatten behöver kunna samlas upp 

och hindras från att rinna ut i recipienten. Med fördel kan den första sektionen i våtmarken 

utgöras av en damm som kan tillåtas fyllas med släckvatten. Detta för att minska påverkan på 

resterande del av dagvattenanläggningen. 

 

5.2 BYGGSKEDE 

 

Under byggskedet då massor kommer att flyttas och berget blottläggs ökar det ytavrinnande 

dagvattnet jämfört med dagens naturmark. Detta betyder att det ytavrinnande dagvattnet 

behöver fördröjas och det kan även behöva genomgå rening under byggtiden. Förebyggande 

åtgärder för att minska fördröjningsbehovet är att succesivt blottlägga och återföra 

överbyggnadsmassor så att inte hela bergssidan blir kal samtidigt. 

 

Vid sprängningsarbeten kan betydande mängder av bland annat kväve frigöras vilket kan 

påverka ytvattenrecipienten negativt då dessa redan är påverkade av hög näringsbelastning. 

Mobil reningsanläggning kan aktualiseras för att rena vattnet på näringsämnen främst kväve i 

samband med sprängningsarbeten. Sedimenttransporten med det ytavrinnande dagvattnet 

riskerar också att öka då jorden friläggs från sitt översta vegetationsskikt. För att minska 

uttransporten av sediment via dagvattnet under byggskedet kan filtervallar anläggas. 

 

Det är fördelaktigt ur dagvattensynpunkt ifall fördröjningsmagasinet längs med Depåvägen 

anläggs i det inledande skedet. 
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6 MILJÖBEDÖMNING  

Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms påverkan på recipienterna bli ringa. Såväl halterna 

av näringsämnen som metaller kommer att reduceras betydligt med föreslagen 

dagvattenhantering. 

 

Dagvattnet kan fördröjas och renas inom planområdet innan det släpps vidare ut mot recipient. 

7 FORTSATT ARBETE 

Klargöra tillgänglig kapacitet i dagvattensystemet mot Skutviken och se över möjligheten att 

bygga in ytterligare fördröjning nedströms planområdet för att förbättra den totala 

dagvattensituationen i detta system.  

 

En kapacitetsutredning för hela Porsödalens industriområde kan behöva göras ifall VA-

huvudmannen väljer att leda dagvattnet i utloppspunkten Haparandavägen norrut. 

 

Vid fortsatt projektering är det viktigt att rinnstråken för dagvatten behålls så som 

höjdsättningen i denna disposition av planområdet. 

 

Våtmarken i anslutning till Notviken station kan med fördel samplaneras med planerad fågelstig 

mellan Gammelstadsviken och Mjölkuddstjärnen för att skapa ett attraktivt vandringsstråk.  
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BILAGA 1. DAGVATTENUTREDNING DEL 1: NULÄGE  -LILLA 

MJÖLKUDDSBERGET. 

Rapporten klargör förutsättningarna och nulägesförhållandena för det planerade planområdet på 

Lilla Mjölkuddsberget i Luleå. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Luleå kommun har beslutat att flytta sin återvinningscentral som i dagsläget ligger på Kronan. 

Beslutet är taget till förmån för att Kronandalen ska kunna fortsätta utvecklas i önskad riktning 

med utbyggnad av bland annat bostäder. I och med att återvinningscentralen flyttar finns ett 

önskemål från kommunens sida att samla återvinningscentralen, återvinningsmarknaden, 

brandstationen och nuvarande logementet, den kommunala drift- och underhållsverksamheten 

inom ett och samma område. Det läge kommunen utreder är en placering på Lilla 

Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens industriområde. Detaljplanearbetet är påbörjat, 

inklusive framtagande av MKB och dagvattenutredning. Dagvattenutredningen ska fungera som 

stöd till detaljplanearbetet. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att beskriva befintlig dagvattensituation och klargöra vilka 

problemområden som finns beträffande dagvattenhanteringen för området. Denna rapport, del 

1,avser Nuläget. 

 

Dagvattenutredningen avses utgöra underlag i samrådsskedet för aktuell detaljplan och kommer 

att fördjupas efter samrådsskedet i en rapport, del 2. Dagvattenutredningen del 2 kommer att 

behandla uppkomna flöden efter exploatering samt peka ut ytor lämpliga att avsätta för 

dagvattenhantering. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Det studerade området har av Luleå kommun geografiskt avgränsats till det i rött markerade 

området i Figur 1. 

 

 

Figur 1, Den rödmarkerade figuren visar det studerade planområdet, de orangea linjerna 

visar vägarna Depåvägen till höger i bild och del av Björkskataleden överst i bild (Luleå 

kommun, 2016). 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN 

Luleå kommun har ingen antagen dagvattenpolicy. Översiktsplanen som antogs av 

kommunfullmäktige den 27 maj 2013 består av riktlinjer och sex övergripande program. Det 

studerade området, Lilla Mjölkuddsberget, är en del av Porsödalens industriområde och utpekat i 

Översiktsplanen som ett förtätningsområde för arbetsplatser. I Riktningar – Vägen till Vision 

2050
1

, beslutad av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, lyfter kommunen fram vikten av 

att i alla stadsdelar skapa utrymme för grönytor och biologisk mångfald. 

 

Luleå kommun har i sina riktlinjer för klimatanpassning
2

 angivit en förväntad framtida 

nederbördsökning på 30% att förhålla sig till. 

 

Det studerade området ligger inom två detaljplaner
3

; A267: Yttervikens industriområde, västra 

delen och PL297: Björkskataleden – Teknikvägen – Haparandavägen. 

 

Luleå kommun har angivit (vid startmöte för uppdraget den 21 oktober 2016) som en 

förutsättning att vattentillförseln till Mjölkuddstjärnen varken bör öka eller minska nämnvärt 

jämfört med situationen före exploatering. 

2.2 MARKANVÄNDNING 

Planområdet är cirka 7 ha och utgörs till stor del av Lilla Mjölkuddsberget. I dagsläget finns 

ingen verksamhet inom det studerade planområdet. Det går en tidigare kraftledningsgata genom 

området som nu är bevuxen av sly. Ledningarna är rivna. Andra delar av planområdet används 

troligen till rekreation då det går ett flertal breda stigar i området, främst i de centrala högt 

belägna delarna samt i området längst österut, se Figur 2. 

 

Stora delar av det studerade området utgörs av äldre tallskog med undervegetation av bland 

annat blåbärsris. Det finns berg i dagen inom området och kring dessa består undervegetationen 

främst av mossor. Väster om stickspåret till järnvägen är området flackt med mycket tät sly i 

anslutning till stickspåret och i övrigt uppvuxen blandskog med hög andel gräs i 

undervegetationen. På bergets södra sida ner mot banvallen är det öppen terräng där det finns 

spår efter arbetsfordon, se Figur 2. 

 

  

Figur 2, Bilden till vänster visar en av stigarna i östra delen av planområdet och bilden till höger visar den 

öppna ytan på Lilla Mjölkuddsbergets södra sida (Foto: Tyréns AB). 

                                                           
1

 Luleå kommun, Riktningar – Vägen till Vision 2050, beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 

2011. 

2

 Luleå kommun, 2015. Riktlinjer för klimatanpassning. Kommunstyrelsen 2015-01-12. 

3

 Luleå kommun, 2016. Kommunkarta kartlager: Detaljplaner. 

http://kartor.lulea.se/kommunkarta/?layer=detaljplaner, hämtat: 20161124. 
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2.3 TOPOGRAFI 

Det studerade planområdet utgör i huvudsak Lilla Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens 

industriområde. I söder avgränsas området av järnvägen. I övriga väderstreck avgränsas området 

av bebyggda industrifastigheter. 

Lilla Mjölkuddsbergets högsta punkt ligger på cirka +21 meter över havet. Bergets sluttning åt 

öster är något flackare än i övriga väderstreck. Fastigheterna längs med Depåvägen ligger i 

genomsnitt på +10 m ö h medan fastigheterna intill planområdet längs med Björkskataleden 

ligger på cirka + 5 m ö h, se Figur 1. 

Topografin inom området gör att det finns en naturlig vattendelare på Lilla Mjölkuddsbergets 

topp som delar in planområdet i tre avrinningsområden. 

2.4 GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Från SGU:s jordartskarta
4

 går det att avläsa att planområdets östra och västra delar generellt sett 

består av morän medan de centrala delarna av planområdet till stor del består av berg med ett 

tunnare lager av morän ovanpå, se Figur 3. De geotekniska undersökningar
5

 som tidigare utförts 

inom det studerade området bekräftar detta för Lilla Mjölkuddsberget. Den mer detaljerade 

undersökningen visade även att området längst i väster till stor del består av löst packade 

sandiga siltsediment samt lös siltig lera som underlagrats av morän. 

I de tre grundvattenrör som placerats ut, se Figur 3, har grundvattenytans läge varierat mellan 1-

2,74 meter under markytans nivå. I mätpunkten längst till öster var avståndet mellan markytan 

och grundvattenytan som störst, i mätpunkten mellan GC-vägen och stickspåret låg 

grundvattenytan 2,5 meter under markytan för att i mätpunkten längst västerut ligga på 1 meter 

under markytan. 

 

Figur 3, Planområdet, inramat i rött, består till stor del av morän och berg (SGU 20161101). 

Grundvattenrörens placering visas med blå cirklar. 

                                                           
4

 SGU:s kartvisare, Jordarter 1:25 000 – 1:100 000, hämtat 20161101 

5

 WSP Samhällsbyggnad 20160930, PM Geoteknik Förhandskopia – Lilla Mjölkuddsberget 
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Utifrån SGU:s kartvisare för markens genomsläpplighet
6

 har marken i genomsnitt medelhög 

genomsläpplighet, se Figur 4. Inom de västra delarna av det studerade området där jordarterna 

är löst lagrade är troligen genomsläppligheten högre än inom planområdets centrala områden 

där närheten till berg reducerar infiltrationskapaciteten. 

 

 

Figur 4, Markens genomsläpplighet i området. Lilla Mjölkuddsberget har en medelhög 

genomsläpplighet (SGU 20161101) 

2.5 AVRINNINGSOMRÅDEN, VATTENFÖREKOMSTER OCH VÅTMARKER 

Det finns i huvudsak tre recipienter för det dagvatten och grundvatten som bildas inom det 

studerade området, se Figur 5; Björkskatafjärden (VISS: SE729680-829200), Gammelstadsviken 

(VISS: SE729651-178887) och Inre Lulefjärden (VISS: SE729159-179002). Utöver de här tre 

behöver även Mjölkuddstjärnen (VISS: NW729287-179116) beaktas då en viss del av flödet som 

slutligen når Inre Lulefjärden passerar därigenom. 

 

                                                           
6

 SGU:s kartvisare, Genomsläpplighet, hämtat 20161101 
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Figur 5, Recipienterna för dagvatten och grundvatten från Lilla Mjölkuddsberget visas i blått. I 

övre vänstra hörnet syns en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS 20161124). 

 

2.5.1 BJÖRKSKATAFJÄRDEN 

Björkskatafjärden har dålig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har 

fastställts till God ekologisk status till år 2021. Främsta orsaken till den dåliga statusen är 

försurning och övergödning. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad 2009), men 

halterna av kvicksilver bör ej öka. 

2.5.2 GAMMELSTADSVIKEN 

Gammelstadsviken har klassats som god ekologisk status (beslutad 2009) och har 

miljökvalitetsnormen hög ekologisk status 2015. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad 

2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka. 

Gammelstadsvikens ytvattenförekomst är även en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS: 

SE0820042), ett Natura 2000 område som skyddas av både Fågel- samt Art- och 

Habitatdirektivet
7

.  

 

I kantzonerna av Gammelstadsviken återfinns en våtmark (Objekt id: BD24L9H01), som är 

klassad att ha mycket högt naturvärde vid våtmarksinventeringen 1997
8

. Det är den högsta 

klassningen som en våtmark kan få (Klass 1). Denna typ av naturvärden är av stor betydelse för 

såväl regionen som nationellt och internationellt
9

. Ingrepp som kan påverka hydrologin bör inte 

tillåtas. 

2.5.3 INRE LULEFJÄRDEN 

Inre Lulefjärden har måttlig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har 

fastställts till God ekologisk status till år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad 

2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka. Inre Lulefjärden är en del av Luleälven.  

                                                           
7

 VISS, 2016. Gammelstadsviken. 

http://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0820042, hämtat 20161130. 

8

 Länsstyrelsen, 2016. LstBD NV Våtmarksinventeringen. http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/, hämtat 20161213. 

9

 Gunnarsson U, Löfroth M, 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell 

slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Naturvårdsverket Rapport 5925. 
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2.5.4 MJÖLKUDDSTJÄRNEN 

Viss del av avrinningen till Inre Lulefjärden passerar via Mjölkuddstjärnen som är en mindre sjö 

med ytan 4,8 ha
10

. Mjölkuddstjärnen är ej utpekad som vattenförekomst. 

3 BEFINTLIGT AVVATTNINGSSYSTEM 

Det studerade området avvattnas både genom dikessystem och via dagvattenledningar, se Figur 

6. 

 

 

Figur 6, Bilden visar översiktligt avvattningssystem på Lilla Mjölkuddsberget samt kritiska områden och 

områden möjliga för dagvattenhantering. 

I den södra delen av det studerade området avleds dagvattnet främst genom Trafikverkets 

trumma som ligger under järnvägen, se Figur 8. Trumman har dimensionen ø600mm och består 

av betong med dragstänger som håller ihop trumsektionerna. Trummans utlopp på södra sidan 

banvallen består av plast med samma dimension, se Figur 9. Utflödet från denna trumma leds 

vidare i dike längs med Banvägen till en trumma under vägen leder ut flödet i Mjölkuddstjärnen. 

Trumman under Banvägen är i plast med en dimension på ø600mm, se Figur 10. Denna 

trummas utlopp ligger cirka 1 dm över vattenytan i Mjölkuddstjärnen vid tiden för platsbesöket 

(20161116). Det dagvatten som samlas upp i GC-tunneln under järnvägen på Lilla 

Mjölkuddsbergets sydvästra sida pumpas upp och genomleds under banvallen för att släppas i 

dagvattenledning som ligger i Banvägen med utloppspunkt i Mjölkuddstjärnens nordvästra hörn. 

Utloppspunkten verkar åtminstone tidvis vara under vattennivån i tjärnen (uppmärksammat vid 

                                                           
10

 VISS, 2016. Mjölkuddstjärnen. http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?waterEUID=NW729287-179116, 

hämtat 20161125. 
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platsbesök 20161116), se Figur 11, vilket innebär risk för dämning i systemet och minskad 

kapacitet att avleda dagvatten på bra sätt dit. Material och dimension är okänd. 

 

I den östra och den nordöstra delen av Lilla Mjölkuddsberget sker avledningen av dagvattnet 

främst via dagvattenledning som återfinns i Depåvägen, se Figur 12. Ledningen för vattnet åt 

sydost via området Skutviken och vidare ut till Inre Lulefjärden. Inget ytterligare påsläpp av 

dagvatten kan ske till denna del av ledningsnätet då kapacitetsbrist föreligger nedströms i höjd 

med Skutviken
11

. Ledningarna går ofta fulla och dämning sker vid kraftigare nederbörd. 

 

Från den västra och nordvästra delen av Lilla Mjölkuddsberget samlas dagvattnet upp i ett dike 

längs med nya GC-vägen. I höjd med att denna väg ansluter till befintlig GC-väg genomleds 

flödet till andra sidan GC-vägen i två etapper, se Figur 13. Båda trummorna är i plast med en 

dimension på ø300mm. Utloppet från den övre trumman har en 90° böj för att styra flödet i 

önskad riktning. Därifrån rinner vattnet vidare i ett dike längs med stickspåret som innehåller en 

hel del sly. I sydöstra hörnet av intilliggande fastighet Luleå Räfsan 2 sammanstrålar ett till dike 

och det gemensamma flödet genomleds under stickspåret till järnvägen. Trumman under 

stickspåret till järnvägen är i plast och har en dimension på ø600mm, se Figur 14. Den här 

trumman ligger i en lokal lågpunkt, där vatten tenderar att ansamlas, då anslutande diken ligger 

högre. Därifrån leds dagvattnet vidare i ett dike längs med staketet. Diket slutar tvärt då det 

kommer fram till två små byggnader (troligtvis teknikbyggnader) och en mast, se Figur 15. Här 

har vattnet svårt att passera runt dessa byggnader och det finns tydliga tecken på att vatten ofta 

blir stående, bland annat växer det vass i skogen. Det vatten som letar sig förbi kommer till en 

serie av trummor, se Figur 16 som för vattnet vidare ut mot Gammelstadsviken. Betongtrumman 

i Figur 17 har en dimension på ø1000mm och plasttrumman i samma figur har en dimension på 

ø600mm. Båda dessa trummor är till viss del igensatta och då främst betongtrumman som 

närapå halverat sin fria tvärsnittsarea. Därefter leds vattnet under Björkskataleden via en 

betongtrumma med dimensionen ø1000mm, se Figur 18. Vid inloppet till denna trumma verkar 

vatten kunna bli stående. 

3.1 FOTON FRÅN PLATSBESÖK 

Fotona i Figur 8 Figur 18 är tagna vid platsbesöket som utfördes den 16 november 2016 på Lilla 

Mjölkuddsberget och Figur 7 visar var fotona är tagna. 

 

                                                           
11

 Bertil Suup, Sektionschef avdelningen Vatten & Avlopp, Luleå kommun. Kapacitet i befintligt 

dagvattensystem. Telefonkontakt 20161123. 
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Figur 7, Bilden visar var fotona från platsbesöket 20161116 är tagna med en * och 

hänvisning till vilket figurnummer som används i rapporten. 

 

 

Figur 8, Bilden visar Trafikverkets trumma under järnvägen (Foto: Tyréns AB). 
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Figur 9, Bilderna visar Trafikverkets trumma under järnvägen (Foto: Tyréns AB). 

 

  

Figur 10, Trumma under Banvägen med fritt fall ut ur trumman (Foto: Tyréns AB). 
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Figur 11, GC-tunneln under järnvägen och utloppet från dagvattenledning i nordvästra hörnet av 

Mjölkuddstjärnen (Foto: Tyréns AB). 

 

 

Figur 12, Depåvägen sett från Lilla Mjölkuddsberget (Foto: Tyréns AB). 
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Figur 13, Dike längs GC-väg på Lilla Mjölkuddsbergets västra sida (Foto: Tyréns AB). 

 

  

Figur 14, Trumma under stickspåret till järnvägen i sydöstra hörnet av intilliggande fastighet Luleå Räfsan 2 

(Foto: Tyréns AB). 
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Figur 15, Igenvuxet dike där vattnet har svårt att ta sig förbi de små byggnaderna som skymtas i bilden till 

vänster (Foto: Tyréns AB). 

 

 

Figur 16, Bilden visar där dikessystemet lämnar planområdets direkta närhet och rinner vidare mot 

Gammelstadsviken (Foto: Tyréns AB). 
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Figur 17, Bilden till vänster visar en halvt igensatt trumma och bilden till höger visar en intilliggande 

trumma (Foto: Tyréns AB). 

 

 

Figur 18, Bilden visar trumman som ligger under Björkskataleden på sydvästra sidan av rondellen som 

ansluter till Traktorvägen (Foto: Tyréns AB). 

4 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

De höjddata som använts vid analyserna är beställda från Lantmäteriets Nationella höjddatabas, 

NH Grid 2+. Dessa är angivna i Sweref 99TM och RH2000. 

4.1 AVRINNINGSOMRÅDEN OCH RINNSTRÄCKOR 

Från VISS, Vatteninformationssystem Sverige, har delavrinningsområden hämtats som en 

inledande översikt av hur vattendelaren går inom det studerade området, se Figur 5. 

Genom GIS-analyser av höjddata som bearbetats har lokala avrinningsområden identifierats, se 

Figur 19 och Figur 20. 

 

Rinnsträckorna har tagits fram med hjälp av GIS bearbetning av den höjdmodell som skapats 

utifrån det beställda höjddatat. Rinnsträckorna presenteras i Figur 19. Då endast rinnsträckorna 

som berör det studerade området var av intresse har inte höjdmodellen korrigerats med 

avseende på byggnaders placering på angränsande fastigheter. 

 

205



 

      

Ta bort om den ej behövs.  

 

 

Uppdrag: 273492, Lilla Mjölkuddsberget - plan-MKB och MKB för återvinningscentral 2016-12-13 

Beställare: Luleå kommun Slutrapport 

 

O:\UME\273492\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\2016-12-14\Slutrapport Dagvattenutredning del 1 Nuläge Lilla Mjölkuddsberget 

20161213.docx 

17(30) 

 

Figur 19, Det studerade planområdet visas i rött, beräknade avrinningsområden i brunt och 

beräknade vattenvägar i blått. 

4.2 FLÖDESBERÄKNING 

Från GIS-analysen av höjdmodellen framgick det att ingen nämnvärd mängd dagvatten från 

planområdet rinner ut i Björkskatafjärden vilket första indikationen i Figur 5 med 

avrinningsområdena från VISS tydde på. Det visade sig att vattnet från den ytan avleds dels 

genom dagvattenledning i Depåvägen vidare ut till Inre Lulefjärden och dels via dikessystemet 

mot Gammelstadsviken. 

De lokala avrinningsområdena som återfinns i Figur 20 har delats in i tre grupper utifrån vilken 

recipient de i nuvarande situation avvattnas till. 

 

Mot Mjölkuddstjärnen ingår delavrinningsområde: 

 Trumma under järnväg 

 Via GC-tunnel under järnväg 

 

Mot Gammelstadsviken ingår delavrinningsområde: 

 Västra 

 Tänkt anslutningsväg 

 Nordvästra 

 

Mot Inre Lulefjärden ingår delavrinningsområde: 

 Norra 

 Nordöstra 

 Östra. 
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Figur 20, Bilden visar rinnvägarna i området med blå pilar och arbetsnamnen för de lokalt 

framräknade avrinningsområdena. Observera att arean på avrinningsområdet Trumma under 

järnväg även ligger utanför planområdet. 

 

Arean för varje lokalt avrinningsområde går att avläsa i Bilaga 1. För det lokala 

avrinningsområdet Trumma under järnväg har hela dess area använts vid beräkningar då endast 

den ytan avvattnar genom trumman under järnvägen i, se pilarna i Figur 20. Det är Trafikverket 

som äger trumman under järnvägen. 

 

Flödena från de lokala avrinningsområdena har beräknats utifrån Svenskt Vattens publikation 

P110
12

. Flödet från delavrinningsområde Trumma under järnvägen har även beräknats utifrån 

Trafikverkets skrift MB310
13

. Enligt denna skrift har det dimensionerande regnet för trumman en 

återkomsttid på 50 år. Av den anledningen har även flödena beräknade med P110 beräknats 

både för 2, 5, 10 och 50 år, se Bilaga 1. 

 

I nuläget avvattnas omkring 48% av beräknad yta till Mjölkuddstjärnen, 38% till 

Gammelstadsviken och 14% till Inre Lulefjärden. 

4.3 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har låtit göra en skyfallsstudie över Luleå kommun. Det finns 

vissa områden i närheten av det studerade planområdet som ligger i riskzonen för att 

översvämmas vid ett 100-års regn, se Figur 21. De blåa områdena i figuren visar vart vatten 

tenderar att ansamlas, ju mörkare blå färg desto djupare vattennivå. Fotot i Figur 22 visar ett av 

de områden som ligger i en lokal lågpunkt och riskerar att översvämmas vid ett 100-års regn. 

                                                           
12

 Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering 

och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation P110. 

13

 Trafikverket, 2014. Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB310. TDOK 2014:0051 version 

1.0. 
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Figur 21, Bilden visar skyfallsstudien som gjorts för ett 100-års regn. Det tänkta planområdet 

visas i röd markering (Länsstyrelsen 2015) 

 

Figur 22, Bilden visar ett område mellan del av fastighet Luleå Räfsan 5 och Luleå Räfsan 4 som är i utpekat 

som lågpunkt i skyfallsstudien (Foto: Tyréns AB). 

5 FORTSATT ARBETE  

Vid arbetet med den här delen av dagvattenutredningen har nuläget beskrivits och 

förutsättningarna förtydligats vad gäller möjligheter till dagvattenhantering vid en framtida 

exploatering av området. Luleå kommun har under arbetets gång pekat ut mark som kan nyttjas 

för dagvattenändamål, se  
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Figur 23, Bilden visar kommunal mark i grönt och de rödmarkerade områdena är mark Luleå kommun 

utpekat för dagvattenändamål. 

5.1 VATTENBALANS OCH RECIPIENTER 

I nuläget belastar dagvatten från Lilla Mjölkuddsberget recipienterna Mjölkuddstjärnen, 

Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven). Fördelningen mellan dessa är cirka 48%, 

38% och 14% för respektive recipient, baserat på höjddataanalyser av området (areor finns 

angivna i Bilaga 1). Ingen tydlig ytavrinning sker i nuläget till Björkskatafjärden. 

 

För flera av recipienterna finns tydliga begränsningar i ökad/minskad vattentillförsel, för andra 

är läget mer oklart: 

 

 Mjölkuddstjärnen 

Vattentillförsel bör varken öka eller minska nämnvärt (förutsättning angiven av Luleå 

kommun, 21/10-2016). 

 Gammelstadsviken 

Det är oklart hur denna recipient klarar en ökad eller minskad vattentillförsel och en 

förändrad föroreningsbelastning.  Det här behöver Luleå kommun utreda vidare. Då 

recipienten även är ett Natura 2000 område som omfattas av Fågel- samt Art- och 

Habitatdirektivet behöver även Luleå kommun utreda och klargöra hur en förändrad 

vattentillförsel påverkar recipientens förutsättningar att uppfylla kraven i direktiven. Vidare 

behöver även en utredning som klargör hur hydrologin för Gammelstadsvikens våtmark 

påverkas vid en eventuell flödes- och tillskottsförändring av dagvattnet göras. 

 Inre Lulefjärden 

Vattentillförsel till dagvattenledningssystemet som slutligen mynnar i Inre Lulefjärden bör 

inte öka på grund av kapacitetsbrister i nedströms dagvattenledningssystem utan bör helst 

minska (enligt uppgift från Luleå kommun, via Bertil Suup). Luleå kommun kan behöva 

överväga att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i detta system. Recipienten i sig själv är 

troligen okänslig för ändrad vattentillförsel från detta relativt lilla område då Inre Lulefjärden 

är del av Luleälv. 
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 Björkskatafjärden 

Det är oklart hur recipienten skulle klara tillkommande ytvatten från Lilla Mjölkuddsberget 

samt hur en ny avledning till denna recipient skulle genomföras praktiskt (via 

diken/dagvattenledningar). Om dagvatten från Lilla Mjölkuddsberget i framtiden önskas 

avledas ytledes mot Björkskatafjärden kan exempelvis gatusektionen längs Depåvägen 

behöva ses över. 

 

Vidare behöver grundvattenbildningens förändring klargöras, bland annat för att säkerställa att 

dess bidrag till Mjölkuddstjärnen inte kommer att förändras då det studerade området hårdgörs. 

5.2 FÖRORENINGSRISKER 

Då alla recipienterna är av mindre storlek eller utpekade som skyddade områden, förutom Inre 

Lulefjärden som är en del av Luleälv, bör de bedömas som känsliga för föroreningar. 

 

Föroreningsbelastning från Lilla Mjölkuddsberget via dagvattnet är i nuläget minimalt, då 

området till största del består av naturmark. Vid en framtida exploatering av området med 

anläggningar i form av; återvinningscentral, återvinningsmarknad, brandstation och logement, 

blir risk för föroreningar som kan spridas via dagvattnet större. Föroreningarnas art beror av hur 

verksamheterna utformas, vilka material och ämnen som hanteras, samt vilka skydd som 

installeras (t ex oljeavskiljare). Även den ökade mängden trafik till och från området medför en 

ökad mängd föroreningar via avvattningen av trafikerade ytor. 

 

Verksamheterna i området på Lilla Mjölkuddsberget behöver utformas med tanke på att 

föroreningar inte ska kunna ledas från området via ytavrinnande dagvatten. Hänsyn i 

detaljplaneskedet kan göras genom lämpligt anpassad höjdsättning, avsättande av mark för 

ytliga avrinningsvägar och mark för anläggningar som kan fördröja och rena dagvattenflödena. 

 

Dessutom rekommenderas dagvattenanläggningarna konstrueras med någon form av 

katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från exempelvis olycka eller brand kan hindras i sin 

avledning till recipient. Detta då Lag om skydd mot olyckor (2kap 2§ SFS 2003:778) och 

hänsynsreglerna i Miljöbalken (SFS 1998:808) föreskriver försiktighetsåtgärder. Åtgärderna ska 

vara skäliga i proportion till den skada en eventuell brand eller olycka kan ge upphov till. I det 

akuta skedet av en brand ligger ansvaret hos Räddningstjänsten därefter bär egendomens 

ägare eller nyttjanderättshavare ansvar för bland annat sanering och återställande
14

. Släckvatten
15

 

till exempel, innehåller många oönskade ämnen som är skadliga både för människa och natur så 

det är viktigt att det avleds och omhändertas på ett betryggande vis som möjliggör senare 

sanering. I Luleå kommun använder Räddningstjänsten
16

 nästan uteslutande vatten vid släckning 

av bränder i byggnader. Mängden släckvatten som uppkommer beror givetvis på brandens 

omfattning men generellt rör det sig om stora mängder vatten som kan behöva omhändertas. 

 

Ett beredskapsprogram bör finnas för agerande i katastrofsituationer. Därtill, för att säkerställa 

att tillfredsställande rening sker innan dagvattnet släpps ut till recipient så föreslås att 

provtagningspunkter anläggs. 

5.3 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Det finns i nuläget några platser i nära anslutning till Lilla Mjölkuddsberget där risk för lokal 

översvämning redan finns, t ex lågpunkter i diken och invid byggnader, se Figur 21. Dessa 

områden behöver beaktas i fortsatt arbete, så att inte belastning av ytavrinnande dagvatten ökar 

till dessa områden. Två av dessa områden syns i Figur 22 och Figur 24. 

 

Det är även viktigt att Luleå kommun vid fortsatt utredning av planområdet för en dialog med 

Trafikverket då de är ägare av trummor under järnvägsspåret. Det finns en känd sådan trumma i 

anslutning till planområdet och den avvattnar i nuläget cirka en tredjedel av Lilla 

Mjölkuddsbergets yta. Då ytan inom det planerade området till stor del kommer att hårdgöras 

                                                           
14

 Alfredsson C, Carlsson H, 2006. Räddningstjänst och miljö. Räddningsverket ISBN: 91-7253-280-7. 

15

 Norberg P, Lithner D, 2013. Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten. Publ.nr MSB536. 

16

 Patrik Bylin, Förvaltningschef Räddningstjänsten Luleå kommun. Släckvatten. Telefonkontakt 20161123. 
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medför det en snabbare avrinning vilket ökar belastningen på trumman ifall inte tillräcklig 

fördröjning går att säkerställa. Det kan finnas fler av Trafikverkets trummor i närområdet som 

kan komma att beröras vid en framtida exploatering av Lilla Mjölkuddsberget. 

5.4 HÖJDSÄTTNING OCH AVRINNINGSVÄGAR 

Med en genomtänkt höjdsättning av planområdet skapas möjligheter för att minska riskerna 

kopplat till dagvattenhanteringen som kan tillkomma som en följd av exploateringen av Lilla 

Mjölkuddsberget. Det är viktigt att skapa tydliga avrinningsvägar för dagvattnet vid 

dimensionerande regn men även visa på hur regn med högre återkomsttid hanteras. 

 

Den framtida höjdsättningen av området kan även styra åt vilket håll, till vilken recipient, som 

planområdets ytor avvattnar till. 

 

Då de intilliggande fastigheterna till planområdet ligger på en lägre nivå än tänkt planområde är 

det viktigt att det skapas barriärer mot dessa fastigheter så att inte dagvatten från planområdet 

kan tränga in mot dessa fastigheters byggnader. Figur 24 visar en byggnad som ligger norr om 

Lilla Mjölkuddsberget och öster om Depåvägen där det saknas en tydlig barriär som förhindrar 

att dagvatten ansamlas intill byggnaden. Figur 25 visar hur nya GC-vägen på Lilla 

Mjölkuddsbergets norra sida fungerar som en barriär mellan berget och fastigheterna längs 

Depåvägen. Denna barriäreffekt är ett hjälpmedel för att styra ytavrinnande dagvatten i en viss 

riktning. 

 

För att få ett fungerande dikessytem för ytavrinnande dagvatten behöver diken och trummor 

underhållas och rensas med jämna mellanrum för att upprätthålla kapaciteten. Det kommer att 

behöva göras en översyn av hela dikessystemet från planområdet och ut till recipienten för att få 

en sammanhängande och väl fungerande flödesväg. Det är viktigt med rätt lutningar hela vägen 

från planområdet ut till recipienten för att skapa ett robust och välfungerande dikessystem. 

Det är viktigt i ett ledningsburet dagvattensystem att rännstensbrunnar hålls fria från bråte och 

att de som är utrustade med sandfång rensas regelbundet för att kapaciteten inte ska minska. I 

Figur 26 visas en rännstensbrunn som vid tillfället för platsbesöket, 20161116, hade ett 

sandfång som var fullt. 

 

 

Figur 24, Bilden visar hur omgivande mark är högre än marken närmast byggnaden och där det saknas 

tydliga barriärer som hindrar ytavrinnande vatten att nå byggnaden (Foto: Tyréns AB). 
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Figur 25, Bilden visar hur den nya GC-vägen fungerar som en barriär mellan Lilla Mjölkuddsberget och 

fastigheterna till höger i bilden (Foto: Tyréns AB). 

 

 

Figur 26, Bilden visar en rännstensbrunn, vid platsbesöket 20161116 var sandfånget fullt (Foto: Tyréns AB). 

5.5 EXEMPEL PÅ DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

För hantering av dagvatten vid en framtida exploatering av Lilla Mjölkuddsberget är 

bedömningen att ytor behöver avsättas för detta ändamål både inom planområdet och intill 

detta. Fortsatt utredning av ytbehov kan utföras då utformningen av området har kommit längre 

fram i processen. 

 

Det finns även exempel på hur man kan bygga in mindre fördröjningssteg inom området för att 

minska ytbehovet av dammar och våtmarker i senare steg. Det är dock viktigt att poängtera att 

det finns många lösningar tillgängliga på marknaden idag och följande är bara ett förslag på hur 

det är möjligt att bygga in mindre fördröjningar i flera steg. För mer information se Bilaga 2. 

 

 Gröna tak på de byggnader som konstruktionsmässigt klarar detta. 

 Regnträdgårdar vid stuprören som samlar upp och fördröjer en del av takavvattningen 

samtidigt som det kan användas som ett estetiskt uttryck då de fungerar som 

självbevattnande blomlådor. 

 Biobäddar på de ytor som inte används inom området. Dessa kan exempelvis användas 

som avgränsare istället för att bygga refuger. 

 Svackdike, gärna med dämmen, runt parkeringsytor och längs med vägen i den mån 

ytan tillåter. 

 Diken med makadam eller liknande i botten, och med flödesfördröjande barriärer där 

flödena fördröjs och tillåts infiltrera.  

 I berggrunden insprängda fördröjningskasetter. 

 Konstgjorda våtmarker 

 Dagvattendammar 
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5.6 ÖVRIGT  

Kapaciteten i pumpstationerna i de bägge GC-tunnlarna, både den under järnvägen söder om 

Lilla Mjölkuddsberget och den norr om berget under Haparandavägen behöver säkerställas då 

detta är en instängd lågpunkt i närheten av det studerade området som kan komma att få ökade 

flöden i och med att området hårdgörs. 
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BILAGA 1, FLÖDESBERÄKNING 

Tabellen visar de beräkningar som är gjorda enligt P110 för den befintliga situationen av 

dagvattenavrinningen från Lilla Mjölkuddsberget. Fördelningen av utflöde från området till 

respektive recipient är 48% mot Mjölkuddstjärnen, 38% mot Gammelstadsviken och 14% mot Inre 

Lulefjärden, baserat på höjddataanalyser av Lilla Mjölkuddsberget och tänkt anslutningsväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flöde beräknat med Trafikverkets skrift MB310. 

I de presenterade värdena har ej hänsyn tagits till momentanfaktorn. 

 

Delavrinningsområde HQ50 (m
3

/s) HQ50 (l/s) 

Trumma under järnväg 0,2822 282,2 

 

  

Uppdrag: 273492

Lilla Mjölkuddsberget - Dagvattenutredning nuläge

Dimensionerande regn

Återkomsttid* 2 år 5 år 10 år 50 år

Varaktighet 10 min 10 min 10 min 10 min

Regnintensitet 134 l/s*ha 181 l/s*ha 228 l/s*ha 388 l/s*ha

mm nederbörd 8,0 mm 10,9 mm 13,7 mm 23,3 mm

l/s m
3

l/s m
3

l/s m
3

l/s m
3

avrinnkoeff red area

Area (ha) ⱷ Area*ⱷ

Mot Mjölkuddstjärnen

Trumma under järnväg** 3,58 0,2 0,72 96,0 57,6 129,8 77,9 163,2 97,9 278,1 166,9

Via GC-tunnel under järnväg 0,51 0,2 0,10 13,7 8,2 18,5 11,1 23,3 14,0 39,6 23,8

Summa 4,09 0,20 0,82 109,7 65,8 148,3 89,0 186,5 111,9 317,7 190,6

Mot Gammelstadsviken

Västra 1,07 0,2 0,21 28,7 17,2 38,8 23,3 48,8 29,3 83,1 49,9

Tänkt anslutningsväg 0,78 0,1 0,08 10,5 6,3 14,1 8,5 17,8 10,7 30,3 18,2

Nordvästra 1,37 0,2 0,27 36,7 22,0 49,7 29,8 62,5 37,5 106,4 63,9

Summa 3,22 0,18 0,57 75,9 45,5 102,6 61,6 129,0 77,4 219,8 131,9

Mot Inre Lulefjärden

Norra 0,26 0,2 0,05 7,0 4,2 9,4 5,7 11,9 7,1 20,2 12,1

Nordöstra 0,86 0,2 0,17 23,1 13,8 31,2 18,7 39,2 23,5 66,8 40,1

Östra 0,10 0,2 0,02 2,7 1,6 3,6 2,2 4,6 2,7 7,8 4,7

Summa 1,22 0,20 0,24 32,7 19,6 44,2 26,5 55,6 33,4 94,8 56,9

Totalt: 8,53 0,19 1,63

Utflöde nuläge: 218 l/s 295 l/s 371 l/s 632 l/s

Sammanfattning:

Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.

Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110

*50 års återkomsttid har tagits med då Trafikverkets trumma avvattnar del av planområdet.

**Arean innefattar även området ner till banvallen då det också avvattnas genom Trafikverkets trumma.
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BILAGA 2, DAGVATTENHANTERING – EXEMPEL 

 

DAGVATTENHANTERING – EXEMPEL 

Traditionell dagvattenhantering i tätortsbebyggda områden bygger ofta på att leda dagvatten 

utan fördröjning till rörbaserade ledningssystem under jord med utlopp till recipient utan rening. 

Ett alternativ till detta är de principer för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som kan 

tillämpas, vilket innebär att dagvatten tas om hand lokalt på platsen genom fördröjning, 

infiltration och reducering av dagvattenflöden och volymer, samt rening av dagvatten i närheten 

av föroreningskällorna. Dagvattenhantering baserat på LOD är ofta att föredra.  

 

Nedan följer exempel på möjliga dagvattenlösningar, som i senare skede kan bedömas utifrån 

lämplighet gällande förmåga att fördröja, reducera och rena dagvatten från planområdet. 

Beroende på typ av verksamhet som är tänkt för området, kan det innebära olika typer av 

föroreningar. Vissa typer av föroreningar kan fastläggas i dagvattenanläggningar, medan andra 

föroreningar (som t ex är vattenlösliga) ofta riskerar att spridas vidare med grundvattnet och 

ytledes. 

 

I exemplen nedan finns även åtgärder i detaljplaneskede medtaget, eftersom detta medverkar till 

att möjliggöra utformande av dagvattenhantering i ett område. Såväl den övergripande som den 

detaljerade höjdsättningen av ett område är också viktig för att tillse att dagvatten inte samlas 

upp vid byggnader, blir ståendes eller orsakar skada för annan fastighet. 

AVSÄTTANDE AV OMRÅDEN I DETALJPLANEN FÖR VATTENÄNDAMÅL 

I detaljplanen kan dels områden avsättas i syfte att möjliggöra fortsatt genomledning av 

naturliga vattendrag och stråk där vatten naturligt ansamlas, dessutom kan områden avsättas i 

syfte att möjliggöra etablering av dagvattenanläggningar (t ex dagvattendammar, snöupplag 

mm). Detta minskar risken för oväntade översvämningar vid mer extrema vädersituationer. 

ANPASSAD HÖJDSÄTTNING AV OMRÅDET 

Höjdsättning av området är central för att ge bra förutsättningar för lämplig avledning av 

dagvatten inom och från området. Det innefattar även lämplig marklutning från byggnader, samt 

ytledes avledning av takdagvatten. Avledning över mark kan behöva erosionsskyddas.  

GRÖNA TAK 

Gröna tak se Figur 27 går ut på att placera levande växlighet ovanpå tak. Växterna består 

traditionellt av fetblads- och fetknoppsväxter. Vegetationen gör så att avrinningen filtreras, 

fördröjs och reduceras. Vid små nederbördsmängder kan vegetationen hålla kvar regnvattnet i 

vegetationstäcket, vid större nederbördsmängd fungerar taken mer som fördröjande magasin. 

Takvegetation kan även isolera byggnader mot uppvärmning sommartid och mot avkylning 

vintertid. En förutsättning för att anlägga ett grönt tak är att taklutningen högst är 27° annars 

blir avrinningen så snabb att växterna inte hinner tillgodogöra sig tillräckligt med vatten. 

 

Denna typ av lösning har trots att den inte kan anses som vanligt förekommande, fått ett ökat 

intresse och användning under senaste tiden. Inom stadsbebyggelse kan dessa typer av 

lösningar dessutom innebära flera fördelar, inte minst med tanke på reducering av 

luftföroreningar och buller, ökad biologisk mångfald, förutom fördröjning av flöden. Det finns 

etablerade gröna tak i de norra delarna av Sverige, även om den stora användningen är i de 

södra delarna av landet.  
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Figur 27. Exempel på gröna tak som även visar på att taket samtidigt kan ändra för andra ändamål så som 

uteplats för personalen. Foto: Tyréns AB (Malmö) 

STUPRÖRSUTKASTARE 

För att minska och fördröja dagvatten från takytor kan man med fördel leda takvatten till 

närliggande grönytor eller diken via stuprörsutkastare. Vid större flöden kan det dock krävas 

ränndalar för att minska risken för erosion vid utloppet. Även utlopp i LOD-anläggningar (t ex 

stenkista) kan användas för att ytterligare fördröja flöden och öka möjligheten att dagvatten 

infiltrerar på plats. Även regnbäddar, planteringar i fördjupningar invid huskroppar kan 

anläggas, se Figur 28.  

 

SVACKDIKEN OCH DIKEN 

Svackdiken är svagt skålformade diken och är relativt breda och grunda (se exempel i Figur 29). 

Diken har brantare släntlutning och är lite smalare och djupare. Diken och svackdiken kan gärna 

anläggas med vattentåligt gräs för att därigenom skapa en viss magasinerande förmåga, de ska 

dock inte anläggas med för stor lutning då möjlighet till infiltrationen minskar. Är det ont om 

plats kan man anlägga makadamfyllda diken som fördröjer och jämnar ut vattenflödet. Diken 

Figur 28. Exempel på utformning av regnbädd vid utlopp för 

stuprör. Vid hög vattenbelastning ges möjlighet för ytledes 

avrinning till öppen ränndal (Eliasson, 2013). 

216



 

      

Ta bort om den ej behövs.  

 

 

Uppdrag: 273492, Lilla Mjölkuddsberget - plan-MKB och MKB för återvinningscentral 2016-12-13 

Beställare: Luleå kommun Slutrapport 

 

O:\UME\273492\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\2016-12-14\Slutrapport Dagvattenutredning del 1 Nuläge Lilla Mjölkuddsberget 

20161213.docx 

28(30) 

kan också förses med en dräneringsledning under dikesbotten för att öka kapaciteten. För att 

minska risken för erosion vid större flöden i brantare partier i diken eller vid utlopp kan någon 

typ av erosionsskydd utföras, t ex makadam, vegetationsmattor, eller liknande. I diken kan 

brunnar förläggas högre än dikesbotten för att uppnå viss fördröjning av dagvattenflöden.  

 

  

Figur 29. Exempel på utformning av Svackdike med bräddavlopp. Bild hämtad ur Svenskt vatten P105 

(2011). 

REGNBÄDDAR/BIOBÄDDAR 

Regnbäddar (eng. Rain Garden) kan beskrivas som en nedsänkt plantering uppbyggd på ett 

dränerande system med ett filtermaterial (vanligen sand). Anläggningen är anpassad för att både 

kunna hålla större mängder vatten och kunna klara sig längre perioder utan regn. Regnbädden 

utformas så att de tidvis kan svämmas över och få en synlig vattenyta. 

 

Regnbäddar är vanliga i USA och Australien, men på senare år har allt fler anläggningar anlagts i 

Sverige, bl.a. runt Västra hamnen i Malmö. En regnbädd har höga estetiska värden och bidrar till 

en grönare stadsbild och möjlighet för att synliggöra dagvatten i den urbana staden. Dagvatten 

tillförs anläggningen genom ytledes avrinning från omgivningen, men kan också placeras invid 

husfasader i anslutningen till utlopp för stuprör, se Figur 30 samt Figur 28 . 

 

  

Figur 30. Till höger: Regnbädd som avvattnar lokalgata och gångyta. Insläpp för ytledes avrinnande 

dagvatten görs i kantsten som omgärdar regnbädden (Foto: Tyréns AB, Oket i Malmö) Till vänster: 

Principskiss av regnbädd hämtad ur Svenskt Vatten P110 (2016). 

SAMLAD FÖRDRÖJNING 

Dagvattenhantering i form av samlad fördröjning inom planområdet tillämpar lokalt 

omhändertagande som helhetsprincip. I och med detta förslag kan flödesbelastning jämnas ut 

över tid, flödestoppar reduceras, samt att föroreningar renas på väg till recipienten. I Figur 31 

och Figur 32 nedan visas exempel på anläggningar baserat på samlad fördröjning i form av 

stensatta diken, bredare dikessystem med översvämningsokänslig omgivning, samt 

dammsystem. 
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Ta bort om den ej behövs.  
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Figur 31. Exempel på dagvattendamm. Inlopp stensatt i syfte att lufta vattnet och erosionsskydda 

bäckbotten (t vänster) samt dammen i samband med höga flöden (t höger). Foto: Tyréns (Helsingborg). 

 

 
Figur 32. Dagvattenfördröjning med dämmen bild hämtad ur Svenskt vatten P105 (2011) 

ÖPPNA FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 

Magasinen kan utformas på många olika sätt men normalt sett är förutsättningar på platsen 

styrande. Magasinen anläggs på ytor som i vanliga fall används för andra ändamål t ex lek- och 

spelytor i parker. Dessa typer av fördröjningsanläggningar är normalt torra, men i samband med 

nederbörd kommer en vattenyta bildas, som efter att nederbörden avtar töms. Slänterna utförs 

relativt flacka med lutning 1:4-1:10. Om dagvattnet bedöms innehålla sand kan anläggningen 

utformas med en fördjupad sedimentationsdel vid inloppet. 

DAGVATTENDAMMAR 

Dammar används för att fördröja dagvattenavledning och för att rena dagvattnet. Dessa kan 

anläggas för att åstadkomma samlad fördröjning i ett område. Dessa har alltid en vattenspegel. 

Det strypta flödet bestäms av tåligheten i nedströms liggande dagvattensystem, bäck eller annan 

recipient. Tömningsflödet kan styras med hjälp av en flödesregulator eller en filtervall. För att 

dammen och dess filtervall inte ska skadas vid nederbördstillfällen större än dimensionerande 

situationer, bör det finnas erosionståliga bräddavlopp i dammen. I anslutning till inloppet 

utformas dammen med en fördjupad del där sand och annat sedimenterbart material kan 

samlas. Hänsyn bör också tas till att fordon måste kunna komma fram och transportera bort det 

sedimenterade materialet. För att binda föroreningar kan dammen förses med lämpliga växter. 

 

Delar av en öppen damms vallar kan utformas som grusfilter ovanför den permanenta 

vattenytan. Denna filterdel (filtervall) har funktionen att endast släppa igenom en viss 

vattenmängd, men har också en god funktion vid eventuellt utsläpp vilket kan stoppas upp 

innan det förorenade vattnet runnit genom vallen. Material i filtervallen väljs anpassat till behov 

av tömningsflöde. I området bakom filtervall anläggs en översilningsyta vilken kan behöva 

erosionsskyddas. Alternativt utförs dammar som är täta och försedda med en regleringsbrunn 

innan utloppet till recipienten med vattenlås och avstängningslucka. 
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Ta bort om den ej behövs.  
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VÅTMARKER 

Våtmarkens biogeokemiska processer medför att lösta föroreningar och näringsämnen upptas av 

växtligheten tar till skillnad från dagvattendammar där huvudsaklig rening sker i form av 

sedimentation. I likhet med alla dagvattensystem behöver även våtmarker regelbunden tillsyn 

och underhåll.  

DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Alla dagvattensystem kräver någon typ av skötsel för att fungera tillfredställande. Hur 

omfattande detta är beror på utformningen av anläggningarna. En av fördelarna med de öppna 

dagvattenlösningarna är att behov av underhåll är tydligt synligt, till skillnad från rörbaserade 

ledningssystem under mark. 

 

Sediment, särskilt från halkbekämpning under vintern, ansamlas i olika delar av systemet och 

behöver tas omhand. I ett ledningsnät kan uppsamling ske med sandfång i brunnar, som 

behöver rensas med jämna mellanrum. Diken behöver också rensas från sediment. Det är en 

fördel om sedimentet kan samlas upp innan tillförsel till dagvattendammar/fördröjningsdammar, 

då denna typ av underhåll kan minska. Rutiner för rensning av brunnar, diken och dammar 

(särskilt försedimentering i början av dammsystemet) är viktigt, för att bibehålla den renande 

och fördröjande funktionen. 

 

Exempel på åtgärder relaterat till de öppna dagvattenlösningarna är gräsklippning, bortrensning 

av skräp, kontroll av funktion, borttagning av sly, skötsel av växtbädd och växter, reparation av 

erosionsskador, osv.  

 

I samband med projektering av dagvattendammar och övrig dagvattenhantering behöver plan 

utformas för drift och underhåll, för de olika skedena. Bland annat behövs en kontrollplan för 

provtagning, tömningsintervall för brunnar och dammar. Andra viktiga aspekter är att 

tillfartsvägar till dammsystem behöver utformas för att klara tillräckligt tunga maskiner som 

behövs vid tömning och övrigt underhåll. 
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har genomfört en bullerutredning inför framtagandet av en ny detaljplan för del av 

Ytterviken 17:32 mfl. Inom planområdet planeras en återvinningscentral (ÅVC) och en 

återvinningsmarknad (ÅVM) samt nya lokaler för räddningstjänsten och SOS-alarm. En ny väg 

planeras även att anläggas till området som ansluter vid Depåvägen och rondellen vid Beijer. 

 

Planområdet är beläget på Lilla Mjölkuddsberget och angränsar på nära avstånd till 

industriområdet vid Depåvägen, där kontor/arbetslokaler samt Praktiska Gymnasiet är beläget. 

Närmsta bostadsbebyggelse är belägen ca 450 m söder om planområdet på Mjölkudden. 

 

Aktiviteter/bullerkällor samt person- och lastbilstrafik inom verksamhetsområdet för ÅVC/ÅVM 

har beräknats och bedöms som industribuller. För att få ingångsdata till beräkningarna 

genomfördes närfältsmätningar på aktiviteter/bullerkällor vid befintlig ÅVC på Kronan.  

 

Trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar har beräknats och bedömts som 

trafikbuller, där beräkningar har genomförts med och utan planerad ny väg. 

 

Beräkningsresultatet kan sammanfattas enligt följande: 

 

Industribuller 

Genomförda beräkningar av externt industribuller från planerad ny ÅVC 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 ÅVC:n ej bedrivs 

nattetid finns inget riktvärde för maximal ljudnivå.  

 

Vid räddningstjänstens planerade byggnad finns inget riktvärde för högsta ljudnivå utomhus vid 

fasad från industribuller.  I samband med detaljprojektering av byggnaden bör fönster och 

väggkonstruktioner studeras för att säkerställa att de har erforderlig ljudreduktion så att 

riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan innehållas.  

 

Närliggande befintliga industrifastigheter längs Depåvägen beräknas få ekvivalenta ljudnivåer 

upp till 55-60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 75-80 dBA vid fasad. Det finns inga 

riktvärden för högsta ljudnivåer utomhus vid fasad för arbetslokaler. Riktvärdet för högsta 

ljudnivå inomhus i kontor enligt Boverkets byggregler på 35 dBA ekvivalent och 50 dBA maximal 

ljudnivå kan vara vägledande. Med en antagen schablon på fasaders ljudreduktion på 30 dBA  

beräknas riktvärdet för ljudnivå inomhus att innehållas.  

 

Trafikbuller 

Beräkningar av trafikbuller från tåg- och vägtrafik visar att närmsta bostäder som är belägna på 

Mjölkudden i dagsläget utsätts för höga trafikbullernivåer från Bodenvägen, över 60 dBA 

ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Bullerbidraget från planerad ny väg är försumbart.  

 

Vid Praktiska Gymnasiet beräknas trafikbullret från Haparandavägen och Depåvägen uppgå till 

59 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå i nuläget utan planerad ny väg. Med 

planerad ny väg beräknas den ekvivalenta ljudnivån att öka med 2 dBA till 61 dBA, och den 

maximala ljudnivån med 4 dBA till 79 dBA. Huruvida denna ökning medför att riktvärdena 

inomhus överskrids kan utredas genom en inventering av fastigheten för att fastställa dess 

ljudreduktion mot trafikbuller.     

 

Vid räddningstjänstens planerade nya byggnad beräknas ekvivalenta ljudnivåer på 56 dBA och 

maximala ljudnivåer på 72 dBA från tåg- och vägtrafik vid fasaden som vetter mot ÅVC/ÅVM. Vid 

fasader som vetter mot järnvägen och Depåvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA 

och maximala ljudnivåer upp till 77 dBA. Detta bör beaktas vid projektering av byggnadens 

konstruktion, så att erforderlig ljudreduktion mot trafikbuller uppnås så att riktvärdena för 

högsta ljudnivå inomhus kan innehållas.  
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1 BAKGRUND 

Luleå Kommun avser upprätta en ny detaljplan för del av Ytterviken 17:32 mfl. Syftet med planen 

är att omlokalisera befintlig återvinningscentral och återvinningsmarknad på Kronan, samt 

räddningstjänsten och SOS Alarm som nu är belägna i centrala Luleå respektive i Gammelstad. I 

samband med detta planeras även en ny väg att anläggas till området som ansluter vid 

Depåvägen och rondellen vid Beijer. Planområdet är beläget på Lilla Mjölkuddsberget och 

angränsar på nära avstånd till industriområdet vid Depåvägen, där kontor/arbetslokaler samt 

Praktiska Gymnasiet är beläget. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen ca 450 m söder om 

planområdet på Mjölkudden, se Figur 1.   

 

För att utreda förutsättningarna med avseende på externt industribuller och trafikbuller har 

Tyréns genomfört en bullerutredning. Bullerspridningen från planerad ÅVC/ÅVM har predikterats 

genom närfältsmätningar på befintlig ÅVC på Kronan samt beräkning, och bullerspridningen 

från tåg- och vägtrafik har beräknats.  

 

 

Figur 1, Översiktskarta. 

2 FÖRKLARING AV AKUSTISKA BEGREPP 

2.1 A-VÄGD LJUDNIVÅ 

För beskrivning av ljud används ofta ljudnivå i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” anger 

att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar det mänskliga örats känslighet för 

ljud.  

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ 

I Sverige används två störningsmått för industribuller och trafikbuller, ekvivalent ljudnivå (Leq) 

respektive maximal ljudnivå (LFmax). Med ekvivalent ljudnivå avses en medelljudnivå under en 

given tidsperiod, normalt fördelad på tidsperioderna dag, kväll och natt, alternativt under en 

specifik arbetscykel eller ett dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande 

ljudnivån som uppkommer mätt med tidsvägning ”FAST”. Riktvärdet för maximal ljudnivå gäller 

endast nattetid.  

Ny byggnad, räddningstjänst 

Ny ÅVC/ÅVM 

Bodenvägen 

Bostäder, Mjölkudden

 

Ny väg 

Haparandavägen 

Praktiska Gymnasiet 
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3 UNDERLAG 

Följande kartunderlag ligger till grund för framtagen beräkningsmodell:  

 

 LNB-Programskiss-situationsplan.dwg 

 T-30-P-04.dwg 

 Yta_risslan_3D-face.dwg 

 Trianglar_ustn.dwg  

 Planbeskrivning Detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 samt del av 

Räfsan 2 Lilla Mjölkuddsberget. 

 

Uppgifter om driftstider på de aktiviteter/bullerkällor som ingår i beräkningarna har erhållits 

från Luleå renhållning AB. Dessa beskrivs närmare under kapitel 6.2.  

4 RIKTVÄRDEN 

Aktiviteter/bullerkällor samt person- och lastbilstrafik inom verksamhetsområdet bedöms som 

industribuller och jämförs med riktvärdena som redovisas under rubrik 4.1. För trafik till och 

från verksamhetsområdet på angränsande vägar gäller huvudprincipen att det jämförs mot 

riktvärdet för trafikbuller som redovisas under rubrik 4.2.  

4.1 INDUSTRIBULLER 

Riktvärden för industribuller anges i Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- 

och annat verksamhetsbuller”. Nivåerna i Tabell 1 bör i normalfallet vara vägledande för 

bedömning om buller utgör en olägenhet. I vissa fall kan det finnas skäl att tillämpa andra nivåer 

än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

 

Tabell 1, Ljudnivå från industri/verksamhet, frifältsvärde. 

 Leq dag (06-18) Leq kväll (18-22) 

samt lör-, sön- och 

helgdag (06- 18) 

Leq natt (22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 

bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Utöver detta gäller:  

 

 Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än 

vid enstaka tillfällen.  

 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 

karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av 

metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör 

värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.   

 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 

ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 

ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

 

För arbetsplatser, t.ex. kontor, anger inte Naturvårdsverket några riktvärdet. För befintliga 

arbetslokaler med kontor är det brukligt att inomhusnivån regleras enligt Boverkets byggregler 

vilket anger högsta ekvivalent ljudnivå mellan 30-40 dBA och maximal ljudnivå mellan 45-55 dBA 

beroende på typ av utrymme. 

 

Vi bedömer att verksamheten inte genererar ofta återkommande impulser, eftersom de 

aktiviteter som kan ge upphov till impulsljud som exempelvis kast av metall i tom container inte 

sker frekvent. Riktvärdena i Tabell 1 bedöms som dimensionerande. 
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4.2 TRAFIKBULLER 

Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg” 

kan vara vägledande för bedömning av vägtrafiktrafikbuller utanför verksamhetsområdet, se 

Tabell 2.  

 

Tabell 2, Utvalda delar från Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021. 

Lokaltyp eller områdestyp Ekvivalent ljudnivå Leq, 24h   Maximal ljudnivå Lmax 

Utomhus vid fasad på bostäder, skolor och 

undervisningslokaler 

55 dBA 70 dBA 

Utomhus på uteplats/skolgård 55 dBA 70 dBA 

Inomhus i bostäder, vårdlokaler, skolor och 

undervisningslokaler 

30 dBA 45 dBA 
1)

 

Inomhus i kontor 35 dBA 50 dBA 

1) För bostäder avser riktvärdet nattetid kl 22-06 och får överskridas högst 5ggr per natt. För skolor 

och undervisningslokaler avser riktvärdet dagtid och får överskridas högst 5ggr per timme mellan 

kl 06-18.  

5 METOD 

5.1 MÄTMETODIK 

Närfältsmätningar utfördes 2017-09-19 av Jonas Aråker och Johan Albihn på befintliga 

aktiviteter/bullerkällor på återvinningscentralen på Kronan, Luleå. Mätningarna genomfördes 

enligt ”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller” (DAL32). För de uppmätta 

bullerkällorna har en immissionsriktig källstyrka, även kallad ljudeffektnivå fastställts med 

utgångspunkt från uppmätt ljudtrycksnivå på ett visst avstånd, bullerkällans storlek och 

direktivitet (riktning). 

5.2 BERÄKNINGSMETODIK 

Beräkningsmetodiken kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Digitalt kartunderlag över verksamhetsområdet och dess omgivning har använts som 

grunddata i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7.4. Utgående från kartunderlaget har 

aktuella externbullerkällor och järnväg/vägar modellerats in i kartans koordinatsystem. 

 

 Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har specificerats, utgående från genomförda 

närfältsmätningar. För de aktiviteter/bullerkällor där mätningar ej genomförts, har 

ingångsdata hämtats från tidigare mätningar på återvinningscentraler genomförda av 

Tyréns.  

 

 Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i 

närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att 

eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från 

respektive källa räknas in automatiskt. 

 

 Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av 

avståndet, atmosfärsdämpning samt markdämpning (hård eller mjuk mark).  

 

 Beräkningarna är baserade på ”Nordisk beräkningsmodell för externt industribuller”, 

DAL32 och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare. 

 

 Vägtrafiken har beräknats enligt RTN 1996 och tågtrafiken enligt NMT 1996. 
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6 FÖRUTSÄTTNINGAR 

6.1 VERKSAMHETENS ÖPPETTIDER 

Projekterad återvinningscentral är planerad med öppettiderna måndag - torsdag kl 8-20, fredag 

kl 8-16 samt lördag kl 9-16. Eftersom verksamhet är i drift kvällstid samt dagtid på lördagar blir 

dimensionerande riktvärde för industribuller Leq 45 dBA. 

6.2 INGÅNGSDATA INDUSTRIBULLERKÄLLOR 

I Tabell 3 redovisas de bullerkällor som ingår i beräkningarna, med driftstid samt ekvivalent och 

maximal ljudeffektnivå.   

 

Tabell 3, Ingångsdata, bullerkällor 

# Bullerkälla Drift  Ekvivalent 

ljudeffektnivå i 

dBA (re. 1 pW) 

Maximal 

ljudeffektnivå i 

dBA  (re. 1 pW) 

1 Hjullastare, Volvo L60  50 % 
1)

 104 122 
2)

 

2 Containerrangering med lastbil 50 % (ca 2 lastbilar/h) 106 122 

3 Kund kastar skrot i container 25 %  102 116 

4 Hjullastare komprimerar i container 1 min / h 104 120 

5 Komprimator, wellpapp 100 % 94 - 

6 Kund kastar glas  5 % 88 
3)

 100 

7 Personbilar inom området  1600 fordon / dygn Beräknat enligt RTN 1996  

1) Hjullastaren är i drift 100 % men fastställd ljudeffektnivå avser gaspådrag. För att kompensera för 

att hjullastaren tidvis står på tomgång sätts driften schablonmässigt till 50 %.  

2) Maximal ljudeffektnivå avser rangering av container.  

3) Ljudeffektnivå är hämtad från en tidigare genomförd mätning av Tyréns på en ÅVC.   

6.3 INGÅNGSDATA TRAFIKBULLER 

För att utreda vilken bakgrundsnivå området utsätts för i nuläget, samt vilket buller den nya 

planerade vägen bidrar med, har en trafikbullerberäkning av tåg- och vägtrafikbuller genomförts. 

 

Trafikuppgifter på närliggande vägar har hämtats från vtr.vectura.se, Luleå Kommun samt NVDB, 

Tabell 4. Trafikuppgifter för tågtrafiken har hämtats från en tidigare genomförd 

tågbullerberäkning i Luleå genomfört av Tyréns 2015-04-08, Tabell 5. De trafikuppgifter som 

erhållits som vardagsdygnstrafik (VDT) är omräknade till årsdygnstrafik (ÅDT) med formeln ÅDT 

= 0,9 x VDT. 

 

Tabell 4, Trafikuppgifter, väg. 

Väg Antal fordon, årsdygnstrafik, 

[ÅDT] 

Andel tung trafik 

[%] 

Hastighet  

[km/h] 

Bodenvägen 21000 8 90 

Banvägen 4600 12 
1)

 50 

Haparandavägen 12400 9 70 

Björkskataleden (mot Beijer) 4640 12 50 

Depåvägen 2250 12 
1)

 50 

Depåvägen (förbi Bravida) 500 
2)

 5 50 

Ny planerad väg 2250 12 
1)

 50 

1) Uppgift saknas. Samma andel tung trafik som Björkskataleden (mot Beijer) har antagits.  

2) Uppgift saknas, uppskattat trafikflöde. 
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Tabell 5, Trafikuppgifter, tåg. 

Typ Antal / dygn Medellängd 

[m] 

Maxlängd 

[m] 

Hastighet 

[km/h] 

Persontåg, Regina 12 60 75 140 

Persontåg, lokdragna 16 280 380 130 

Godståg 15 407 630 100 

Malmtåg 8 746 746 70 

6.4 BERÄKNINGSPUNKTER 

Utöver ljudutbredningskartorna som redovisas i steg om 5 dB på höjden 2 m över mark har tre 

mottagarpunkter valts ut; vid närmsta bostadsbebyggelse belägen på Mjölkudden (Bp1), 

Praktiska Gymnasiet (Bp2) samt Räddningstjänstens nya planerade byggnad (Bp3), se Figur 2.  

 

 

Figur 2, Beräkningspunkter. 

7 RESULTAT 

Resultatet från genomförda beräkningar av industribuller från verksamhetsområdet vid nya 

ÅVC:n, samt trafikbuller enligt nuläget med och utan ny planerad väg redovisas i Tabell 6. 

Resultatet redovisas även på ljudutbredningskartor över hela området i bilagorna AK01-06. 

 

Tabell 6, Beräkningsresultat. 

Beräkningsfall Ekvivalent ljudnivå, Leq i dBA Maximal ljudnivå, Lmax i dBA 

Bp1  Bp2 Bp3 Bp1 Bp2 Bp3 

Industribuller från ÅVC 31 35 51 55 59 73 

Trafikbuller, nuläge 61 59 - 67/66 59/75 - 

Trafikbuller inkl. ny planerad väg 61 61 56 67/66 56/79 62/72 

(XX/XX) = Maximal ljudnivå från tåg/väg 

  

Bp1 - Bostad 

Bp3 - Räddningstjänsten 

Bp2 – Praktiska Gymnasiet 
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7.1 KOMMENTARER 

7.1.1 INDUSTRIBULLER 

Genomförda beräkningar visar att verksamheten vid ÅVC:n ger upphov till låga ekvivalenta 

ljudnivåer, < 40 dBA, vid närmsta bostäder på Mjölkudden och vid Praktiska Gymnasiet. 

Dimensionerande riktvärde kvällstid och dagtid lördagar på Leq 45 dBA innehålls. Eftersom 

verksamheten vid ÅVC:n ej bedrivs nattetid finns inget riktvärde för maximal ljudnivå utomhus 

vid fasad vid bostäder och skolor.  

 

Vid räddningstjänstens planerade byggnad finns inget riktvärde för högsta ljudnivå utomhus vid 

fasad. Vid fasader som vetter mot ÅVC:n beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 51 dBA och 

maximala ljudnivåer upp till 73 dBA. Den aktivitet/bullerkälla som ger upphov till högsta 

maximala ljudnivåer är containerrangering, då ett gnisslande/ tjutande ljud uppstår från hjulen 

på containern när den flyttas. För att säkerställa att riktvärdena för högsta ljudnivå inomhus kan 

innehållas bör fönster upphandlas med ljudkrav samt fasadens konstruktion studeras med 

avseende på dess ljudreduktion. Detta kan genomföras i ett senare skede då slutgiltig 

planlösning/utformning är fastslagen.  

 

Närliggande befintliga industrifastigheter längs Depåvägen beräknas få ekvivalenta ljudnivåer 

upp till 55-60 dBA och maximala ljudnivåer upp till 75-80 dBA vid fasad. Det finns inga 

riktvärden för högsta ljudnivåer utomhus vid fasad för arbetslokaler. Riktvärdet för högsta 

ljudnivå inomhus i cellkontor/kontorslandskap enligt Boverkets byggregler på 35 dBA ekvivalent 

och 50 dBA maximal ljudnivå kan vara vägledande. Med en antagen schablon på fasaders 

ljudreduktion på 30 dBA beräknas riktvärdet för högsta ljudnivå inomhus att innehållas. Ingen 

inventering har utförts av fastigheterna för att fastställa vart kontorsutrymmen är placerade eller 

för att i detalj fastställa de olika fastigheternas ljudreduktion.  

7.1.2 TRAFIKBULLER 

Närmsta bostäder som är belägna på Mjölkudden utsätt i dagsläget för höga trafikbullernivåer 

från Bodenvägen, över 60 dBA ekvivalent och 65 dBA maximal ljudnivå. Bullerbidraget från 

planerad ny väg är försumbart. 

 

Vid Praktiska Gymnasiet beräknas trafikbullret från Haparandavägen och Depåvägen uppgå till 

59 dBA ekvivalent ljudnivå och 75 dBA maximal ljudnivå i nuläget utan planerad ny väg. Med 

planerad ny väg beräknas den ekvivalenta ljudnivån att öka med 2 dBA till 61 dBA, och den 

maximala ljudnivån med 4 dBA till 79 dBA. Huruvida denna ökning medför att riktvärdena 

inomhus överskrids kan utredas genom en inventering av fastigheten för att fastställa dess 

ljudreduktion mot trafikbuller.  

  

Vid räddningstjänstens planerade nya byggnad beräknas ekvivalenta ljudnivåer på 56 dBA och 

maximala ljudnivåer på 72 dBA från tåg- och vägtrafik vid fasaden som vetter mot ÅVC/ÅVM. Vid 

fasader som vetter mot järnvägen och Depåvägen beräknas ekvivalenta ljudnivåer upp till 60 dBA 

och maximala ljudnivåer upp till 77 dBA. Detta bör beaktas vid projektering av byggnadens 

konstruktion, så att erforderlig ljudreduktion mot trafikbuller uppnås så att riktvärdena för 

högsta ljudnivå inomhus innehålls.  
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Sammanfattning 

Denna rapport är framtagen för att presentera påverkan på trafiksituationen och då främst 
gällande fordonstrafik vid en eventuell exploatering av Lilla Mjölkuddsberget/Risslan för 
att lösa Luleå kommuns framtida behov gällande viss kommunal service. De 
exploateringar som varit föremål för utredning gällande trafik är ÅVC/ÅVM 
(Återvinningscentral/Återvinningsmarknad) och Brandstation (Räddningstjänst, Ambulans 
och SOS/Alarm). Tidigt i arbetet fanns även den kommunala verksamheten Logementet 
med men denna har lyfts bort från föreslagen ny exploatering i detta område. 

För möjligheten att få en fungerande trafiksituation som tillåter bra förutsättningar för 
utryckningsfordon är det utredda alternativ 2 med en ny cirkulationsplats på 
Haparandavägen att föredra. De andra två alternativen, befintlig trafiklösning vid 
Depåvägens anslutning till Björskataleden respektive ombyggd cirkulation 
Haparandavägen/Björkskataleden skulle kräva ytterligare lösningar för utryckningsfordon 
för att dessa sak få en hög tillgänglighet vid utryckning. Exempelvis genom anslutning till 
Haparandavägen med egen påfartsramp mot Luleå centrum och att utryckning norrut och 
österut på Björkskataleden sker via områdets nordvästra anslutning.  

För västra anslutningen har trafikutredningen inte visat att några kapacitetsproblem ska 
uppstå då god marginal finns i nuvarande cirkulationsplats och ny anslutning till Beijer. 
Därmed anses att möjlighet att mata området från två håll tillgodoses utan att ökade 
besvär ska uppstå för befintliga verksamheter eller för utryckningsfordon.  

Godtagbara möjligheter att ansluta till områdets östra del för gång- och cykeltrafik ges 
med alternativ 2 men kan kompletteras med möjlighet att färdas genom området 
företrädesvis på norra sidan av Lilla mjölkuddsberget för att undvika att GC-trafik nyttjar 
den nya vägen genom området.
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1 Inledning 

I Luleå kommuns arbete med att lösa framtida teknisk försörjning inom Återvinning, 
Kommunal service (Logementet) och SOS/Alarm har området kring Lilla 
Mjölkuddsberget/Risslan studerats gällande komplettering av vägnät och kapacitet i nya 
och befintliga korsningar.  
I de första studerade lokaliseringarna var Lilla Mjölkuddsberget uppdelat i tre 
exploateringsytor men Norrbottniabanans korridor, markanspråk, tidsramar och andra 
möjligheter har förändrat villkoren för hur och på vilket sätt verksamheterna etableras.  
Denna rapport baseras i huvudsak på scenariot att ÅVC/ÅVM (återvinningscentral/ 
återvinningsmarknad) placeras i sydöstra kanten på Lilla Mjölkuddsberget (Räfsan 2 etc.) 
och Brandstation (Räddningstjänst/Ambulans/SOS) på Plogen 2–3. Logementet placeras 
alltså i annan lokalisering.  
Utredning av kapacitet och översiktlig utformning av trafiksystemet har genomförts 
gällande ny matning/ändrad matning till området österifrån från Haparandavägen med 3 
alternativ.  

- Alternativ 1 med befintlig trafiklösning Depåvägen/Björkskataleden 
- Alternativ 2 med ny cirkulationsplats på Haparandavägen i Depåvägens 

förlängning inifrån Lilla Mjölkuddsberget 
- Alternativ 3 som ombyggd befintlig cirkulation vid 

Björkskataleden/Haparandavägen där fyra ben utökas till fem i alternativet.  
Studie har även gjorts av kapaciteten i befintlig cirkulationsplats vid Beijer som är tänkt att 
vara västra anslutningen till området. 
Ny väg genom området mellan Depåvägen och cirkulationsplatsen vid Beijer föreslås 
dras parallellt med järnvägen inom Norrbottniabanans korridor och ansluter till 
Depåvägens nuvarande slut vid Plogen 2 och 3. 
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2 Nuläge 

I Luleå kommun pågår ett flertal utredningar och pågående projekteringar av kommande 
bostadsexploateringar/förändringar av markanvändning. Av den anledningen och att 
vissa verksamheter har äldre lokaliteter eller förändrade anspråk på ytor gör att 
omflyttning av kommunala verksamheter blir nödvändiga. Kommunens nuvarande 
ÅVC/ÅVM på Kronanområdet måste flyttas om Kronandalen ska kunna exploateras med 
bostäder m.m. Dessutom behöver nuvarande brandstation nya lokaler och bättre ytor för 
sin verksamhet. Kopplat till brandstationen är även SOS/Alarm och etablering för detta. 
På Lilla Mjölkuddsberget och närliggande redan exploaterade tomter finns möjlighet att 
förlägga vissa delar av verksamheterna.  
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3 Problembeskrivning 

Ur ett trafikperspektiv så behöver det utredas hur kapaciteten i befintligt och 
kompletterande vägnät med nya korsningslösningar påverkas av nya exploateringar. 
Flera alternativ utformningar av områdets anslutningar har studerats parallellt med 
översiktlig utredning av områdets förutsättningar gällande massor (jord och berg) för ett 
antal varianter av utformning på exploateringsytor. Norrbottniabanans korridor 
(Trafikverkets utpekade framtida behov för nya anläggningar) styr även utformningen och 
vilka ytor som kan exploateras för aktuella verksamheter. I uppdraget har följande punkter 
legat till grund för genomförda analyser. 
 

- Hur bör planområdet trafikmatas för att minska risken för köbildning, som 
genomgående lokalgata eller trafikmatning från två håll? 

 
- Kapacitet i korsningar. 

 
- Jämföra alternativa trafikangöringar av planområdet med varandra. 
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4 Trafikanalys 

En trafikanalys har genomförts för Risslan för att studera kapacitet och flöden i nya eller 
ombyggda korsningar. Analysen är baserad på nuvarande markanvändning som indata 
till Trafikverkets alstringsverktyg för att få fram den trafik som närområdet alstrar. Tre 
huvudsakliga alternativ har gåtts igenom och jämförts kapacitetsmässigt. Lista över 
korsningspunkter: 
 
Cirkulation vid bygghandel (Beijer), alla alternativ 
Infart till bygghandel (Beijer), alla alternativ 
Infart till ÅVC/ÅVM, alla alternativ 
Infart till ny brandstation, alla alternativ 
Befintlig utformning med anslutning av Depåvägen till Björkskataleden, Alternativ 1 
Ny cirkulation på Haparandavägen i höjd med Lilla Mjölkuddsberget, Alternativ 2 
Ombyggd cirkulation vid Björkskataleden, baserad på tidigare skiss (Vectura), Alternativ 3  
 
I grundansatsen har det nya området fullständig trafikmatning från båda hållen men en 
bedömning av påverkan om utryckning endast ska ske åt Beijer-hållet har kommenterats 
översiktligt.  
 

 

Bild 1, Områdets utseende i VISTRO (bilden visar vägnät för variant 2, ny cirkulation vid 
Haparandavägen). Lila prickar representerar zoner som alstrar trafik i området. 
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4.1 Alstring 

Alstringen för nuvarande område är utförd med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg 
utifrån givna exploateringskomponenter. Bastrafiken för logementet och ÅVC/ÅVM har 
inhämtats från Luleå kommun. Givet platsens geografiska relation till stadskärnan, 
resvanor i Luleå och inställningar som medger goda förutsättningar för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik bedöms området generera drygt 8000 resor per dygn. 

 
Figur 1, Skattad färdmedelsfördelning 
 
Då studerade scenarier behandlar kapaciteten i biltrafiknätet och nya verksamheternas 
påverkan är det de ca. 4500 dagliga bilresorna som är av störst intresse i analysen. Till 
den befintliga trafik som genereras i närområdet läggs vad respektive ny verksamhet 
alstrar och då får man fram flöden enligt figuren nedan, en total trafikalstring om drygt 
6600 bilresor. Då den verksamhet som kallas Logementet i figuren utgått ur planerna är 
den inte medräknad i presenterade scenarier och trafikalstringen blir då knappt 6200 
resor. 
 

 

Figur 2, Trafikalstring inklusive interna resor.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

246



 

 
 

 

8(32) 
 
RAPPORT 
2017-06-12, REV 2017-06-26 
 
 
 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SUJO 
p:\7351\7001799_åvc_mm_lilla_mjölkuddsberget\000_åvc_lillamjölkuddsberget\10_original\leverans\rapport_170626\rapport_lamjölkuddsberget_170628.doc
x 

4.2 Översiktlig genomgång av analysverktyg och kommande trafiksituation  

Kapacitetsanalys har utförts i verktygen VISTRO 5 och Capcal 4.3.0.3. VISTRO använder 
HCM2010-principer för att bestämma en korsnings kapacitet. HCM2010 bestämmer 
kapaciteten utifrån korsningars geometriska parametrar (utformning och storlek) samt 
faktorer som påverkar framkomligheten i korsningspunkten, exempelvis regleringsform 
(väjning, stopplikt eller signalreglering). Även Capcal arbetar med en teoretisk ansats 
kring kapacitet baserad på exempelvis regleringsform och radier. I ett senare skede när 
exploateringarnas interna markanvändning är mer fastlagd kan man jobba mer detaljerat 
kring kapacitet och visualisera en framtagen lösning mer grundligt med ett 
mikrosimuleringsprogram, men i ett tidigt skede som detta så svarar använda verktyg upp 
mot behovet av noggrannhet för framtagna scenarier. 
Distributionen av trafikalstringen som beskrivits i kapitel 4.1 har fungerat som indata till 
kapacitetsanalysen i VISTRO. Först har befintligt och tillkommande 
vägnät/korsningslösningar för respektive scenario lagts in. Därefter har ett antal zoner 
(vid befintliga verksamheter samt vägar in/ut ur området) skapats där trafiken alstras. Till, 
från och mellan zonerna har en fördelning skapats/bedömts med hjälp av befintliga 
trafikmätningar som underlag. Trafikalstringen har brutits ned till en schablonmässigt 
framtagen dimensionerande timme (9,5% av dygnstrafiken) som är tänkt att motsvara 
den 200:e mest trafikerade timmen, se dimensioneringsgrunder i Vägar och gator 
utformning (SKL, Trafikverket). Därigenom fås trafikbelastningen för länkar respektive 
korsningar. 
För ÅVC/ÅVM har trafiken för en lördagstimme använts eftersom det är då som största 
belastningen infaller (timme 12 till 13) enligt utförda trafikmätningar vid befintlig ÅVC/ÅVM 
på Kronan-området. Trafikalstringen är kompletterad/kalibrerad med bakgrundstrafik 
(trafik som har sina målpunkter utanför studerat område) för att överensstämma med 
utförda trafikmätningar i närområdet. Trafikmängderna i analyserna är därför delvis 
överskattade i och med att övriga verksamheter har sina högre flöden på vardagar då 
ÅVC/ÅVM alls inte har max belastning. 
 
För att ytterligare anpassa trafikmängderna inom/genom de nya verksamheterna har den 
nya vägen fått bakgrundstrafik för att ge en rättvisande bild över kapaciteten i främst 
cirkulationen vid Beijer, Haparandavägen/Björkskataleden och ny cirkulation på 
Haparandavägen. Bedömd bakgrundstrafik uppgår till 30 fordon/timme i vardera 
riktningen. Storleken på denna tillkommande trafik är svårbedömd och beror mycket på 
hur attraktiv den nya vägen genom området blir i restid/reslängd. Dock finns det stor 
marginal i kapacitet för korsningarna närmast exploateringarna (ÅVC/ÅVM och 
Brandstation) vilket visas i genomgången nedan av de individuella korsningarna. Som 
känslighetsanalys har trafiken i grundanalysen räknats upp med 20% och presenteras i 
kap. 4.3. 
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4.3 Kapacitet i enskilda korsningar 

 
 
Analyserna är uppdelade efter dels respektive anslutning av den nya vägen och dels vid 
verksamheterna. I analyserna förekommer både tal, bokstäver och grafik som beskriver 
kapacitet ur olika aspekter. Belastning redovisas dels totalt för korsningen men även i 
respektive korsningsben och körfält. Belastningen är presenterad som siffror men även 
klassad och översätts enligt nedan. De olika delarna i analysen kan ses översiktligt i bild 
1 på sidan 6. 
 
A (mörkgrön) God servicegrad, inga störningar 
B (ljusgrön) God servicegrad, smärre störningar 
C (gul) Godtagbar servicegrad, störningar förekommer 
D (orange) Godtagbar servicegrad, störningar allmänna 
E (röd) Låg servicegrad, alltid störningar 
F (mörkröd) Låg servicegrad, stora störningar 
 
Kölängder beskrivs grafiskt som blå eller röda markeringar i bilderna och i respektive 
analys även som antal fordon (95-percentil). Är färgen röd så går medelkö in i uppströms 
liggande korsningspunkt.  
Till varje analyserad del redovisas även en känslighetsanalys. I den är trafiken i alla 
relationer i korsningarna uppräknade med en faktor 1,2 och systemet innehåller därför 
20% mer trafik och jämförs mot basscenariot. I bilderna som hör till 
känslighetsanalyserna visas servicegrad (klass), fördröjning (sekunder) och kölängd 
(grafisk). 
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4.3.1 Alternativ 1 för anslutning till Haparandavägen 

I alternativ 1 är nätet för fordonstrafik oförändrat gentemot idag men med stopplikt från 
Svevia och norrut på Depåvägen då verksamheterna på Lilla Mjölkuddsberget bör ha 
företräde. Ingen ombyggnad av cirkulationsplatsen vid Björkskataleden/Haparandavägen 
och utfart från Depåvägen mot Björkskataleden sker som idag via vanlig korsning. 
 
Analysen visar att med befintlig utformning av cirkulationsplatsen 
Haparandavägen/Björkskataleden kan god framkomlighet i denna upprätthållas. Under 
maxtimma är högsta fördröjningen 17,7 sekunder och en köbildning på 6 fordon (95-
percentil) i norrgående riktning för de som ska rakt fram eller vänster. Östgående riktning 
in i cirkulationen är också kritisk då fördröjning och köbildning till viss del stänger utfart 
från Depåvägen. I detta alternativ används Depåvägen för utfart från alla verksamheterna 
inklusive den nya ÅVC/ÅVM och Brandstation, vilket därmed påverkar framkomligheten 
för utryckningsfordon. 
 

 

Figur 3, Befintlig utformning av cirkulationen Björkskataleden/Haparandavägen 

För korsningen Björkskataleden/Depåvägen gäller som idag att anslutningarna till 
Björkskataleden fortsatt har vissa kapacitetsbrister och för Depåvägen försämras 
situationen då trafikmängden ökar i och med att alla verksamheterna utefter Depåvägen 
nyttjar denna väg. Under maxtimma är högsta fördröjningen 28 sekunder och en 
köbildning på 0,4 fordon (95-percentil) för södergående riktning (Scaniavägen/Ferruform). 
För norrgående är motsvarande fördröjning 13 sekunder och köbildning på 2 fordon. 
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Figur 4, Befintlig utformning av korsningen Björkskataleden/Depåvägen/Scaniavägen 

Sammantaget ger alternativ 1 en sämre standard i korsningspunkterna jämfört med idag 
utan eventuell exploatering. Fördröjningen i utfarten från Lilla Mjölkuddsberget är relativt 
liten men då korsningen och cirkulationsplatsen belastas med hela trafikökningen från 
Lilla Mjölkuddsberget blir det en försämring. För utryckningsfordon skulle en egen påfart i 
södergående riktning på Haparandavägen vara ett alternativ för att minska påverkan på 
utryckningstider men mot Björkskatan och Porsön skulle det inte lösa problemet. 
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4.3.2 Känslighetsanalys för alternativ 1 

Känslighetsanalyser har utförts som en jämförelse mellan bastrafik och med 20% högre 
belastning enligt bilderna nedan.  
 

 

Bild 2, Alternativ 1 med grundtrafik 
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Bild 3, Alternativ 1 med 20% högre trafikbelastning 

Framförallt blir korsningen Depåvägen/Björkskataleden/Scaniavägen hårt belastad och 
får en fördubblad total fördröjning vilket ytterligare försämrar möjligheten att ta sig ut 
obehindrat från Depåvägen. Kölängder nära på fördubblas. 
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4.3.3 Alternativ 2 för anslutning till Haparandavägen 

I alternativ 2 innebär befintlig utformning av cirkulationsplatsen vid 
Haparandavägen/Björkskataleden kombinerat med en ny cirkulationsplats söderut på 
Haparandavägen som ansluter med ett ben från Depåvägens förlängning in mot Lilla 
Mjölkuddsberget och ett ben mot Svevias etablering. Även korsningen 
Björkskataleden/Depåvägen påverkas då Depåvägen i detta alternativ förses med 
vändplan vid infart till zon/område 10. Befintlig cirkulation och korsningen i nuvarande 
Depåvägens norra del får förändrade(minskade) trafikflöden. 
 
Analysen visar att alternativ 2 med ny cirkulationsplats vid Haparandavägen/Depåvägen 
får generellt en god framkomlighet. I nya cirkulationen är det södergående riktning och 
den genomgående trafiken som har sämst kapacitet. Under maxtimma är den högsta 
fördröjningen 11,5 sekunder och en köbildning på 3,7 fordon (95-percentil) i södergående 
riktning (mot Centrum).  
 

 

Figur 5, Ny cirkulation Haparandavägen/Depåvägen 

I befintlig utformning av cirkulationsplatsen Haparandavägen/Björkskataleden kan god 
framkomlighet fortsatt upprätthållas med alternativ 2. Under maxtimma är högsta 
fördröjningen 11,3 sekunder och en köbildning på 3 fordon (95-percentil) i norrgående 
riktning för de som ska rakt fram eller svänga vänster.  
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Figur 6, Befintlig utformning av cirkulationen Björkskataleden/Haparandavägen 

För korsningen Björkskataleden/Depåvägen gäller som idag att anslutningarna till 
Björkskataleden fortsatt har vissa kapacitetsbrister men för Depåvägen förbättras 
situationen då trafikmängden minskar i och med att Svevia med flera nyttjar annan väg i 
detta alternativ och kölängden sjunker till 0,3 fordon. Under maxtimma är högsta 
fördröjningen 13,5 sekunder och en köbildning på 0,14 fordon (95-percentil) för 
södergående riktning (Scaniavägen/Ferruform). 

 

Figur 7, Befintlig utformning av korsningen Björkskataleden/Depåvägen/Scaniavägen 
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Sammantaget ger alternativ 2 godtagbar standard i alla tre korsningspunkterna. 
Fördröjningen i utfarten från Lilla Mjölkuddsberget är liten men trafik som färdas utefter 
Haparandavägen får naturligtvis en viss restidsförlängning i och med den nya 
cirkulationen. Bedömningen blir att standarden är godtagbar även för utryckningsfordon i 
detta alternativ. Skillnaden för utryckning norrut och söderut på Haparandavägen är 
försumbar och möjligheterna till fri väg goda. 
 

4.3.4 Känslighetsanalys för alternativ 2 

Känslighetsanalys har utförts som en jämförelse mellan bastrafik och med 20% högre 
belastning enligt bilderna nedan. 
Nedanstående bilder på känslighetsanalys visar alternativ 2 och anslutning till 
Brandstation och ÅVC/ÅVM för alla alternativ. Alternativ 2 är cirkulationen till höger i bild 
där även ett ben från Svevias område ansluter och Depåvägen i norra änden avslutas 
med vändplan vid infart till zon/område 10. Då detta påverkar befintlig korsning 
Depåvägen/Björkskataleden och nuvarande cirkulation Haparandavägen/Björkskataleden 
är även känslighetsanalyser för dessa korsningspunkter redovisade i bild 6 och bild 7. 
 

 

Bild 4, Alternativ 2 ny cirkulation med grundtrafik 
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Bild 5, Alternativ 2 ny cirkulation med 20% högre trafikbelastning 

Servicegraden försämras något med 20% mer trafik och fördröjningen i cirkulationen ökar 
från 9,1 sekunder till 11,8 samt går från klass A (inga störningar) till B (smärre störningar). 
Inga större störningar föreligger för anslutningarna till ÅVC/ÅVM respektive Brandstation 
av högre trafikbelastning. Utfart vänster från ÅVC/ÅVM går från klass B till C och utfart 
vänster från Brandstation går från klass A till B. 
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Bild 6, Alternativ 2 befintlig cirkulationsplats med grundtrafik 
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Bild 7, Alternativ 2 befintlig cirkulationsplats med 20% högre belastning 

Servicegraden försämras något med 20% mer trafik men väldigt marginellt för detta 
alternativ och utfart från området med BDX och Nyhlen/Hugosson kan ske i princip 
obehindrat. Dessutom så får cirkulationen vid Björkskataleden i detta alternativ lägre 
belastning än i Alternativ 1 och grundtrafik. 
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4.3.5 Alternativ 3 för anslutning till Haparandavägen 

Alternativ 3 innebär ny utformning av cirkulationsplatsen vid Haparandavägen och 
Björkskataleden. Även korsningen Björkskataleden/Depåvägen påverkas då Depåvägen i 
detta alternativ får ett eget ben i ombyggd cirkulationen och korsningen därmed 
försvinner. Cirkulationen får därmed 5 ben istället för dagens 4. 
Analysen visar att med ny utformning av cirkulationsplatsen 
Haparandavägen/Björkskataleden kan god framkomlighet inte upprätthållas. Under 
maxtimma är den högsta fördröjningen 24 sekunder och en köbildning på 4,6 fordon (95-
percentil) i nordöstgående riktning (från Depåvägen) för de som ska in i cirkulationen.  
 
 

 
 
Figur 8, Befintlig utformning av cirkulationen Björkskataleden/Haparandavägen 
 
Korsningen Björkskataleden/Depåvägen har i alternativ 3 kvar sin utformning för 
anslutningen från Scaniavägen men redovisas inte i kapacitetsanalysen då den inte är 
relevant för trafiken till och från Lilla Mjölkuddsberget i detta alternativ. 
  
Sammantaget ger alternativ 3 ingen godtagbar standard för utfart från Lilla 
Mjölkuddsberget och befintliga verksamheter. Fördröjningen i utfarten från Lilla 
Mjölkuddsberget ligger på höga nivåer. Även trafik som ansluter cirkulationen från andra 
håll får en viss restidsförlängning/sämre kapacitet i och med den ombyggda cirkulationen. 
Bedömningen blir att standarden är inte är godtagbar för utryckningsfordon i detta 
alternativ. 
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4.3.6 Känslighetsanalys för alternativ 3 

Känslighetsanalys har utförts som en jämförelse mellan bastrafik och med 20% högre 
belastning enligt bilderna nedan. 
 

 

Bild 8, Alternativ 3 med grundtrafik 
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Bild 9, Alternativ 3 med 20% mer trafik 

Servicegraden försämras och totala fördröjningen i cirkulationsplatsen dubbleras vid 20% 
mer trafik. Utfart från området får därför närapå dubbla kölängden än vid grundtrafikering.  
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4.3.7  Anslutningar till ny Brandstation och ÅVC/ÅVM från Depåvägen 

I utredningen har flera olika förslag på struktur i området förekommit. Det förslag som 
slutgiltigt tagits fram är att ÅVC/ÅVM ansluts på norra sidan och Brandstation på södra 
sidan av Depåvägens förlängning/ny väg genom området. Då ingen detaljerad 
projektering ännu företagits är korsningsutformningen preliminär men en tänkbar 
utformning av trafiknätet redovisas i bild nedan. I analysen är trafiken fördelad över 
vardera korsning men kommande förslag kan innehålla separata in/utfarter eller en infart 
och en in/utfart o.s.v. för respektive verksamhet. Separerade vänster- och 
högersvängslösningar kan också vara aktuella vilket skulle förbättra i de enskilda 
korsningsbenen. 
 
 

 
Bild 10, Exploateringsområdets utformning i VISTRO, servicenivå och fördröjning 
 
 
Analysen visar att för ÅVC/ÅVM kan god framkomlighet upprätthållas. Under maxtimma 
är den högsta fördröjningen 13 sekunder och en köbildning på 1,75 fordon (95-percentil) i 
riktning ut från ÅVC/ÅVM. Används separat vänstersvängfält för infart till ÅVC/ÅVM 
sjunker fördröjningen för riktning rakt fram till nära 0. 
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Figur 9, Ny korsning för ÅVC/ÅVM. 
 
För brandstationens anslutning kan god framkomlighet upprätthållas. Under maxtimma är 
den högsta fördröjningen 9,3 sekunder och en köbildning på 0,1 fordon (95-percentil) i 
norrgående riktning (utfart). Observera att detta gäller i en normal trafiksituation och ska 
inte applicerats på utryckningsfordon som påkallar fri väg med signal/blåljus. 
 
 

 
Figur 10, Ny korsning för Brandstation. 
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Inga kapacitetsmässiga problem för en in/utfart för respektive verksamhet har kunnat 
konstaterats i kapacitetsanalysen. Däremot kan områdenas interna logistik kräva fler 
anslutningar än i bild 10 och/eller separata höger- respektive vänstersvängfält ut från 
verksamhet. Ingen större risk för uppbyggande av köer framför brandstationen eller i 
respektive riktning kan konstateras i denna kapacitetsanalys men en generös utformning 
för att magasinera besökande fordon till ÅVC/ÅVM bidrar till minskad risk för fördröjningar 
för utryckningsfordon. Om infart till ÅVC/ÅVM förses med korta egna körfält minskar 
belastningen och risken för köbildning ytterligare. Detta förutsätter dock att ett bredare 
gaturum för att härbärgera dessa körfält ifrån vardera riktningen. Utryckningsfordon ska 
kunna få möjlighet till i stort sett fri väg åt båda håll, även utan andra trafikregleringar 
såsom stoppsignaler på exempelvis Depåvägen. 
 

4.3.8 Känslighetsanalys Brandstation och ÅVC/ÅVM 

 
För jämförelser av servicenivåer m.m. se bilder från känslighetsanalysen för alternativ 2, 
bild 4 på sidan 16 och bild 5 på sidan 17. Inga stora förändringar inträffar med 20% mer 
trafik. Vänstersväng från Brandstation ändras från servicegrad A till B och för utfart från 
ÅVC/ÅVM blir vänstersvängen gul, d.v.s. C (godtagbar servicegrad, störningar 
förekommer). Då trafikströmmen inte hindrar eventuell utryckning är detta godtagbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

264



 

 
 

 

26(32) 
 
RAPPORT 
2017-06-12, REV 2017-06-26 
 
 
 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
cx

 2
0
1
5
-1

0
-0

5
 

SUJO 
p:\7351\7001799_åvc_mm_lilla_mjölkuddsberget\000_åvc_lillamjölkuddsberget\10_original\leverans\rapport_170626\rapport_lamjölkuddsberget_170628.doc
x 

4.3.9 Västra utfarten från området (Beijer) 

I områdets nordvästra hörn ansluter den nya vägen genom området till befintlig nybyggd 
cirkulation vid Björkskataleden vars södra ben i dag utgör infart till Beijer bygghandel. I 
detta alternativ ansluts Beijer till en vanlig trevägskorsning söder om cirkulationen. Enligt 
kapacitetsanalysen uppstår inga problem varken i cirkulationen eller korsningen. För 
cirkulationen kan god framkomlighet upprätthållas (servicenivå A). Under maxtimma är 
den högsta fördröjningen 8 sekunder med en köbildning på 2 fordon (95-percentil) i 
sydöstgående riktning.  

 

Figur 11, Cirkulationen vid Beijer 

För Beijers anslutning kan god framkomlighet upprätthållas (servicenivå A). Under 
maxtimma är den högsta fördröjningen 9 sekunder med en köbildning på 0,2 fordon (95-
percentil) ut från Beijer. 
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Figur 12, Beijers anslutning till nya vägen 

Inga kapacitetsbrister uppstår i cirkulationen som en följd av den nya vägens anslutning. 
Eventuell fördröjning vid utryckning västerut bedöms bli liten och möjligheten till fri väg för 
utryckningsfordon får anses som goda. 
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4.3.10 Känslighetsanalys för västra utfarten (Beijer) 

Känslighetsanalys för västra utfarten presenteras översiktligt i figurerna nedan. 
Känslighetsanalys har utförts som en jämförelse mellan bastrafik och med 20% högre 
belastning enligt bilderna nedan. 

 

Bild 11, Cirkulation och anslutning vid Beijer med grundtrafik 
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Bild 12, Cirkulation och anslutning vid Beijer med 20% högre trafikbelastning 

Vid västra anslutningen av Lilla mjölkuddsberget sker ingen stor förändring med 20% mer 
trafik i systemet. Servicegrad och fördröjning blir marginellt sämre. 
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4.4 Jämförande analys i Capcal för analyserade korsningar 

För de korsningar som presenteras från analysen i VISTRO har även Capcal nyttjats för 
en jämförande och kompletterande bild av kapaciteten i respektive korsning. Tabell 
redovisas i bilaga 2. 
Resultaten pekar i samma riktning som de ovan presenterade från VISTRO. Om 
nuvarande utformning behålls (Alternativ 1) kommer belastningen i befintlig korsning 
Depåvägen/Scaniavägen/Björkskataleden vara hög (0,4) för de som eventuellt vill ansluta 
till nya exploateringsområdet österifrån. Dessutom blir belastningen för de som vill 
svänga ut från Depåvägen besvärligare även om de flesta svänger höger och endast 
hamnar i direkt konflikt med trafik västerifrån. Utsvängande från Depåvägen kan stoppa 
upp eventuell utryckningstrafik med denna utformning. Belastningen för nuvarande 
cirkulationsplats blir också relativt hög (0,49) just i den relationen och medverkar till en 
dålig tillgänglighet ut mot Haparandavägen. 
 
För studerat alternativ 2 och 3 ser situationen bättre ut för anslutning ut från området men 
även in till området då ombyggd befintlig cirkulation och ny cirkulation medger en högre 
servicenivå jämfört med kombinationen i Alternativ 1. I samtliga alternativ har norrgående 
infart till cirkulation Haparandavägen/Björkskataleden den högsta belastningen där bäst 
framkomlighet fås om ny cirkulation byggs enligt alternativ 2. Dessutom minskar 
belastningen i nuvarande korsning Depåvägen/Björkskataleden markant med en sådan 
lösning. 
Övriga studerade korsningar och cirkulationsplatsen vid Beijer får bra servicenivå även 
utan egna körfält eller andra åtgärder. Trafikflöden och svängandelar utefter Depåvägen 
för alternativ 2 redovisas i bilaga 1. 
 

4.5 Cykelnätets utformning 

Befintligt gång- och cykelnät till och genom området finns idag under Haparandavägen 
som ansluter till Depåvägen, under järnvägen vid Notviken samt öster om Beijertomten. 
Möjligheten att behålla befintliga matningar till området är goda och hänsyn har tagits i de 
sidoutredningar som gjorts för att GC-nätet ska fungera. 
Bästa förutsättningarna för östra anslutningen har Alternativ 2 då de andra alternativen 
skulle kräva passage i plan av Depåvägen som kommer att ha en högre trafikbelastning 
än idag. Dessutom finns bättre möjligheter att stärka kopplingen till busshållplatsen i 
Alternativ 2. Vidare anslutning in i området bör utformas på norra sidan fram till ÅVC/ÅVM 
och Brandstation. Möjlig koppling till västra delen av området kan utföras runt Lilla 
mjölkuddsberget på norra sidan eller utefter befintlig sträckning av Depåvägen mot 
Björkskataleden där det idag finns en utformning för gångtrafik på västra sidan. Slutgiltig 
utformning är inte fastlagd men Alternativ 2 erbjuder bästa möjligheterna för framtida GC-
anslutning i östra delen. Vid Beijer är befintlig anslutning fortfarande ett fullgott alternativ 
men i delrapporten finns en direkt anslutning till befintlig GC-port under järnväg och mot 
Björkskataleden med i skisserna. Passager i plan bör undvikas men blir nödvändigt vid 
ÅVC/ÅVM och till Brandstation, men gång- och cykelflödena bedöms här vara små. 
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5 Slutsatser 

I presenterad trafikutredning är en områdesindelning med två nya verksamheter den 
slutgiltiga, presenterade förslaget och detta skulle medföra nedanstående för utredda 
alternativ. 

Alternativ 1, befintlig cirkulation Björkskataleden/Haparandavägen och utfart från 
Depåvägen ger en sämre standard i korsningspunkterna än i nuläget utan exploatering. 
Fördröjningen i utfarten från Lilla Mjölkuddsberget ligger på relativt låga nivåer men då 
korsningen och cirkulationsplatsen får hela trafikökningen från Lilla Mjölkuddsberget blir 
det en försämring jämfört med nuläget. För utryckningsfordon skulle en egen påfart i 
södergående riktning på Haparandavägen innebära en minskad påverkan samtidigt som 
det mot Björkskatan och Porsön inte skulle lösa problem med fördröjning. 

Alternativ 2, ny cirkulation på Haparandavägen med anslutning från 
exploateringsområdet ger godtagbar standard i alla tre påverkade korsningspunkter. 
Fördröjningen i utfarten från Lilla Mjölkuddsberget ligger på låga nivåer men trafik som 
färdas längs Haparandavägen får en viss restidsförlängning i och med den nya 
cirkulationen. Bedömningen blir att standarden är godtagbar även för utryckningsfordon i 
detta alternativ. Skillnaden för utryckning norrut och söderut på Haparandavägen är 
försumbar och möjligheterna till fri väg goda. 

Alternativ 3, ombyggd cirkulation vid Björkskataleden/Haparandavägen med 5 ben 
resulterar inte i godtagbar standard för utfart från nya och befintliga verksamheter. 
Fördröjningen i utfarten från Lilla Mjölkuddsberget ligger på höga nivåer och även trafik 
som ansluter cirkulationen från andra håll får en viss restidsförlängning/sämre kapacitet i 
och med den ombyggda cirkulationen. Bedömningen blir att standarden är inte är 
godtagbar för utryckningsfordon i detta alternativ. 

För respektive verksamhet (ÅVC/ÅVM och Brandstation) förekommer inga större 
kapacitetsproblem trots analysens enkla infart/utfartslösningar. Däremot kan områdenas 
inneboende logistik kräva fler anslutningar och/eller separata höger- respektive 
vänstersvängfält ut från verksamheterna. Ingen större risk för uppbyggande av köer 
framför brandstationen i respektive riktning kan konstateras men en generös utformning 
för att magasinera inpasserande fordon till ÅVC/ÅVM bidrar till minskad risk för 
fördröjningar för utryckningsfordon. Får infart till ÅVC/ÅVM korta egna körfält minskar 
belastningen och risken för köbildning ytterligare. Detta betyder dock att ett bredare 
gaturum krävs för att härbärgera dessa körfält i vardera riktningen. Utryckningsfordon ska 
kunna få möjlighet till i stort sett fri väg åt båda håll även utan andra trafikregleringar 
såsom stoppsignaler på utfarter etc. 

Inga kapacitetsbrister uppstår av den nya vägens anslutning till cirkulationen vid 
Björkskataleden och Beijer. Eventuell fördröjning vid utryckning västerut av utformningen 
anses som små och möjligheten till fri väg för utryckningsfordon får anses som goda. 
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För att få en fungerande trafiksituation som tillåter bra förutsättningar för 
utryckningsfordon är det utredda alternativ 2 att föredra jämfört med övriga. De andra 
alternativen kräver annan lösning för utryckningsfordonens anslutning till 
Haparandavägen såsom egen påfartsramp mot Luleå centrum och att utryckning norrut 
och österut på Björkskataleden sker i västra anslutningen till området för att inte bristfällig 
kapacitet i korsningspunkter ska påverka utryckningstiderna.  

För nordvästra anslutningen har trafikutredningen inte påvisat att några 
kapacitetsproblem ska uppstå. God marginal finns i nuvarande cirkulationsplats och ny 
anslutning till Beijer. Därmed får det anses möjligt att mata området från två håll med en 
ny lokalgata som har genomfartsmöjligheter utan att ökade besvär ska uppstå för 
befintliga verksamheter eller för utryckningsfordon.  

Godtagbara möjligheter för gång- och cykeltrafik att ansluta till områdets östra del ges i 
alternativ 2 men kan kompletteras med möjlighet att färdas genom området företrädesvis 
på norra sidan av Lilla mjölkuddsberget för att undvika att GC-trafikanterna nyttjar den 
nya lokalgatan genom området. 
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1 INLEDNING 
Luleå kommun arbetar med en detaljplan som syftar till att pröva lämpligheten att exploatera området 

”Lilla Mjölkuddsberget”, en skogbevuxen höjd mitt i Porsödalens industriområde. Kommunen utreder 

möjligheten att flytta den kommunala drifts- och underhållsverksamheten, återvinningscentral och 

återvinningsmarknad samt att anlägga en ny brandstation i området. 

Vatten & Miljöbyrån har fått i uppdrag av Luleå kommun att genomföra en naturvärdesinventering på 

fältnivå enligt svensk standard (SS199000:2014), med tillägget naturvärdesklass 4 och detaljeringsgrad 

medel för området markerat i figur 1. 

Marken ägs av kommunen och fastigheten heter Ytterviken 17:32. Inventeringsområdet är ca 6 ha. Om 

exploatering av området blir aktuellt kommer marken att jämnas ut och all skog inom området förutom 

möjligtvis i ytterkanterna kommer att avverkas. 

 

Figur 1 Översiktskarta. Planområdet har samma utbredning som inventeringsområdet. 

  

275



 
 
  

   

2016-10-20  Sida 5 (8) 

2 NATURVÄRDESINVENTERING 
Inventeringen har genomförts i enlighet med standarden för naturinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Ambitionsnivån är NVI på Fältnivå med detaljeringsgrad medel och 

tillägget naturvärdesklass 4.  

Syftet med denna NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald i 

området. Ingen konsekvensbedömning ingår i en NVI men rapporten kan med fördel användas som 

underlag för en sådan i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning. 

I standarden beskrivs NVI så här: 

NVI innebär identifiering av geografiska områden av positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av denna 

betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas antingen som 

naturvärdesobjekt eller som landskapsobjekt.  

Av detta följer att även geografiska områden som inte eller endast i ringa omfattning bidrar till biologisk mångfald 

identifieras och kartläggs, men dessa behöver inte beskrivas som enskilda objekt. 

Narturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt skala i olika naturvärdesklasser. 

2.1 Beskrivning av inventeringsmetodik 

Första steget i inventeringen är en förstudie av tidigare dokumenterad information. I detta skede har 

flygbilder över området studerats och information från databaser såsom artportalen.se och 

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur har inhämtats. Inga fynd av naturvårdsarter finns 

dokumenterade inom inventeringsområdet. Ingen skyddad natur finns i inventeringsområdet. Ingen 

inventering av området har genomförts tidigare. 

Nästa steg i processen har varit en inventering i fält vilken genomfördes 2016-10-04. Inventeringen har 

genomförts i enlighet med standarden. Vid inventeringen gicks inventeringsområdet igenom och 

naturvårdsarter typiska för respektive biotop eftersöktes. Därefter har en bedömning av naturvärdet 

gjorts och klassning av delområden i naturvärdesklass 1-4 har genomförts. Naturvärdesklass 4 

motsvarar visst naturvärde och naturvärdesklass 1 motsvarar högsta naturvärde. 

2.2 Beskrivning av inventeringsområdet  

Inventeringsområdet består av ett skogsområde som ligger mellan järnvägen och Porsödalens 

industriområde i Luleå kommun. Området avgränsas i sydväst av järnvägen, i norr och öst av 

industriområdet, se figur 2. 
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Figur 2 Flygbild (eniro.se) över inventeringsområdet. 

I den smala norra delen av området från Traktorvägen, bakom Beijer byggmaterial och fram till 

cykelvägen som går under järnvägen utgörs skogen av lövskog med björk som dominerande art. Inslag 

av andra lövträd såsom sälg, al, asp och rönn finns i mindre omfattning. Undervegetationen utgörs till 

största del av gräs. Inga naturvårdsarter har påträffats i området. 

Området öster om cykelvägen består av barrskog med inslag löv i vissa partier. I delar av området finns 

hällmark och området genomkorsas av flertalet stigar. Vid inventeringen har revlummer påträffats 

sporadiskt inom området. Alla lummerväxter är fridlysta och det är förbjudet att gräva upp växten eller 

plocka den för försäljning. Även Motaggsvamp vilken är rödlistad i klassen nära hotad (NT) har 

påträffats vid inventeringen. 
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3 SAMLAD BEDÖMNING OCH NATURVÄRDESKLASSNING 
I figur 3 presenteras en indelningen av naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Protokoll för 

bedömning av respektive naturvärdesobjekt finns i bilaga 1.  

 

Figur 3 Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesobjekt 1 domineras av gammal tallskog med olikåldriga tallar och med en tydlig luckighet. 

Flertalet av de stora tallarna har en diameter på 50-60 cm i brösthöjd. Det finns även inslag av gran och 

björk i området. Både stående och liggande död ved påträffades vid inventeringstillfället. Spår av 

hackspett finns på stående död ved och här finns vedlevande svampar och insekter. Sporadisk 

förekomst av revlummer finns i området. Spår av mänsklig aktivitet finns i området i form av bland 

annat röjning. Tack vare den höga åldern på tallarna och förekomsten av död ved så bedöms detta 

område tillhöra Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.  

Naturvärdesobjekt 2 består av hällmarksbarrskog som domineras av tall. Åldern på skogen är 

uppskattningsvis ca 70-80 år. Inslag av gran och björk finns i mindre omfattning. I detta område har en 

individ av den rödlistade arten motaggsvamp påträffats vid inventeringen. Området har förts till 

Naruvärdesklass 4 – Visst naturvärde. 

Naturvärdesobjekt 3 består av gammal tallskog. Stående död ved förekommer i området. Ingen 

naturvårdsart påträffades vid inventeringen men områdets skogsstruktur med grova tallar medför ändå 

att området förs till Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. 
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4 REFERENSER 
Artportalen 2016-10-03 www.artportalen.se  

Information om rödlistade arter har hämtats 2016-10-13 från ArtDatabankens Artfakta på: 

http://artfakta.artdatabanken.se 

Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se  

SS 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning. Version 2014-05-27.  

SIS-TR 199001:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till 

SS 199000. Version 2014-06-25. 
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Naturvärdesobjekt 1: Gammal tallskog
Område: Porsödalen                      Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

3 – Påtagligt naturvärde Säker Nils Hansson Skog och träd Barrskog

Motivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av revlummer, enstaka 
stående död ved, enstaka liggande död 
ved. Olikåldrighet och luckighet

Revlummer Påtagligt Visst

Beskrivning Bild Bildtext

Områdets skog består till stor del av tallar 
med en diameter på mellan 50 och 60 cm 
i brösthöjd. Ålder svårbestämd.  Död ved 
förekommer med spår av hackspett, 
vedlevande svampar och insekter. 
Området är påverkat av röjning.

Bild tagen från 
området åt sydväst 
mot järnvägen och 
Banvägen.

Bilaga 1
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Naturvärdesobjekt 2: Hällmarkbarrskog
Område: Porsödalen                      Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 – Visst naturvärde Säker Nils Hansson Skog och träd Hällmarkbarr-
skog

Motivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av berghällar och enstaka 
motaggsvamp.

Motaggsvamp (NT) Obetydligt Visst

Beskrivning Bild Bildtext

Litet område med hällmarkbarrskog. 
Ålder på skogen är uppskattningsvis 70-
80 år. Enstaka nyligen stormfällda mindre 
träd finns i området. Området är 
påverkat av röjning.

Hällmark med tall, 
gran och vindfällor.

Bilaga 1
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Naturvärdesobjekt 3: Gammal tallskog
Område: Porsödalen                      Datum: 2016-10-04

Naturvärdesklass Säkerhet Inventerare Naturtyp Biotop Natura 2000-habitat

4 – Visst naturvärde Säker Nils Hansson Skog och träd Barrskog

Motivering Naturvårdsarter Biotopvärde Artvärde Hotad biotop

Förekomst av enstaka stående död ved. 
Grova tallar.

Visst Obetydligt

Beskrivning Bild Bildtext

Områdets skog består till stor del av 
grova tallar med hög ålder.  Stående död 
ved förekommer. Området är påverkat av 
röjning. Närmast järnvägen finns ett 
större inslag av lövträd såsom björk, sälg 
och asp.

Grova tallar i 
naturvärdesobjektet.

Bilaga 1
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SAMMANFATTNING 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Luleå kommun utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Plogen 2 och 

Plogen 3. Bakgrunden till den genomförda undersökningen är att Luleå 

kommun har för avsikt att anlägga en ny brandstation i området.  

Syftet med genomförandet av den miljötekniska markundersökningen var att 

undersöka om området är förorenat eller inte samt att undersöka eventuella 

föroreningars art, koncentration och utbredning i mark 

Arbetet har omfattat följande moment: 

 Arkiv- och kartstudier samt platsbesök 

 Framtagande av provtagningsplan inklusive förenklad riskbedömning 

 Fältarbete med jordprovtagning i 11 provpunkter samt provtagning 

av grundvatten i en provpunkt 

 Fält- och laboratorieanalyser 

Resultatet av den utförda undersökningen har visat att: 

 Området inte är förorenat 

 Området bedöms inte innebära en risk för människors hälsa eller 
miljön 

 Det finns inget behov av kompletterande utredningar eller 
riskreducerande åtgärder 

 I provpunkt 1707 finns halter av kadmium, koppar och zink som 
överstiger halten för mindre än ringa risk och i provpunkt 1711; 
0,5- 1 m överstiger halten PAH med hög molekylvikt gränsen för 
mindre än ringa risk. Eventuella överskottsmassor som kan uppstå i 
området för dessa provpunkter i samband med framtida 
entreprenadarbeten kan fritt återanvändas inom fastigheten, men 
återanvändande på annan plats kräver anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål. 
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1 INLEDNING 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Luleå kommun utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheterna Plogen 2 och 

Plogen 3. Bakgrunden till den genomförda undersökningen är att Luleå 

kommun har för avsikt att anlägga en ny brandstation i området. 

Syftet med genomförandet av den miljötekniska markundersökningen är att 

undersöka om området är förorenat eller inte samt undersöka eventuella 

föroreningars art, koncentration och utbredning i mark 

1.2 OMFATTNING 

Arbetet har omfattat följande moment: 

 Arkiv- och kartstudier samt platsbesök 

 Framtagande av provtagningsplan inklusive förenklad riskbedömning 

 Fältarbete 

 Fält- och laboratorieanalyser 

Arkiv- och kartstudier har legat till grund för en preliminär konceptuell modell 

som beskriver kopplingarna mellan eventuell föroreningskälla, spridnings- 

och exponeringsvägar samt skyddsobjekt. Baserat på den har en 

provtagningsplan upprättats. 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan inte uteslutas 

att det finns förorening i punkter eller områden som inte har undersökts eller 

att det förekommer ämnen och föroreningar som inte analyserats. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

2.1 LOKALISERING 

Fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3 ligger på adress Depåvägen 8-10 i 

Porsödalens industriområde i Luleå kommun, se Error! Reference source 

not found.. 

Undersökningsområdet gränsar i öster mot intilliggande industrifastigheter 

och i väster mot ett skogsområde.  

Undersökningsområdet, det vill säga de båda fastigheterna tillsammans 

upptar en yta på 19 400 m2. 
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Figur 1 Undersökningsområdet, Plogen 2 och Plogen 3, Luleå kommun. 
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2.2 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 består jordarterna i området för 

de berörda fastigheterna av morän, se Error! Reference source not found..  

Figur 2. Jordartskarta från SGU. Undersökningsområdet är markerat med en 

röd streckad cirkel.  

2.3 RECIPIENTER OCH SKYDDSOMRÅDEN 

Fastigheterna ligger inom område som är markerat som Riksintresse för 

rörligt friluftsliv, Norrbottens skärgård, 4 kap. 2§ MB. 

Närmsta recipient är Mjölkuddstjärnen som ligger lite drygt 100 m väster om 

undersökningsområdet.  

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 TIDIGARE MARKANVÄNDNING 

Nuvarande byggnader uppfördes i slutet av 1970-talet och innan dess fanns 

det ett enfamiljshus samt jordbruk i området. De verksamheter som varit 

aktiva sedan uppförandet av Plogen 2 är tryckeri- och måleriverksamheter 

samt verksamhet med ytbehandling av trä. Verksamheter som varit aktiva 

sedan bebyggelse på Plogen 3 är tryckeriverksamheter och 

kontorsverksamhet. 
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Tidigare verksamheter har hanterat köldmedier, CFC (klorfluorkarboner) 

samt förvaring av maximalt 12 000 liter gasol i cistern ovan jord. 

Branschtypiska föroreningar för dessa typer av verksamheter är: 

Färgindustri 

Metaller, metallorganiska föreningar, aromater, klorerade och icke-klorerade 

lösningsmedel, organiska P-föreningar, ftalater och fenoler 

Tryckeri 

Metaller, aromater, klorerade och icke-klorerade lösningsmedel, fenoler, cyanider, 

PAH och olja. 

Ytbehandling av trä 

Lösningsmedel, lim- och färgrester 

3.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Fastigheterna ligger i industriområdet Porsölunden i Luleå. På Plogen 2 

bedrivs idag måleriverksamhet och på Plogen 3 bedrivs idag 

kontorsverksamhet. Totalt antal byggnader är två stycken och till dessa finns 

även tillhörande parkering. Nuvarande fastighetsägare för båda fastigheterna 

är Hans Rehnström. 

3.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Luleå kommun planerar att uppföra en ny brandstation inom det berörda 

markområdet. 

4 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH 
UNDERSÖKNINGAR 

Det finns inga kända, tidigare genomförda, undersökningar för någon av 

fastigheterna. 

5 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN  

5.1 AVGRÄNSNING 

Undersökningsområdet är avgränsat till de båda fastigheterna Plogen 2 och 

Plogen 3, se figur 1. Provtagning har utförts av jord och grundvatten.  

5.2 PROVTAGNING OCH ANALYSER 

Borrprovtagning av jord utfördes i totalt 11 provpunkter. I två av 

provpunkterna, en på varje fastighet, installeras grundvattenrör för 
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provtagning av grundvatten. Provtagning av jord utfördes även på en hög 

med upplagda massor på fastigheten Plogen 2. Placering av provpunkterna 

redovisas på ritning i figur 3 samt i Bilaga 1.  

Figur 3. Provtagningspunkter på fastigheterna Plogen 2 och Plogen 3. Punkt 

nr 1703 och 1708 är grundvattenrör.  

Jordprovtagningen genomfördes med hjälp av en skruvborr på 

borrbandvagn. Prov togs från skruvborr som enskilda prov för varje 0,5 m 

fram till 2 m djup under markytan eller vid förändringar av jordart. Där 

grundvattenrör installerades togs prover ned till 2 (Rör 1703) respektive 3 m 

(rör 1708) under markytan.  

De enskilda proverna skapades genom att prov togs mellan varje fläns på 

skruvborren efter att ytan på jorden först rensats/skrapats ren. Uttagna 

prover fördes till diffusionstät påse och i av laboratoriet tillhandahållen 

glasburk. I fältprotokollet noterades uppgifter om provtagningsdjup, jordart, 

syn och luktintryck samt övriga iakttagelser, se Bilaga 1. I två av 

provpunkterna (1702 och 1710) togs även prov av asfalt.  

Prov togs även av upplagda massor på området väster om parkering på 

fastigheten Plogen 2. Prov togs som samlingsprov av jord. Delprover togs 

från massor som låg en bit in i högen, d.v.s. ytjord skottades bort innan prov 

togs. 

Provtagning av grundvatten utfördes med hjälp av peristaltisk pump. På 

grund av den långsamma tillrinningen i mark så omsattes vattnet bara 2 

gånger innan provtagning i rör 1708. I rör 1703 kunde något prov inte tas. 

Röret pumpades tomt vid försök att omsätta vattnet och återfylldes inte mera 

under provtagningsdagen. 

Kemiska analyser av proverna utfördes av det ackrediterade laboratoriet 

Eurofins Environment. De analyspaket som användes valdes för att kunna 
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analysera metaller, alifater, aromater, BTEX, PAH, ftalater, cyanid, VOC, 

fenoler, fenolindex, och organofosfater. Se Bilaga 2 för analysresultat. 

6 JÄMFÖRVÄRDEN 

6.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark med mindre känslig markanvändning 

(MKM) som ett verktyg i riskbedömningen. Halter över riktvärdena MKM kan 

innebära en oacceptabel risk för människor och miljö (Naturvårdsverket, 

2009 (reviderade 2016)) 

Som underlag till hantering av eventuella överskottsmassor jämförs också 

halterna i jord utöver de generella riktvärdena för MKM med nivån för mindre 

än ringa risk. 

Faktaruta Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenario för MKM 

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller 

vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 

sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom 

området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget 

ytvatten skyddas.  

6.2 GRUNDVATTEN 

Uppmätta halter i grundvatten jämförs med olika riktvärden beroende på 

ämne; holländska riktvärden för vatten, gräns för ingen påverkan (VROM, 

2000-02-24), svenska Petroleum Institutets riktvärden för bensinstationer 

(SPI, 2011), Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, gräns för 

otjänligt (Livsmedelsverket , 2001) och SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten (SGU, 2013) 

6.3 ASFALT 

Det saknas nationella riktvärden för PAH i asfalt. Uppmätta halter PAH i 

asfalt jämförs med de haltgränser som anges i (Tjära i asfaltbeläggningar. 

Gemensamma rutiner för Stockholm, Göteborg och Malmö., 2003). Om 

halten är lägre än 70 mg/kg TS får asfalten återanvändas både som slitlager 

och bärlager utan krav på redovisning av utläggningsplats.  

7 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultaten från utförd undersökning. 

Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2. En 

sammanställning av utförda analyser finns redovisad i Bilaga 3 tillsammans 

med jämförvärden. Laboratoriets analysrapporter finns samlade i bilaga 4.  
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Provpunkternas lägen framgår av Error! Reference source not found. samt 

Bilaga 1. 

7.1 FÄLTOBSERVATIONER OCH FÄLTANALYSER 

Vid fältundersökningen observerades det att jorden inom 

provtagningsområdet den första metern mestadels 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. Vid provpunkt 1707 hittades tegelrester vid 1-2 meters djup, i övrigt 

noterades avvikelser från övriga undersökningsområdet.  

Uppmätta halter med PID på insamlade jordprover är genomgående väldigt 

låga.  

7.2 LABORATORIEANALYSER 

I de 11 utförda borrprovpunkterna har totalt 55 prov av jord samlats in. Av 

dessa har 10 analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, Cd, Co, 

Cu, Cr, Ni, V, Zn), 11 med avseende på organiska ämnen (BTEX, alifatiska 

kolväten >C5-C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska 

aromatiska kolväten och PAH-16), 1 prov med avseende på cyanid, 2 prov 

med avseende på organiska fosforföreningar och 3 prov med avseende på 

lösningsmedel (VOC). 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i nu utförd undersökning kan 

följande noteras för jord: 

 Metaller; samtliga uppmätta halter ligger under riktvärdet för MKM. I 

en provpunkt (1707; 05-1 m) finns halter av kadmium, koppar och 

zink som överstiger halten för mindre än ringa risk.  

 Organiska ämnen; majoriteten av de analyserade parametrarna visar 

på halter som är lägre än analysmetodens rapporteringsgräns. Alla 

uppmätta halter ligger under riktvärdet för MKM. I ett av proven 

(1711; 0,5-1) överstiger halten PAH med hög molekylvikt gränsen för 

mindre än ringa risk.  

 Uppmätta halter av PAH i asfalt är låga. 

 Utförd cyanidanalys visar på halter som ligger under 

analysmetodens rapporteringsgräns. 

 Analys av flyktiga organiska kolväten (VOC) visar att eventuella 

halter är lägre än analysmetodens rapporteringsgräns. 

 Resultatet av analys med avseende på organiska fosforföreningar 

visar på halter lägre än analysmetodens rapporteringsgräns. 

På jordprov insamlat från jordhög på fastigheten Plogen 2 har analys utförts 

med avseende på organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-C35, 

aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten och 

PAH-16). Laboratorieanalysen visar att alla undersökta parametrar ligger 

under analysmetodens rapporteringsgräns. 

Ett grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller (As, Ba, Pb, 

Cd, Co, Cu, Cr, Ni, V, Zn), organiska ämnen (BTEX, alifatiska kolväten >C5-

C35, aromatiska kolväten >C8-C35, 16 polycykliska aromatiska kolväten, 

PAH-16, och VOC) samt fenoler. Metallanalyserna har utförts på filtrerade 
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prover, filtrering utfördes på lab. De organiska analyserna har utförts efter 

sedimentation. 

Utifrån resultaten av laboratorieanalyserna i utförd undersökning kan följande 

noteras för grundvatten: 

 Metaller; samtliga undersökta metaller förekommer i låga halter, för 

de ämnen som SGU har bedömningsgrunder för klassas påverkan 

som låg, förutom för nickel där påverkan klassas om stor (13-20 ug/l, 

gräns för stor påverkan går vid 10 ug/l) (SGU, 2013) 

 Organiska ämnen; uppmätta halter ligger under analysmetodens 

rapporteringsgräns. 

 Fenol har detekterats men uppmätt halt är lägre än halt för Ingen 

påverkan enligt holländska riktvärden  

2 asfaltprover har analyserats med avseende på PAH 16. Följande 

noterades för asfalt.  

 PAH-16; uppmätta halter är låga, mycket lägre än de 70 mg/kg TS 

som anges som gräns får återanvändning 

8 FÖRORENINGSSITUATION OCH 
RISKBEDÖMNING 

Samtliga undersökta ämnen i jord i mark och i upplagda massor på 

fastigheten Plogen 2 förekommer i halter som understiger riktvärdet för 

MKM. Uppmätta halter i grundvatten är generellt låga och understiger valda 

jämförvärden. Uppmätt halt av nickel bedöms inte föranleda vidare utredning. 

Det finns inga uppmätta halter i mark som förklarar uppmätta halter i 

grundvattnet. 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. 

9 SLUTSATSER 

Genomförda undersökningar inom Plogen 2 och Plogen 3 har visat att: 

 Området inte är förorenat 

 Området bedöms inte innebära en risk för människors hälsa eller 
miljön 

 Det finns inget behov av kompletterande utredningar eller 
riskreducerande åtgärder 

 I provpunkt 1707 finns halter av kadmium, koppar och zink som 
överstiger halten för mindre än ringa risk och i provpunkt 1711; 
0,5- 1 m överstiger halten PAH med hög molekylvikt gränsen för 
mindre än ringa risk. Eventuella överskottsmassor som kan uppstå i 
området för dessa provpunkter i samband med framtida 
entreprenadarbeten kan fritt återanvändas inom fastigheten, men 
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återanvändande på annan plats kräver anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål. 
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Bilaga 2

1 av 2

WSP Kommentarer: Analyser:

Uppdragsnr: 10252036 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. O = Organiska ämnen

Beställare: Luleå kommun 2. Analysresultaten redovisas separat. M = Metaller

Område: Depåvägen 8-10 3. Fältmätning fotojonisationsdetektor (ppm) C = Cyanid

Beskrivning av provtagning: miljöteknisk markprovtagning mha borrbandvagn V = VOC, EPA

Väderlek: klart, måttlig vind, temperatur omkring 13°C F = Ftalater

O2 = Organofosfater

Datum: 2017-06-19

Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser

Punkt Prov Prel. geoteknisk Anmärkning Labanalyser
2

nr Benämning
1

O M C V F O2 PID
3

Övrigt

1701

0,05-0,7 1 F:grSa ej lukt, brun X 2,4

0,7-1 2 F:sasiMn ej lukt, gråbrun 3

1-1,5 3 F:sasiMn ej lukt, gråbrun, prov ramlar delvis av

1,5-2 4 F:sasiMn ej lukt, gråbrun 6,5 Grundvatten från 2 m

1702 0-0,05 1 Asfalt

0,05-0,2 2 F:sasiMn ej lukt, brungrå X 3,5

0,2-1 3 F:sasiMn ej lukt, grå

1-1,5 4 sasiMn ej lukt, grå X 6,4

1,5-2 5 sasiMn ej lukt, grå X 8

1703 GV-rör 1,8 m u my, PEH-rör

0-0,5 1 F:sasiMn ingen lukt, brun, prov ramlar delvis av

0,5-1 2 F:sasiMn X 7,4

1-1,5 3 sasiMn grundvatten från ~ 1,4m u my, ej lukt, grå X 3,8

1,5-2 4 sasiMn ej lukt, grå X 3,4

2-2,5 5 sasiMn ej lukt, brungrå X 7,4

2,5-3 6 sasiMn ej lukt, brungrå 3,8

3-3,5 7 sasiMn 5,9

3,5-4 8 sasiMn 6,2

1704

0,02-0,3 1 F:grSa X

0,3-1 2 saSiMn ingen lukt, grå X 8,7

1-1,5 3 saSiMn ingen lukt, grå, blött prov X 9,8

1,5-2 4 saSiMn ingen lukt, grå X 1,7

1705

0-0,5 1 sasiMn ingen lukt, brun X

0,5-1 2 sasiMn ingen lukt, brun X 4,6

1-1,5 3 sisaMn ingen lukt, grå X 2,6

1,5-2 4 sisaMn ingen lukt, gråbrun 6,8

2-2,4 5 sasiMn ingen lukt, grå 6,6 Stopp i berg vid 2,4 m

1706

0-0,3 1 F:grsa ingen lukt, brun X

0,3-0,7 2 F:saMn ingen lukt, brun 7

0,7-1 3 F:saSiMn ingen lukt, brun X 8

1-1,5 4 saSiMn ingen lukt, brungrå 5,9

1,5-2 4 saSiMn ingen lukt, brungrå 8,9

Nivå

[m u my]

298



Bilaga 2

2 av 2

WSP Kommentarer: Analyser:

Uppdragsnr: 10252036 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. O = Organiska ämnen

Beställare: Luleå kommun 2. Analysresultaten redovisas separat. M = Metaller

Område: Depåvägen 8-10 3. Fältmätning fotojonisationsdetektor (ppm) C = Cyanid

Beskrivning av provtagning: miljöteknisk markprovtagning mha borrbandvagn V = VOC, EPA

Väderlek: klart, måttlig vind, temperatur omkring 13°C F = Ftalater

O2 = Organofosfater

Datum: 2017-06-19

Sammanställning av fältnoteringar samt utförda analyser

Punkt Prov Prel. geoteknisk Anmärkning Labanalyser
2

nr Benämning
1

O M C V F O2 PID
3

Övrigt

Nivå

[m u my]

1707

0-0,05 1 F:saSiMn ingen lukt, brun X 6,5

0,5-1 2 F:saSiMn ingen lukt, brun X X 6,1

1-1,5 3 F:sam tegel ingen lukt, brunröd 9,9

1,5-2 4 F:sam tegel ingen lukt, brunröd, röda fläckar X 7

1708 GV-rör 3 m u my, PEH-rör

0-0,6 1 F:saSiMn ingen lukt, grå X 2,3

0,6-1 2 saSiMn ingen lukt, brun X 2,3

1-1,5 3 saSiMn ingen lukt, grå X 2,9

1,5-2 4 saSiMn ingen lukt, grå X 3,2

2-2,5 5 saSiMn ingen lukt, grå X 7,4

2,5-3 6 saSiMn ingen lukt, grå 3,7

1709

0,02-0,3 1 F:saMn ingen lukt, brun X 0,6

0,3-1 2 F:saSiMn ingen lukt, brun X 2,6

1-1,5 3 saSiMn ingen lukt, gråbrun X 3

1,5-2 4 saSiMn ingen lukt, gråbrun 3,5

1710 0-0,03 1 Asfalt

0,03-0,6 2 matjord X 2

0,6-1 3 F/Mn 2

1-1,5 4 F/grSa blött prov X 1,5

1,5-2 5 F/Mn 4,5

1711

0-0,5 1 F:saSiMn ingen lukt, brun X 4,4

0,5-1 2 F:saSiMn ingen lukt, brun X 1,3

1-1,5 3 F:saSiMn ingen lukt, brun 1,3

1,5-2 4 F:saSiMn ingen lukt, brun 1,6

2-2,5 5 saSiMn ingen lukt, gråbrun 2,3

2,5-3 6 saSiMn ingen lukt, gråbrun 2,3
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Uppdragsnr: 10252036     Beställare: Luleå kommun     

Bilaga 3

 sid 1 av 4

Ämne Enhet 1701; 0,05-0,7 1702 Asfalt 1702; 0,05-0,2 1703; 0,5-1 1704; 0,02-0,3 1705; 0,5-1 1706; 0-0,3 1706; 0,7-1 1708; 1-1,5 1710 Asfalt 1710; 0,03-0,6 1711; 0,5-1 Jordhög
Mindre än ringa 

risk MKM

Provberedning krossning, malning 1 1   

Torrsubstans % 93,7 98,3 91,6 89,6 87,9 91,2 92,2 89,9 89,5 99,3 88,9 87,2 93,2   

Bensen mg/kg Ts < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 - 0,04

Toluen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 40

Etylbensen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - 50

M/P/O-Xylen mg/kg Ts < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   

Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20   

Alifater >C5-C8 mg/kg Ts < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 150

Alifater >C8-C10 mg/kg Ts < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 120

Alifater >C10-C12 mg/kg Ts < 8,0 < 5,0 < 5,0 < 8,0 < 5,0 < 8,5 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 500

Alifater >C12-C16 mg/kg Ts < 8,0 < 5,0 < 5,0 < 8,0 < 5,0 < 8,5 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - 500

Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts < 12 < 9,0 < 9,0 < 12 < 9,0 < 13 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   

Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 130 < 10 < 10 150 < 10 210 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - 1000

Aromater >C8-C10 mg/kg Ts < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 - 50

Aromater >C10-C16 mg/kg Ts < 1,6 < 0,90 < 0,90 < 1,7 < 0,90 < 1,8 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 - 15

Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts < 0,80 < 0,50 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,85 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   

Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts < 0,80 < 0,50 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,85 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   

Aromater >C16-C35 mg/kg Ts < 0,80 < 0,50 < 0,50 < 0,80 < 0,50 < 0,85 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 - 30

Benso(a)antracen mg/kg Ts < 0,053 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,066 0,064 < 0,030 0,12 < 0,030   

Krysen mg/kg Ts < 0,053 0,15 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 0,066 < 0,030 0,05 0,25 < 0,030 0,13 < 0,030   

Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts < 0,053 0,21 < 0,030 < 0,030 0,091 < 0,030 0,079 < 0,030 0,1 0,24 < 0,030 0,26 < 0,030   

Benzo(a)pyren mg/kg Ts < 0,053 0,073 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,062 0,088 < 0,030 0,13 < 0,030   

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,035 < 0,054 < 0,030 0,11 < 0,030   

Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030   

Naftalen mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030   

Acenaftylen mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 0,032 < 0,030   

Acenaften mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030   

Fluoren mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030   

Fenantren mg/kg Ts < 0,053 0,055 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,084 0,12 < 0,030 0,11 < 0,030   

Antracen mg/kg Ts < 0,053 < 0,046 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,030 < 0,030   

Fluoranten mg/kg Ts < 0,053 0,062 < 0,030 < 0,030 < 0,054 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,14 0,069 < 0,030 0,34 < 0,030   

Pyren mg/kg Ts < 0,053 0,24 < 0,030 < 0,030 0,069 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,14 0,19 < 0,030 0,3 < 0,030   

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts < 0,053 0,12 < 0,030 < 0,030 0,057 < 0,030 < 0,057 < 0,030 0,039 0,13 < 0,030 0,095 < 0,030   

Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts < 0,080 < 0,069 < 0,045 < 0,045 < 0,081 < 0,045 < 0,086 < 0,045 < 0,045 < 0,081 < 0,045 0,062 < 0,045 0,6 15

Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts < 0,14 0,4 < 0,075 < 0,075 0,18 < 0,075 < 0,15 < 0,075 0,39 0,43 < 0,075 0,78 < 0,075 2 20

Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts < 0,19 0,66 < 0,11 < 0,11 0,28 < 0,11 0,29 < 0,11 0,37 0,83 < 0,11 0,86 < 0,11 0,5 10

Summa cancerogena PAH mg/kg Ts < 0,16 0,54 < 0,090 < 0,090 0,23 < 0,090 0,26 < 0,090 0,33 0,7 < 0,090 0,77 < 0,090 - -

Summa övriga PAH mg/kg Ts < 0,24 0,59 < 0,14 < 0,14 0,32 < 0,14 < 0,26 < 0,14 0,48 0,64 < 0,14 0,94 < 0,14 - -

Summa totala PAH16 mg/kg Ts < 0,40 1,1 < 0,23 < 0,23 0,54 < 0,23 0,52 < 0,23 0,81 1,3 < 0,23 1,7 < 0,23   
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Uppdragsnr: 10252036     Beställare: Luleå kommun     

Bilaga 3

sid 2 av 4

Ämne Enhet 1702; 1,5-2 1703; 1-1,5 1704; 0,3-1,0 1705; 0-0,5 1707; 0-0,5 1707; 0,5-1 1708; 0-0,6 1710; 1-1,5 1711; 0-0,5 Mindre än ringa risk MKM

Torrsubstans % 90,5 90,6 89,6 91,7 88 85,6 93 88,1 89,4   

Arsenik As mg/kg Ts < 2,0 2,5 2,4 2,3 3 3,3 3,1 3,1 2,6 10 25

Barium Ba mg/kg Ts 13 26 26 16 24 28 43 15 16 - 300

Bly Pb mg/kg Ts 1,9 2,6 3,2 5,3 5,7 7,9 9,6 2,4 4,9 20 400

Kadmium Cd mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 12

Kobolt Co mg/kg Ts 1,4 1,9 2,1 1,6 2,1 2,2 3,4 1,7 1,3 - 35

Koppar Cu mg/kg Ts 2,9 4,7 4,2 4,6 9,9 73 18 3,6 3,9 40 200

Krom Cr mg/kg Ts 4,5 9,7 9,8 6 9,9 10 13 7,2 6,9 40 150

Nickel Ni mg/kg Ts 2 3,7 4 2,8 3,6 4,3 4,9 2,7 2,6 35 120

Vanadin V mg/kg Ts 7,2 12 14 8,6 48 32 23 12 11 - 200

Zink Zn mg/kg Ts 10 17 18 21 26 120 44 14 36 120 500
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Uppdragsnr: 10252036     Beställare: Luleå kommun     

Bilaga 3

sid 3 av 4

Ämne Enhet 1703; 2-2,5 1704; 1-1,5 1707; 0,6-1 1708; 1,5-2 1708; 2-2,5 1709; 1-1,5 Mindre än ringa risk MKM

Torrsubstans % 87,6 84,1 85 88,3   

Cyanid, total mg/kg Ts - 120

Dimetylftalat (DMP) mg/kg Ts < 0,01   

Dietylftalat (DEP) mg/kg Ts < 0,05   

Dibutylftalat (DBP) mg/kg Ts < 0,1   

Di-2-etylhexylftalat (DEHP) mg/kg Ts 0,05   

Di-n-oktylftalat (DNOP) mg/kg Ts < 0,01   

Diisononylftalater mg/kg Ts < 0,02   

Di-iso-decylftalat mg/kg Ts < 0,1   

Butylbenzylftalat (BBP) mg/kg Ts < 0,05   

(2-Etylhexyl)-Difenylfosfat 

(Octicizer) mg/kg <0,1 <0,1

Tri (1,3-dikloroisopropyl)fosfat 

(TDCPP) mg/kg <0,1 <0,1

Tri (2-butoxyetyl)fosfat (TBEP) mg/kg <0,5 <0,5

Tri (2-kloroisopropyl)fosfat (TCPP) mg/kg <0,1 <0,1

Tri-(2-etylhexyl)fosfat mg/kg <0,5 <0,5

Tri(2-kloroetyl)fosfat (TCEP) mg/kg <0,1 <0,1

Tributylfosfat TBP mg/kg <0,10 <0,10

Trifenylfosfat (TPhP) mg/kg <0,1 <0,1

Trikresyl fosfat mg/kg <0,5 <0,5

1,1,1,2-Tetrakloretan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,1,1-Trikloretan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 30

1,1,2-Trikloretan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,1,2-Trikloreten mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,1-Dikloretan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,1-Dikloreten mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,1-Diklorpropen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2,3-Triklorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2,3-Triklorpropan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2,4-Triklorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2,4-Trimetylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2-Dibrometan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 0,025

1,2-Diklorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,2-Dikloretan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 0,06

1,2-Diklorpropan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,3,5-Trimetylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,3-Diklorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,3-Diklorpropan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,3-Diklorpropen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

1,4-Diklorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

2,2-Diklorpropan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

2-Klortoluen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

4-Klortoluen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Bensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 0,04

Brombensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Bromdiklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 1

Bromklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

cis-1,2-Dikloreten mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Dibromklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 2

Dibrommetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Diklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 0,25

Etylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 50

Fluortriklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Hexachlorobutadiene (HCBD) mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

iso-Propylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Klorbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

m/p-Xylen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Naftalen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

n-Butylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

o-Xylen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

p-Isopropyltoluen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Propylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

sec-Butylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

tert-Butylbensen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Tetrakloreten mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 1,2

Tetraklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Toluen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 40

trans-1,2-Dikloreten mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

trans-1,3-Diklorpropen mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Tribrommetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050   

Triklormetan mg/kg Ts < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - 1,2
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Uppdragsnr: 10252036     Beställare: Luleå kommun     

Bilaga 3

sid 4 av 4

Ämne Enhet Gv 1708 Jämförvärden

Bensen mg/l < 0,00050 0,05

Toluen mg/l < 0,0010 7

Etylbensen mg/l < 0,0010 6

M/P/O-Xylen mg/l < 0,0010 3

Summa TEX mg/l < 0,0020

Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 3

Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 0,1

Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 0,025

Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030

Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020

Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050

Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050

Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 0,8

Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 10

Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 25

Benso(a)antracen µg/l < 0,010

Krysen µg/l < 0,010

Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020

Benso(a)pyren µg/l < 0,010

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010

Dibenso(a,h)antracen µg/l < 0,010

Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20

Naftalen µg/l < 0,020

Acenaftylen µg/l < 0,010

Acenaften µg/l < 0,010

Fluoren µg/l < 0,010

Fenantren µg/l < 0,010

Antracen µg/l < 0,010

Fluoranten µg/l < 0,010

Pyren µg/l < 0,010

Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010

Summa övriga PAH µg/l < 0,30

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 2000

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l < 0,30 10

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 300

1,1,1,2-Tetrakloretan µg/l < 1,0

1,1,1-Trikloretan µg/l < 1,0 0,01

1,1,2-Trikloretan µg/l < 1,0 0,01

1,1,2-Trikloreten µg/l < 1,0

1,1-Dikloretan µg/l < 1,0 7

1,1-Dikloreten µg/l < 1,0 0,01

1,1-Diklorpropen µg/l < 1,0

1,2,3-Triklorpropan µg/l < 1,0

1,2,3-Triklorbensen µg/l < 1,0

1,2,4-Triklorbensen µg/l < 1,0

1,2,4-Trimetylbensen µg/l < 1,0

1,2-Dibrometan µg/l < 1,0

1,2-Diklorbensen µg/l < 1,0

1,2-Dikloretan µg/l < 1,0 7

1,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 0,8

1,3,5-Trimetylbensen µg/l < 1,0

1,3-Diklorbensen µg/l < 1,0 3

1,3-Diklorpropan µg/l < 1,0 0,8

1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0

trans-1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0

1,4-Diklorbensen µg/l < 1,0 3

2,2-Diklorpropan µg/l < 1,0

2-Klortoluen µg/l < 1,0

4-Klortoluen µg/l < 1,0

Bensen µg/l < 0,20 0,2

Brombensen µg/l < 1,0

Bromdiklormetan µg/l < 1,0

Bromklormetan µg/l < 1,0

cis-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0

Dibromklormetan µg/l < 1,0

Dibrommetan µg/l < 1,0

Diklormetan µg/l < 1,0

Etylbensen µg/l < 1,0 4

Triklorflourmetan (CFC-11) µg/l < 1,0

Hexachlorobutadiene (HCBD) µg/l < 1,0

iso-Propylbensen µg/l < 1,0

Klorbensen µg/l < 1,0 30

Naftalen µg/l < 1,0 0,01

m/p-Xylen µg/l < 1,0 0,2

n-Butylbensen µg/l < 1,0

o-Xylen µg/l < 1,0

p-Isopropyltoluen µg/l < 1,0

Propylbensen µg/l < 1,0

sec-Butylbensen µg/l < 1,0

tert-Butylbensen µg/l < 1,0

Tetrakloreten µg/l < 1,0

Tetraklormetan µg/l < 1,0

Toluen µg/l < 1,0 7

trans-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0

Tribrommetan µg/l < 1,0

Triklormetan µg/l < 1,0

Arsenik As (filtrerat) mg/l 0,00027 0,01

Barium Ba (filtrerat) mg/l 0,079

Bly Pb (filtrerat) mg/l < 0,000050 0,01

Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 0,000082 0,005

Kobolt Co (filtrerat) mg/l 0,011

Koppar Cu (filtrerat) mg/l 0,0051 2

Krom Cr (filtrerat) mg/l < 0,00020 0,05

Nickel Ni (filtrerat) mg/l 0,013 0,02

Vanadin V (filtrerat) mg/l 0,0003

Zink Zn (filtrerat) mg/l 0,01

2,3-Dimetylfenol µg/l < 0,02

2,4-Dimetylfenol µg/l < 0,02

2,5-Dimetylfenol µg/l < 0,02

2,6-Dimetylfenol µg/l < 0,02

2-Metylfenol µg/l < 0,02

3,4-Dimetylfenol µg/l < 0,02

3,5-Dimetylfenol µg/l < 0,02

3-Metylfenol µg/l < 0,02

4-Metylfenol µg/l < 0,02

Fenol µg/l 0,18 0,2

Kresoler µg/l #

Xylenoler µg/l #
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