Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

Bilaga 4
sid 1 (55)

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-096087-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290235

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1708; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

1-1,5
Vanessa Olli
2017-05-23

89.5

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

Benso(a)antracen

0.066

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.050

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.10

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.062

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.035

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten
Benzo(a)pyren

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.084

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.14

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.039

mg/kg Ts

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.39

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.37

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.33

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.48

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.81

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290237

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-01

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1708; 2-2,5
10252036 Ny brandstation

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
88.3

2-2,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

1,1,1,2-Tetrakloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1,1-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,4-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2-Dibrometan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,2-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,4-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

2,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

2-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

4-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Bensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Brombensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bromdiklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Bromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

cis-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Dibromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Dibrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Diklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Fluortriklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

iso-Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Klorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

m/p-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Naftalen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

n-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

p-Isopropyltoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

sec-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

tert-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Tetrakloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Tetraklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

trans-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Tribrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Triklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
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Bilaga 4
sid 5 (55)

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290238

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1709; 0,02-0,3
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,02-0,3
Vanessa Olli
2017-05-23

88.2

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290240

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1710; 0,03-0,6
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,03-0,6
Vanessa Olli
2017-05-23

88.9

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

Bilaga 4
sid 9 (55)

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-096090-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!;sNÆÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290241

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1711; 0,5-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,5-1
Vanessa Olli
2017-05-23

87.2

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.26

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

0.032

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.11

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren
Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

0.34

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.30

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.095

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

0.062

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.78

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.86

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.77

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.94

mg/kg Ts

a)

1.7

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

313

Sida 2 av 2

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 11 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290242

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1701; 0,05-0,7
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,05-0,7
Vanessa Olli
2017-05-23

93.7

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 8.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 8.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 12

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

130

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 1.6

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Ospec

a)*

Benso(a)antracen

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.053

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.053

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.053

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.053

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.080

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.19

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

< 0.16

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.24

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.40

mg/kg Ts

a)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Alifater, Aromater samt PAH pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 13 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-096092-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!;sP-Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290243

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1702; 0,05-0,2
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,05-0,2
Vanessa Olli
2017-05-23

91.6

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Box 737
sid 15 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-104245-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!<o;%Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290244

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1702; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

1-1,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

91.1

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Cyanid, total

<1.1

mg/kg Ts

25%

ISO 17380:2013

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 16 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290245

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1703; 0,5-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,5-1
Vanessa Olli
2017-05-23

89.6

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 18 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-104246-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290246

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1703; 1,5-2
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

1,5-2
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

89.3

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Cyanid, total

<1.2

mg/kg Ts

25%

ISO 17380:2013

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 19 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290247

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-01

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1703; 2-2,5
10252036 Ny brandstation

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
87.6

2-2,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

1,1,1,2-Tetrakloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1,1-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,4-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2-Dibrometan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,2-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,4-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

2,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

2-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

4-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Bensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Brombensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bromdiklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Bromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

cis-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Dibromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Dibrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Diklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Fluortriklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

iso-Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Klorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

m/p-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Naftalen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

n-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

p-Isopropyltoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

sec-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

tert-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Tetrakloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Tetraklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

trans-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Tribrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Triklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 21 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
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Smedjegatan 24
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290248

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1704; 0,02-0,3
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,02-0,3
Vanessa Olli
2017-05-23

87.9

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 8.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 8.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 12

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

150

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 1.7

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.80

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Ospec

a)*

Benso(a)antracen

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.091

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.054

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.054

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.054

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.069

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren
Benzo(g,h,i)perylen

0.057

mg/kg Ts

< 0.081

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.18

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.28

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.23

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.32

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

0.54

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Alifater, Aromater samt PAH pga svår provmatris.
Höjd rapporteringsgräns för PAH, Alifater och Aromater pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 23 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-097327-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290249

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-01

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1704; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
84.1

1-1,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

1,1,1,2-Tetrakloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1,1-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1,2-Trikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,1-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2,3-Triklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2,4-Triklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,2,4-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,2-Dibrometan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,2-Dikloretan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

1,3,5-Trimetylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

1,4-Diklorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

15%

EPA 5021

a)

2,2-Diklorpropan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

2-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

4-Klortoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Bensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Brombensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bromdiklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Bromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

cis-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Dibromklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Dibrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Diklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Fluortriklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

iso-Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Klorbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

m/p-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Naftalen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

n-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

o-Xylen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

p-Isopropyltoluen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Propylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

sec-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

tert-Butylbensen

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Tetrakloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

Tetraklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.0050

mg/kg Ts

20%

EPA 5021

a)

trans-1,2-Dikloreten

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

trans-1,3-Diklorpropen

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Tribrommetan

< 0.0050

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Triklormetan

< 0.0050

mg/kg Ts

25%

EPA 5021

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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sid 25 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290250

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1704; 1,5-2
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

1,5-2
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

87.1

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Cyanid, total

<1.2

mg/kg Ts

25%

ISO 17380:2013

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 26 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
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Veronica Östman
Smedjegatan 24
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290251

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1705; 0,5-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,5-1
Vanessa Olli
2017-05-23

91.2

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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sid 28 (55)
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!<o>@Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290252

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1705; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

1-1,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Torrsubstans

88.9

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

Cyanid, total

<1.2

mg/kg Ts

25%

ISO 17380:2013

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 29 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051
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WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290253

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1706; 0-0,3
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0-0,3
Vanessa Olli
2017-05-23

92.2

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 8.5

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 8.5

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 13

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

210

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 1.8

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.85

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.85

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.85

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Ospec

a)*

Benso(a)antracen

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

0.066

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

0.079

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.057

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bilaga 4
sid 30 (55)

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!;sSHÎ

Acenaftylen

< 0.057

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.057

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.086

mg/kg Ts

a)

< 0.15

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.29

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.26

mg/kg Ts

a)

< 0.26

mg/kg Ts

a)

0.52

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

Summa övriga PAH
Summa totala PAH16

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Alifater, Aromater samt PAH pga svår provmatris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 31 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-096096-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!;sTQÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290254

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1706; 0,7-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

0,7-1
Vanessa Olli
2017-05-23

89.9

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Bilaga 4
sid 32 (55)

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!;sTQÎ

Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

< 0.23

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Annelie Claesson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 33 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-104249-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!<o?IÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290255

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-12

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1707; 0,6-1
10252036 Ny brandstation

Analys
Torrsubstans

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat
85

0,6-1
Vanessa Olli
2017-05-23

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

10%

DS 204 mod.

a)

Dimetylftalat (DMP)

< 0.01

mg/kg Ts

Internal Method 2060

a)*

Dietylftalat (DEP)

< 0.05

mg/kg Ts

24%

Internal Method 2060

a)

Dibutylftalat (DBP)

< 0.1

mg/kg Ts

24%

Internal Method 2060

a)

0.05

mg/kg Ts

24%

Internal Method 2060

a)

Di-n-oktylftalat (DNOP)

< 0.01

mg/kg Ts

24%

Internal Method 2060

a)

Diisononylftalater

< 0.02

mg/kg Ts

24%

Internal Method 2060

a)

Di-iso-decylftalat

< 0.1

mg/kg Ts

Internal Method 2060

a)*

< 0.05

mg/kg Ts

Internal Method 2060

a)

Di-2-etylhexylftalat (DEHP)

Butylbenzylftalat (BBP)

24%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 34 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095457-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jR^Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290404

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1702; 1,5-2
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

13

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

1.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

2.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

4.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

2.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

7.2

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

10

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

90.5

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 35 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095458-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jSgÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290405

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1703; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

2.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

26

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

2.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

4.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

9.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

3.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

12

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

17

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

90.6

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 36 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095459-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jTpÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290406

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1704; 0,3-1,0
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

2.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

26

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

3.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

4.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

9.8

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

4.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

14

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

18

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

89.6

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 37 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095460-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jUyÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290407

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1705; 0-0,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

2.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

16

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

5.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

4.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

6.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

2.8

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.6

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

21

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

91.7

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 38 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095461-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jVÆÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290408

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1707; 0-0,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

3.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

24

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

5.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

9.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

9.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

3.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

48

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

26

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

88.0

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

341

Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 39 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095462-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jW$Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290409

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1707; 0,5-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

3.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

28

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

7.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

0.30

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

2.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

73

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

10

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

4.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

32

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

120

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Zink Zn

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

85.6

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 40 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095463-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jX-Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290410

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1708; 0-0,6
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

3.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

43

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

9.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

3.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

18

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

13

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

4.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

23

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

44

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

93.0

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 41 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095464-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jY6Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290411

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1709; 0,3-1
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

19

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

7.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

3.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

7.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

86.1

2.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

27

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 42 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095465-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;jZ?Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290412

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1710; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

3.1

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

15

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

2.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

3.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

7.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

2.7

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

12

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

14

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

88.1

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Sida 1 av 1

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 43 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-095466-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!;j[HÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290413

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-05-31

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1711; 0-0,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

2.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

16

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

4.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

3.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

6.9

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

Torrsubstans
Arsenik As

Kadmium Cd

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

89.4

2.6

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

11

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

36

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 44 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-103102-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!<aEvÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290414

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1702 Asfalt
10252036 Ny brandstation

Analys
Provberedning krossning, malning

Torrsubstans
Benso(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Enhet

Vanessa Olli
2017-05-24

Mäto.

1.0

Metod/ref
EN 14780:2011/EN
15443:2011/SS
187114:1992/SS 1871

a)

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

0.057

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.15

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

98.3

0.21

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.073

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.046

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.046

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.046

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.055

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.046

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.062

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

Fenantren
Antracen
Fluoranten

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.069

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.40

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.66

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.54

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.59

mg/kg Ts

a)

1.1

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16
Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.

347

Sida 1 av 2

AR-17-SL-103102-01

Bilaga 4
sid 45 (55)

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!<aEvÎ

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 46 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-103103-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433919
Í%R%^Â!<aFÃÎ

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290415

Provbeskrivning:
Matris:

Asfalt

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-09

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1710 Asfalt
10252036 Ny brandstation

Analys
Provberedning krossning, malning

Torrsubstans
Benso(a)antracen
Krysen
Benso(b,k)fluoranten

Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

Enhet

Vanessa Olli
2017-05-24

Mäto.

1.0

Metod/ref
EN 14780:2011/EN
15443:2011/SS
187114:1992/SS 1871

a)

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

0.064

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.25

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

99.3

0.24

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.088

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.054

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaftylen

< 0.054

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.054

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.12

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

< 0.054

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

0.069

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

0.19

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

0.13

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

Fenantren
Antracen
Fluoranten

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.081

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

0.43

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

0.83

mg/kg Ts

a)

Summa cancerogena PAH

0.70

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

0.64

mg/kg Ts

a)

1.3

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16
Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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sid 48 (55)
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05300216

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-30

Utskriftsdatum:

2017-06-01

Provmärkning:
Provtagningsplats:

Jordhög
10252036 Ny brandstation

Analys

Provtagare
Provtagningsdatum

Enhet

Mäto.

Metod/ref

%

5%

SS-EN 12880:2000

a)

< 0.0035

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Toluen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Etylbensen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

M/P/O-Xylen

< 0.10

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Summa TEX

Torrsubstans
Bensen

Resultat

Vanessa Olli
2017-05-24

93.2

< 0.20

mg/kg Ts

30%

EPA 5021

a)

Alifater >C5-C8

< 5.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C8-C10

< 3.0

mg/kg Ts

35%

SPI 2011

a)

Alifater >C10-C12

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Alifater >C12-C16

< 5.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Summa Alifater >C5-C16

< 9.0

mg/kg Ts

Alifater >C16-C35

< 10

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C8-C10

< 4.0

mg/kg Ts

30%

SPI 2011

a)

Aromater >C10-C16

< 0.90

mg/kg Ts

20%

SPI 2011

a)

Metylkrysener/benzo(a)antracener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Metylpyren/fluorantener

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Aromater >C16-C35

< 0.50

mg/kg Ts

25%

SIS: TK 535 N 012

a)

Oljetyp < C10

Utgår

a)*

Oljetyp > C10

Utgår

a)*

a)

Benso(a)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Krysen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(a)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Naftalen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Acenaftylen

< 0.030

mg/kg Ts

40%

ISO 18287:2008 mod

a)

Acenaften

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoren

< 0.030

mg/kg Ts

30%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fenantren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Antracen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Fluoranten

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Pyren

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Benzo(g,h,i)perylen

< 0.030

mg/kg Ts

25%

ISO 18287:2008 mod

a)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.045

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.075

mg/kg Ts

a)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.11

mg/kg Ts

a)

< 0.090

mg/kg Ts

a)

Summa övriga PAH

< 0.14

mg/kg Ts

a)

Summa totala PAH16

Summa cancerogena PAH

< 0.23

mg/kg Ts

Arsenik As

2.3

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Barium Ba

14

mg/kg Ts

20%

SS028311 / ICP-AES

a)

Bly Pb

a)

2.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

< 0.20

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kobolt Co

1.5

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Koppar Cu

3.0

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Krom Cr

6.2

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Nickel Ni

2.4

mg/kg Ts

30%

SS028311 / ICP-AES

a)

Vanadin V

8.4

mg/kg Ts

35%

SS028311 / ICP-AES

a)

Zink Zn

13

mg/kg Ts

25%

SS028311 / ICP-AES

a)

Kadmium Cd

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v40

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny Brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-06090497

Provbeskrivning:
Matris:

Grundvatten

Provet ankom:

2017-06-09

Utskriftsdatum:

2017-06-21

Provmärkning:

Gv 1708

Analys

Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

Resultat

9,9
Veronica Östman
2017-06-08

Enhet

Mäto.

Metod/ref

Bensen

< 0.00050

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

b)

Toluen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

b)

Etylbensen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

b)

M/P/O-Xylen

< 0.0010

mg/l

30%

LidMiljö.0A.01.21

b)

Summa TEX

< 0.0020

mg/l

LidMiljö.0A.01.21

b)

Alifater >C5-C8

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C8-C10

< 0.020

mg/l

35%

SPI 2011

b)

Alifater >C10-C12

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Alifater >C5-C12

< 0.030

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.21/34

b)

Alifater >C12-C16

< 0.020

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Alifater >C16-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Alifater >C12-C35

< 0.050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Aromater >C8-C10

< 0.010

mg/l

30%

SPI 2011

b)

Aromater >C10-C16

< 0.010

mg/l

20%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Aromater >C16-C35

< 0.0050

mg/l

25%

LidMiljö.0A.01.34

b)

Oljetyp < C10

Utgår

b)*

Oljetyp > C10

Utgår

b)*

Benso(a)antracen

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Krysen

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(b,k)fluoranten

< 0.020

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(a)pyren

< 0.010

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Indeno(1,2,3-cd)pyren

< 0.010

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Dibenso(a,h)antracen

< 0.010

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa cancerogena PAH

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

Naftalen

< 0.020

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Acenaftylen

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Acenaften

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Fluoren

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

AR-003v43

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Fenantren

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Antracen

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Fluoranten

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Pyren

< 0.010

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Benso(g,h,i)perylen

< 0.010

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa övriga PAH

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa PAH med låg molekylvikt

< 0.20

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa PAH med medelhög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

Summa PAH med hög molekylvikt

< 0.30

µg/l

LidMiljö.0A.01.35

b)

1,1,1,2-Tetrakloretan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,1-Trikloretan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloretan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1,2-Trikloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1-Dikloretan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1-Dikloreten

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,1-Diklorpropen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2,3-Triklorpropan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2,3-Triklorbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2,4-Triklorbensen

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2,4-Trimetylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2-Dibrometan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2-Diklorbensen

< 1.0

µg/l

15%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2-Dikloretan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,2-Diklorpropan

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,3,5-Trimetylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,3-Diklorbensen

< 1.0

µg/l

15%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,3-Diklorpropan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,3-Diklorpropen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

trans-1,3-Diklorpropen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

1,4-Diklorbensen

< 1.0

µg/l

15%

LidMiljö.0A.01.16

b)

2,2-Diklorpropan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

2-Klortoluen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

4-Klortoluen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

< 0.20

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Brombensen

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromdiklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bromklormetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

cis-1,2-Dikloreten

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibromklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Dibrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Diklormetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Etylbensen

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Triklorflourmetan (CFC-11)

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Hexachlorobutadiene (HCBD)

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Bensen

AR-003v43

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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iso-Propylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Klorbensen

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Naftalen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

m/p-Xylen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

n-Butylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

o-Xylen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

p-Isopropyltoluen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Propylbensen

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

sec-Butylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

tert-Butylbensen

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetrakloreten

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tetraklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Toluen

< 1.0

µg/l

20%

LidMiljö.0A.01.16

b)

trans-1,2-Dikloreten

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Tribrommetan

< 1.0

µg/l

30%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Triklormetan

< 1.0

µg/l

25%

LidMiljö.0A.01.16

b)

Arsenik As (filtrerat)

0.00027

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Barium Ba (filtrerat)

0.079

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

< 0.000050

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.000082

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.011

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.0051

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Krom Cr (filtrerat)

< 0.00020

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Nickel Ni (filtrerat)

0.013

mg/l

15%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

0.00030

mg/l

20%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

Zink Zn (filtrerat)

0.010

mg/l

25%

SS-EN ISO 17294-2 utg 1
mod

b)

2,3-Dimetylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

2,4-Dimetylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

2,5-Dimetylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

2,6-Dimetylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

2-Metylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

3,4-Dimetylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

3,5-Dimetylfenol

Bly Pb (filtrerat)
Kadmium Cd (filtrerat)
Kobolt Co (filtrerat)
Koppar Cu (filtrerat)

Vanadin V (filtrerat)

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

3-Metylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

4-Metylfenol

< 0.02

µg/l

24%

Internal Method 2233

a)

24%

Internal Method 2233

a)

Fenol

0.18

µg/l

Kresoler

#

µg/l

a)

Xylenoler

#

µg/l

a)

Kemisk kommentar
Provet är dekanterat före analys av organiska parametrar.

AR-003v43

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment A/S (Vejen), DENMARK
b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v43

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 54 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-104613-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
Í%R%^Â!<t!1Î

Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290239

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-13

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1709; 1-1,5
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1-1,5
Vanessa Olli
2017-05-23

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

(2-Etylhexyl)-Difenylfosfat (Octicizer)

<0.1

mg/kg

a)

Tri (1,3-dikloroisopropyl)fosfat (TDCPP)

<0.1

mg/kg

a)

Tri (2-butoxyetyl)fosfat (TBEP)

<0.5

mg/kg

a)

Tri (2-kloroisopropyl)fosfat (TCPP)

<0.1

mg/kg

a)

Tri-(2-etylhexyl)fosfat

<0.5

mg/kg

a)

Tri(2-kloroetyl)fosfat (TCEP)

<0.1

mg/kg

a)

Tributylfosfat TBP

<0.10

mg/kg

a)

Trifenylfosfat (TPhP)

<0.1

mg/kg

a)

Trikresyl fosfat

<0.5

mg/kg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Bilaga 4
Box 737
sid 55 (55)
531 17 Lidköping

Tlf:
Fax:

+46 10 490 8110
+46 10 490 8051

AR-17-SL-104612-01

WSP Samhällsbyggnad - Luleå [5542]
Veronica Östman
Smedjegatan 24
972 31 LULEÅ

EUSELI2-00433904
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Kundnummer: SL8441424
Uppdragsmärkn.
10252036 Ny brandstation

Analysrapport
Provnummer:

177-2017-05290236

Provbeskrivning:
Matris:

Jord

Provet ankom:

2017-05-26

Utskriftsdatum:

2017-06-13

Provmärkning:
Provtagningsplats:

1708; 1,5-2
10252036 Ny brandstation

Analys

Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

1,5-2
Vanessa Olli
2017-05-23

Resultat

Enhet

Mäto.

Metod/ref

(2-Etylhexyl)-Difenylfosfat (Octicizer)

<0.1

mg/kg

a)

Tri (1,3-dikloroisopropyl)fosfat (TDCPP)

<0.1

mg/kg

a)

Tri (2-butoxyetyl)fosfat (TBEP)

<0.5

mg/kg

a)

Tri (2-kloroisopropyl)fosfat (TCPP)

<0.1

mg/kg

a)

Tri-(2-etylhexyl)fosfat

<0.5

mg/kg

a)

Tri(2-kloroetyl)fosfat (TCEP)

<0.1

mg/kg

a)

Tributylfosfat TBP

<0.10

mg/kg

a)

Trifenylfosfat (TPhP)

<0.1

mg/kg

a)

Trikresyl fosfat

<0.5

mg/kg

a)

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH, GERMANY

Caroline Filipsson
Denna rapport är elektroniskt signerad.

AR-003v42

Förklaringar
Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det
insända provet.
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NY BRANDSTATION
PM Geoteknik

Luleå kommun

KONSULT
WSP Samhällsbyggnad
Smedjegatan 24
972 31 Luleå
Besök: Smedjegatan 24
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER
Göran Pyyny
Mail: goran.pyyny@wspgroup.se
Telefon: 010-722 60 48
Emilie Guegan
Mail: emilie.guegan@wspgroup.se
Telefon: 010-722 92 62

PROJEKT

UPPDRAGSNAMN

Luleå kommun, ny brandstation,
geo/miljö
UPPDRAGSNUMMER

10252036
FÖRFATTARE

Emilie Guegan
DATUM

ÄNDRINGSDATUM
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1

OBJEKT

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Luleå kommun utfört översiktliga
geotekniska undersökningar på Depåvägen, Luleå. Området planeras att
bebyggas av ny brandstation.

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters geotekniska egenskaper
baserat på följande handlingar:




3

TK Geo 13, Publ. 2013:0668
AMA Anläggning 13
SS-EN 1997-1 samt IEG:s tillämpningsdokument

UNDERLAG FÖR
UNDERSÖKNINGEN

Underlag för undersökningarna har utgjorts av planskisser över området,
tillhandahållna av Luleå kommun.

4

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Dimensionering av geokonstruktiner skall utföras enligt BFS 2015:6
(Boverket) EKS 10 med tillhörande nationella val samt SS-EN 1997-1

4.1

GEOTEKNISK KATEGORI OCH
SÄKERHETSKLASS

Val av säkerhetsklass görs enligt BFS 2015:6 (Boverket) EKS 10.
Geokonstruktioner dimensioneras i detta skede för geoteknisk kategori 2
(GK2) enligt IEG Rapport 2:2008 Rev3.

4.2

BERÄKNINGSANVISNINGAR

Dimensioneringssätt för olika typer av geokonstruktioner väljs enligt tabell I1, BFS 2015:6 EKS 10.

5

UTFÖRDA GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

En geoteknisk fältundersökning utfördes av WSP under Juni 2017.
Undersökningarna redovisas i sin helhet i en separat handling benämnd
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), daterad 2017-08-22. Miljöteknisk
undersökning redovisas i separat rapport, ”Miljöteknisk markundersökning”
daterad 2017-07-04.
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6

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

6.1

JORDLAGERFÖLJD

Materialtyp och tjälfarlighetsklasser enligt tabell AMA CE/1. I beskrivningen
nedan står T för tjälfarlighetsklass och M för materialtyp.
Jorden utgörs från ytan av fyllningsmaterial till mellan 0,5 och 2, m djup
innan fast morän påträffas. Fyllningen varierar och utgörs av en blandning av
sandig silt morän (M5A, T4), till sandigt grus (M2, T1).
Under fyllning påträffas fast jord som består av sandig siltig morän (M5A, T4)
och siltig sandmorän (M2, T1).
Moränen bedöms innehålla sten och block. Stopp i sondering mot sten, block
eller berg har erhållits på varierande djup mellan ca 1,5 och 6 m under
markytan.
Skruvprovtagning utfördes till mellan 1,5 och 3 m djup.
Risk för berg förekommer där sonderingar stoppat ytligt. JB-sondering för
verifiering av eventuell bergförekomst har ej utförs.

6.2

GEOTEKNISKA PARAMETRAR

Valda härledda samt dimensionerande parametrar redovisas i tabell 1 till 2.
Värden är valda utifrån diagram redovisade i markteknisk
undersökningsrapport daterad 2017-06-15 och från TK Geo 13 (trafikverket).
Tabell 1 Sammanställning valda härledda värden

Ca djup
m.u.my.

Material

Naturlig
morän

sandig siltig
morän
Siltig
sandmorän

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetseg
enskaper

Deformationseg
enskaper

20 (11)

40°

E = 40 MPa

20 (12)

42°

E = 40 MPa

Tabell 2 Partialkoefficienter för omräkning till dimensionerande värden

Jordparameter

Symbol

Värde

Friktionsvinkel (tan(Ø) )

Ø

1,3

Tunghet

ρ

1,0

E-modul

E

1,0

Tabell 3 Sammanställning av dimensionerande värden

Ca djup
m.u.my.

Material

Naturlig
morän

sandig siltig
morän
Siltig
sandmorän

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetseg
enskaper

Deformationseg
enskaper

20 (11)

33°

E = 40 MPa

20 (12)

34°

E = 40 MPa
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6.3

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Omfattar installation av 2 st filterförsett grundvattenrör i punkter 17W050 0ch
17W060. Resultat från avläsningar redovisas i Tabell 3.
Tabell 3 Uppmätta grundvattennivåer m under markytan/nivå (lokala korrdinatsystem)

Datum
2017-06-09

17W050

17W060

djup (m) / nivå

djup (m) / nivå

1,55 / +10

1,45 / +10,1

7

GEOTEKNISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

7.1

SÄTTNINGAR

Förutsatt att grundläggning utförs på packad fyllning ovan fast morän, enligt
avsnitt 8.1 Grundläggning förväntas sättningar bli mycket små.

7.2

STABILITET

Ingen skredrisk föreligger eftersom området är flackt och utgörs av grov
friktionsjord av morän.

8

REKOMMENDATIONER

8.1

GRUNDLÄGGNING

Grundläggning föreslås utföras med exempelvis platta på mark ovan packad
fyllning av icke tjälaktivt friktionsmaterial (materialtyp 2, tjälfarlighetsklass 1)
på naturlig fast lagrad morän eller fast lagrad moränfyllning. Grundläggning
ska utföras tjälsäkert, frostfritt och väldränerat. Schakterna ska hållas torra
genom hela utförande tiden.
Hårdgjorda ytor känsliga för tjällyftning och rörelser ska dimensioneras för
terrassmaterial bestående av materialtyp 5 och tjälfarlighetsklass 4.
Naturlig jord och fyllningar som uppfyller kraven för materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1 kan efter kontroll återanvändas som fyllning och packas
enligt AMA Anläggning 13.
Utförs grundläggningsarbete vintertid ska dock fyllning endast utgöras av
krossad sprängsten.

8.2

SCHAKT OCH FYLL

Förekommande jordar har högt siltinnehåll och är erosionskännliga och
flytbenägna vid vattenmättat tillstånd vilket särskilt måste beaktas eftersom
grundvattennivån är hög i området.
För säkerhet vid schakt- och fyllningsarbeten ska handboken Schakta säkert
beaktas.
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Om grundläggningsarbete utförs vintertid måste schaktbotten skyddas mot
nedträngande tjäle och fyllning får ej utföras med tjälade massor.
Naturlig morän samt moränfyllning innehålla mycket sten och block.
Schakt och fyllningsarbete ska utföras enligt AMA anläggning 13.
Risk för bergförekomst i ledningsschakt och eventuellt djupare grundläggning
föreligger i området.

9

KOMPLETTERING

I detaljprojekteringsskedet rekommenderas kompletterande undersökningar
för bergverifiering i ledningstråk och vid eventuellt djupare grundläggning.
Kompletterande JB-sondering rekommenderas i detaljprojekteringsskedet.

10 KONTROLL
Schaktbottenbesiktning rekommenderas och Kontroll ska omfatta att de
verkliga jord- och grundvattenförhållandena motsvarar de förutsättningar
som projekteringen baserats på.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com

WSP Stab
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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NY BRANDSTATION
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Luleå kommun

KONSULT
WSP Samhällsbyggnad
Smedjegatan 24
972 31 Luleå
Besök: Smedjegatan 24
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER
Göran Pyyny
Mail: goran.pyyny@wspgroup.se
Telefon: 010-722 60 48
Emilie Guegan
Mail: emilie.guegan@wspgroup.se
Telefon: 010-722 92 62
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RITNINGAR
G-10-1-001
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1

OBJEKT

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Luleå kommun utfört översiktliga
geotekniska undersökningar på Depåvägen, Luleå. Området planeras att
bebyggas av ny brandstation.

2

ÄNDAMÅL

Ändamålet med undersökningarna har varit att utreda de geotekniska
förhållandena inför detaljplanering av området och som underlag för fortsätt
projektering.

3

UNDERLAG FÖR
UNDERSÖKNINGEN

Underlag för undersökningarna har utgjorts av planskisser över området,
tillhandahållna av Luleå kommun.

4

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
ISO 22475-1

SS-EN-

Beteckningssystem

SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Slagsondering (Slb)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Skruvprovtagning (Skr)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Viktsondering (Vim)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Grundvattenmätning

SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Klassificering

SS-EN ISO 14688-1
SIS-CEN ISO/TS 17892-6:2005
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5

ARKIVMATERIAL

Tidigare undersökningar på området har tillhandahållits av Luleå kommun.
Dessa undersökningar har inarbetats i denna handling.

6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Området för undersökningarna ligger i sydvästra delen av Depåvägen, Luleå.
Terrängen ligger i princip på två nivåer i området med 1,2 m höjdskillnad och
används idag av industribyggnader och parkering (Figur 1). Terränghöjder
uppmätta i borrpunkter varierar mellan ca +11.2 och ca +13.

Figur 1 Ny brandstation, undersöknings område med nivåskillnad (gräs
området på bilder).

7

POSITIONERING

Utsättning och inmätning av borrpunkter har utförts, i koordinatsystem
SWEREF 99 21 45 i plan och RH 2000 i höjd, av Rolf Johansson, WSP.

8

GEOTEKNISKA
FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 FÄLTUNDERSÖKNINGAR FRÅN ARKIV
Undersökningspunkter med ID-nr 30KXXX, 32DXXX och 33CXXX har
inarbetats i denna rapport och har utförts i samband med tidigare projekt och
tillhandahållits av Luleå kommun.
Arkivmaterial omfattar:




12 st viktsonderingar (Vim)
4 st slagsondering (Slb)
Upptagning av störda jordprover från 5 st undersökningspunkter
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8.2

UTFÖRDA SONDERINGAR OCH INSITUFÖRSÖK

Undersökningspunkter med ID-nr 17W047 till 17W061 har utförts av WSP.
Undersökningspunkter med ID-nr 1701 till 1711 haarockså utförts av WSP
och är miljö-provtagnings punkter.

Utförda sonderingar omfattar:



8.3

11 st viktsonderingar (Vim)
11 st slagsondering (slb)

UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Utförda provtagningar omfattar upptagning av störda prover med
skruvprovtagare i 10 st punkter. Miljöprovtagning utfördes i 11 st punkter
och redovisas i separat rapport, ”Miljöteknisk markundersökning” daterad
2017-07-04.

8.4

UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna utfördes under Maj och Juni 2017.

8.5

LABORATORIEANALYSER

Samtliga upptagna prover har klassificerats okulärt i fält.
Utvalda prover från 2 st punkter har analyserats med siktanalys vid WSP:s
geotekniska laboratorium i Umeå med avseende på jordartsklassificering,
kornstorleksfördelning och tjälfarlighetsklass. Resultaten presenteras i Bilaga
1.
Laboratorieanalyser av miljöprover presenteras i separat rapport,
”Miljöteknisk markundersökning” daterad 2017-07-04.

8.6

FÄLTINGENJÖRER

Geotekniska undersökningar har utförts av fältgeotekniker Rolf Johansson
och Thomas Sandberg, WSP med geoteknisk borrbandvagn modell GM 75.

8.7

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Omfattar installation av 2 st filterförsedda grundvattenrör i punkter 17W050
0ch 17W060. Resultat från avläsningar redovisas i Tabell 3.
Tabell 3 Uppmätta grundvattennivåer m under markytan/nivå (lokala korrdinatsystem)

Datum
2017-06-09

17W050

17W060

djup (m) / nivå

djup (m) / nivå

1,55 / +10

1,45 / +10,1
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9

HÄRLEDDA VÄRDEN

Härledning av jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper har utförts
enligt figur 5.2-8 och figur 5.2-9 i TK Geo 13. Resultaten redovisas i Bilaga
2.1 (Friktionsvinkel) och 2.2 (E-modul).

10

VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Inga avvikelser har noterats i samband med undersökningarna.

11

REDOVISNING

Resultatet från utförda geotekniska undersökningar redovisas på
geotekniska ritningar i plan och sektion.
Ritningar har framställts av Tanveer Naseer, WSP.

G-10-1-001
G-10-2S-001
G-10-2S-002
G-10-2S-003

Geotekniska undersökningar plan
Geotekniska undersökningar sektioner
A-A, B-B och C-C
Geotekniska undersökningar sektioner
D-D och E-E
Geotekniska undersökningar sektioner
F-F och löspunkter

2017-06-14
2017-06-14
2017-06-14
2017-06-14
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com

WSP Stab
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Siktanalys
Grushalt %
Sandhalt %
Finjordshalt %
Jordart
Tjälfarlighetsklass
Materialtyp
Graderingstal d60 / d10

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

2,8 %
53,2 %
44,1 %
Sandig siltmorän
4
5A
-

Finjord
Ler

Projekt

Luleå kommun, ny
brandstation, Geo/Miljö

Uppdragsnummer
Borrhål
Djup (m)
Fältdatum
Labdatum
Lab.tekn
Inkommet prov

10252036
17W050
1,0-2,0
2017-05-30
2017-06-12
A.Lidgren
1786 gr

Grovjord

Silt

Sten / bl

Sand

Grus

Sten

Kornstorlek d, mm
0,002

0,0063

0,02

0,063

0,2

0,63

2

6,3

20

63

90 125 180

63

90 125 180

100

Halt av korn < d, Viktprocent

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fri maskvidd, mm

0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013
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4

8

11,2

16

31,5

Siktanalys
Grushalt %
Sandhalt %
Finjordshalt %
Jordart
Tjälfarlighetsklass
Materialtyp
Graderingstal d60 / d10

Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

20,9 %
53,1 %
26,0 %
Siltig sandmorän
2
3B
-

Finjord
Ler

Projekt

Luleå kommun, ny
brandstation, Geo/Miljö

Uppdragsnummer
Borrhål
Djup (m)
Fältdatum
Labdatum
Lab.tekn
Inkommet prov

10252036
17W054
1,0-1,5
2017-06-01
2017-06-12
A.Lidgren
1641 gr

Grovjord

Silt

Sten / bl

Sand

Grus

Sten

Kornstorlek d, mm
0,002

0,0063

0,02

0,063

0,2

0,63

2

6,3

20

63

90 125 180

63

90 125 180

100

Halt av korn < d, Viktprocent

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Fri maskvidd, mm

0,063
0,125
0,25
0,5
1
2
Bestämning av kornstorleksfördelning enl. SIS-CEN ISO 17892-4 2013
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4

8

11,2

16

31,5

Bilaga 2.1
Härledda värden - Friktionsvinkel
[°]
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Uppdragsnamn: Ny brandstation
WSP-uppdrag: 10252036

Bilaga 2.2
Härledda värden - E-modul
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1

OBJEKT

På uppdrag av Luleå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning för på Lilla Mjölkuddsberget,
Ytterviken i Luleå.
Ändamålet med undersökningen är att utreda de geotekniska förhållandena i
området samt verifiera bergnivåer och moränmäktigheter för
volymberäkningar för utvinning att material.
Denna handling utgör underlag för förprojektering.

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters geotekniska egenskaper
baserat på följande handlingar:





3

TK Geo 13, Publ 2013:0668
AMA Anläggning 13
SS-EN 1997 och IEG:s tillämpningsdokument
Boverkets BFS 2015:6 EKS 10

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

3.1
GEOTEKNISK KATEGORI OCH
SÄKERHETSKLASS
Val av säkerhetsklass görs enligt BFS 2015:6 Bilaga 1. Geokonstruktioner
dimensioneras i detta skede för Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG
Rapport 2:2008.

3.2

BERÄKNINGSANVISNINGAR

Dimensioneringssätt för olika typer av geokonstruktioner görs enligt tabell I1, BFS 2015:6.

4

UTFÖRDA GEOTEKNISKA
UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska fältundersökningar utfördes av WSP under augusti och
september 2016. Undersökningarna redovisas i sin helhet i en separat
handling benämnd Markteknisk undersökningsrapport (MUR), daterad 201611-25.

5

ÖVRIGA HANDLINGAR OCH
UNDERLAG

Tidigare utförda undersökningar i området tillhandahållna av Luleå kommun
har beaktats vid planering av arbetet.
Laserskanning över området, tillhandahållet av Luleå kommun, har använts
som underlag vid skapandet av terrängmodell och bergmodell samt sektioner.
4 | 10236648 • Riskanalys Ytterviken
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6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1

TOPOGRAFI

Det undersökta planområdet ligger inom Porsödalens industriområde och
avgränsas i söder och sydväst av ett järnvägsspår och i norr och i öst av ett
bebyggt industriområde.
Den största del av planområdet utgörs av skog med varierande höjd och
topografi.
Beskrivningen av området är uppdelad i två delar.
Den första delen är belägen på ett berg, Lilla Mjölkuddsberget. Terrängen
består av skogsmark och har generellt svag lutning med nivåer som varierar
mellan ca +6,8 och +17,2, motsvarande en höjdskillnad på ca 13 meter. Inom
stora delar av området förekommer berg i dagen eller ytligt berg. I delar av
området finns stora block och sten. Området avgränsas mot industriområdet
och delområde 2 av en delvis grusbelagd och delvis asfalterad gång- och
cykelväg.
Delområde två är belägen nordväst om Lilla Mjölkuddsberget och sträcker
sig mellan järnvägen och en industritomt (Beijer) ut mot en asfalterad gångoch cykelväg. Området består av skogsmark och utfylld mark med relativt
plan terräng. Markytan har mätts in i utförda undersökningspunkter på nivå
ca +5,0 till +5,7.

6.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Materialtyp och tjälfarlighetsklasser enligt AMA Anläggning 13. I
beskrivningen nedan står M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass.
I följande beskrivning är det undersökta området indelat i två delar, se
profilritning (G-10-1-001).

Del 1, Lilla Mjölkuddsberget
I området består jorden av ett tunt lager mulljord och växtskikt ovan
friktionsjord på morän. Berg förekommer ytligt i stora delar av område och
berg i dagen har karterat på ett flertal ställen.
Friktionsjorden består av siltig sand (M3B, T2) och moränen är av typen
siltig sandmorän (M3A, T2).
Undersökningarna är generellt utförda med jord-bergsondering till stopp,
dvs. utfört minst 3 m i berg.
Områden med berg i dagen har karterats och mätts in. Bergnivåerna för
områden med berg i dagen har bestämts utifrån en terrängmodell baserad på
laserskanning och varierar mellan ca +7 till +23.
Berg har påträffats i de undersökta punkterna på djup ca 0,2-5,5 m under
markytan, motsvarande nivå ca +7,3 till +16,5. Undantaget är punkt
16W056, där det var bergfritt ned till ca 9,0 meters djup under markytan,
motsvarande nivå -2,15, se sektionsritningar (G-10-2S-004).
Lilla Mjölkuddsberget • PM Geoteknik | 5
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Lokalt i punkt 16W056, i den västra delen av Mjölkuddberget, har fyllning
påträffats av typ siltig sandmorän (M3A, T2).
Del 2
Jorden i området består generellt av sandiga siltsediment (M5A, T4) ovan
siltig lera (M5A, T4) som underlagras av sandig silt (M5A, T4) och morän.
I området vid punkt 16W051 och 16W054 finns ytliga blandade fyllningar.
Siltsedimenten är mycket löst till löst lagrade med mäktigheter på ca 1,0 m.
Den underlagrande sulfidjordshaltiga siltiga leran är mycket löst lagrad och
har ca 0,6 m mäktighet.
Den underlagrande siltiga sandmoränen (M3A, T2) har fast till mycket fast
lagringstäthet.
Berg har inte verifierats i undersökningspunkterna.
Viktsonderingar stoppade på ca djup 0,9-4,2 m under markytan, motsvarande
nivå ca +0,8 till +4,6.
Slagsonderingar stoppade eller avbröts på ca djup 9,0–15,0 m under
markytan motsvarande nivå ca -3,9 till -9,3.
Skruvprovtagning utfördes ned till 4,0 under markytan motsvarande nivå ca
+1,0.

6.3

GEOTEKNISKA PARAMETRAR

Valda härledda samt dimensionerande parametrar redovisas i tabell 1 och 3.
Värden är valda utifrån diagram redovisade i markteknisk
undersökningsrapport (MUR) daterad 2016-09-16, samt TK Geo 13 tabell
5.2-1, 5.2-2 och 5.2-3.
Tabell 1 Sammanställning valda härledda värden.

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

fast

20(12)

28°

E = 14 MPa

Mycket lös

17(9)

26°

E = 1 MPa

Mycket lös

17(07)

-

-

Fast till mycket
fast

20(12)

37°

E = 20MPa

Material

Lagringstäthet

Befintlig fyllning

Silt och sandig Silt

Sulfidhaltig siltig lera

Morän
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Tabell 2 Partialkoefficienter för omräkning till dimensionerade värden

Jordparameter

Symbol

Värde

Friktionsvinkel (tan(Ø) )

γØ

1,3

Tunghet

γρ

1,0

E-modul

γE

1,0

Omräkningsfaktor (del 1)

η

0,95

Omräkningsfaktor (del 2)

η

0,8

Tabell 3 Sammanställning dimensionerande värden

Tunghet, ρ
(ρ’) (kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Deformationsegenskaper

fast

20(12)

18°

E = 14 MPa

Mycket lös

17(9)

17°

E = 1 MPa

Mycket lös

17(07)

-

-

Fast till mycket
fast

20(12)

Material

Lagringstäthet

Befintlig fyllningen

Silt och sandig Silt

Sulfidhaltig siltig lera

Morän

6.4

28°

E = 20MPa

GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Geohydrologiska undersökningar omfattar installation av 3 st filterförsedda
grundvattenrör. Avlästa vattennivåer visas nedan i tabell 4.
Tabell 4 Uppmätta grundvattennivåer med avseende på djup under markytan och nivå enligt
RH2000

GV-rör
Datum

16W052

16W056

16W076

2016-09-18

1,0/+4,0

2,74/+4,0

2,5/+9,7

Grundvattennivån kan förväntas vara högre vid höga vattenflöden till
exempel vid stora nederbördsmängder eller snösmältning.
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7

REKOMMENDATIONER

Inom området förkommer stora block, sten och berg i dagen.
Om byggnation ska genomföras kan det beroende på höjdsättningen komma
att krävas sprängningsarbeten i området. Vid sprängningsarbeten inför
byggnation måste radonrisken utredas.
Bergschakt och schaktning för byggnad utförs enligt AMA Anläggning 13
CBC.221.
Schaktbottenbesiktning av geotekniskt sakkunnig rekommenderas.
Grundläggning utförs på avsprängt och välrensat berg eller fast naturlig
morän.
Vid sprängningsarbeten skall en riskanalys utföras och analysen skall beakta
hur omgivningen kommer att påverkas av planerade arbeten. I omgivningen
finns elkraftledningar vid järnvägen som kan påverkas av vibrationer och
damm. I anslutning till området finns även ett flertal arbetsplatser som kan
påverkas.
Observera att sulfidhaltig jord förekommer i de nordvästra delarna av
området. Dessa massor kräver särskild hantering enligt gällande regler och
direktiv från miljömyndigheten.

8

KONTROLL

Kontroll ska omfatta att de verkliga jord-och grundvattenförhållandena
överensstämmer med de förutsättningar som projekteringen baserats på.
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1

OBJEKT

På uppdrag av Luleå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en
översiktlig geoteknisk undersökning på Lilla Mjölkuddsberget, Ytterviken i
Luleå.

2

ÄNDAMÅL

Ändamålet med undersökningen är att utreda de geotekniska
förutsättningarna i området samt att verifiera bergnivåer och
moränmäktigheter för volymberäkningar för utvinning att material.

3

UNDERLAG FÖR
UNDERSÖKNINGEN

Underlag för undersökningen har utgjorts av plankarta över området
tillhandahållen av Luleå kommun samt ett platsbesök 2016-08-03.

4

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF kompletterat beteckningsblad 1 2013-04-24

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jord-bergsondering (Jb2)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Viktsondering (Vim)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Slagsondering (Slb)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

Skruvprovtagning (Skr)

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013

5

ARKIVMATERIAL

Tidigare utförda undersökningar i området tillhandahållna av Luleå kommun
har beaktats vid planering av arbetet.
Laserskanning över området, tillhandahållet av Luleå kommun, har använts
som underlag vid skapandet av terrängmodell, bergmodell och sektioner.
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SS-

6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1

TOPOGRAFI OCH OMGIVNING

Området ligger till stor del på ett berg, Lilla Mjölkuddsberget, och delvis på
skogsmark och avgränsas av ett industriområde i nordväst till nordöst och ett
järnvägsspår i söder. Terrängen har generellt relativt svag lutning med nivåer
uppmätta i undersökningspunkter som varierar mellan ca +6,8 och +17,2,
motsvarande en höjdskillnad på ca 13 m.

7

POSITIONERING

Utsättning och inmätning av borrpunkter har utförts av Thomas Jatko, WSP i
koordinatsystem SWEREF 99 21 45 i plan och RH 2000 i höjd.
Inmätning av områden med berg i dagen har utförts av Thomas Jatko, WSP.

8

GEOTEKNISKA
FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1

UTFÖRDA SONDERINGAR OCH INSITUFÖRSÖK

Utförda sonderingar omfattar 5 st viktsonderingar (Vim), 8 st
slagsonderingar (Slb) och 21 st jord-bergsonderingar (Jb2).
Områden med berg i dagen har karterats på Lilla Mjölkuddsberget.

8.2

UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Utförda provtagningar omfattar upptag av störda prover med skruvprovtagare
i 4 st punkter.

8.3

UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna utfördes under augusti och september 2016.

8.4

FÄLTINGENJÖRER

Geotekniska undersökningar har utförts av borrledare Thomas Sandberg,
Rolf Johansson och Fredrik Johansson WSP med geoteknisk borrvagn
modell GM 75.
Kartering av områden med berg i dagen har utförts av Rebecka Westerberg
och Tanveer Naseer, WSP

Lilla Mjölkuddsberget • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) | 5

396

8.5

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Omfattar installations av 3 st filterförsedda grundvattenrör har utförts.

Uppmätta grundvattennivåer redovisas i Tabell 3.
Tabell 3 Uppmätta grundvattendjup under markytan/nivå RH 2000.
GV-rör

9

Datum

16W052

16W056

16W076

2016-09-18

1,0/4,0

2,74/4,0

2,5/9,7

GEOTEKNISKA
LABORATORIEUNDERSÖKNINGA
R

Inga laboratorieundersökningar har utförts i detta skede. Upptagna
jordprover har bedömts okulärt av borrledare.

6 | 10236648 • Riskanalys Ytterviken

397

10

HÄRLEDDA VÄRDEN

Härledda hållfasthets- och deformationsegenskaper utifrån utförda
sonderingar redovisas i Figur 1 och 2 nedan.

Härledda friktionsvinklar
25,0
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40,0

0
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Djup [meter under markytan]

1

Vim16W051

1,5
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Vim16W053
2

Vim16W054
Vim16W074

2,5

3

3,5

4
Figur 1 Härledda friktionsvinklar mot djupet. Utvärderingar har gjorts enligt TR Geo13
figur 5.2-9.
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Härledda E-moduler
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Figur 2 Härledda E-moduler mot djupet. Utvärderingar har gjorts enligt TR Geo 13
figur 5.2-8.
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1

Uppdrag

WSP Bergteknik i Luleå har på uppdrag av Luleå kommun utfört en riskanalys med
avseende på markvibrationer ifrån sprängning för rubricerat objekt. För plankarta se
Figur 1.

2

Omfattning och syfte

\\ser01col1se\Common Projects\5656\10236648\9_Leverans\PM Riskanalys Ytterviken_final.docx

Analysen omfattar fastigheter och utrustning samt verksamhet inom ett bedömt
utredningsområde, ca 200 meter ifrån arbetsområdet vilket visas i Figur 1.
Utredningsområdets storlek är satt utifrån projektets längd och att det kan klassas som
täktverksamhet.

Figur 1 Planvy över tomten som visas i lila och utredningsområdets ytterkant som visas i gut.

Riskanalysen har i tillämpliga delar upprättats enligt svensk standard SS
4604866:2011.
I uppdraget ingår att inom utredningsområdet ange högsta rekommenderade
svängningshastighet för byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning.
Syftet med riskanalysen är att belysa och genom restriktioner begränsa markvibrationer
ifrån sprängningsarbetet som kan orsaka skador på byggnader och störningar i
vibrationskänslig utrustning och anläggningar, samt att sätta restriktioner för arbete intill
spårområdet för den angränsande järnvägen.
Ytterligare information kan framkomma vid syneförrättning (sprickbesiktning) av
fastigheter inom utredningsområdet. Om information framkommer som förändrar
beräkningsförutsättningarna måste restriktioner för vibrationerna justeras.
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Figur 2 Karta med arbetsområdets ungefärliga läge. Karta ifrån Hitta.se

3

Allmänt

Luleå kommun vill nyttja tomten Ytterviken 17:32 för att där förlägga kommunens
återvinningscentral, räddningstjänsten och vissa delar av
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. För att detta ska vara möjligt behöver
bergnivån sänkas inom området

\\ser01col1se\Common Projects\5656\10236648\9_Leverans\PM Riskanalys Ytterviken_final.docx

Information om projektets ändamål, geografiska läge och omfattning framgår av
administrativa föreskrifter och förfrågningsunderlag i övrigt.
Ansvaret för skador ifrån stenkast ligger helt på sprängarbasen som alltid har det totala
ansvaret för postering och täckning vid sprängningstillfället.
Alla i entreprenaden ingående markarbeten ska bedrivas enligt de lagar, föreskrifter
och anvisningar som utfärdats av myndigheter, som exempel kan anges:
”Bygg och anläggningsarbete” AFS 1999:3
”Sprängarbeten” AFS 2007:01
”Berg och gruvarbeten” AFS 2010:01
”Polisens allmänna villkor om sprängning”
Om entreprenören inte följer gällande föreskrifter och restriktioner påtager han sig
ansvaret för de skador och skadeståndskrav som kan bli följd av entreprenaden.
Entreprenören ansvarar för att anpassa sprängningsarbetet så att krav på
vibrationsvärden innehålls.
Åtgärder ska utföras på byggnader 200 m ifrån platsen för sprängning.
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4

Underlag

Följande underlag har använts:
Fältinventering av närliggande byggnader samt fotodokumentation, utförd under
augusti 2016. Fältinventeringen redovisas i 7.1Bilaga 1 – Inventering, gränsvärden och
åtgärder.
Svensk standard SS 4604866:2011 Vibration och stöt – Riktvärden för
sprängningsinducerade vibrationer i byggnader.
Svensk standard SS 4604860 Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för
besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande
verksamheter.
SGU:s jordartskarta 2016-10-06

4.1

Geologiska förhållanden

Området utgörs främst av morän men ett mindre område utgörs av lera, detta område
har en flack lutning, vilket medför att riskerna för skred eller sättningar är små.

\\ser01col1se\Common Projects\5656\10236648\9_Leverans\PM Riskanalys Ytterviken_final.docx

Den geologiska kartan är flygbildstolkad av SGU och som avvikelse kunde partier med
berg i dagen noteras i fält. Se Figur 3 för jordartskarta.

Figur 3 Utdrag ifrån SGU:s jordartskarta. Rött område berg i dagen, blått morän och gult lera-silt.

4.2

Befintlig bebyggelse

Närliggande bebyggelse utgörs av industrilokaler, kontor, butiker och järnvägen.
Byggnaderna är alla förmodat grundlagda med platta på mark. Fasaderna är på de
allra flesta av byggnaderna klädda med plåt, men även bärande tegelfasader
förekommer. Undergrunden består av morän och silt-lera. vilket kan ses i Figur 3.
Vilken grundläggning som har använts för respektive hus kan komma att justeras när
besiktningar utförts. För respektive byggnad, se bilaga 2.
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4.3

Känslig utrustning

Vid plogen 3 ligger GTC Print AB som bedrivit tryckeriverksamhet. I dagsläget är
företaget satt i konkurs men utrustningen finns kvar hos fastighetsägaren. Vanligtvis är
tryckeriutrustning känslig för vibrationer vid användandet och känslig för sättningar.
Eftersom byggnaden ligger på plan mark med en gjuten platta på morän så bedöms
risken för sättningar som obefintlig. Vid syneförrättningen ska hänsyn tas till den
utrustning som byggnaden innehåller och om tryckeriverksamhet återupptas skall
sprängningsarbetet samordnas med företaget för att inte störa verksamheten.
Vid Räfsan 4 finns företaget SICS som är ett forskningscenter inom informations och
kommunikationsteknologi. I lokalerna finns servrar som kan betraktas som
vibrationskänsliga. Företagets lokaler är utanför undersökningsområdet men andra
delar av samma byggnad ligger inom området. Gränsvärdet för skyddande av
utrustningen ligger på 2,5 m/s2. Om gränsvärdet överskrids bör vibrationsdämpande
åtgärder eller tillfällig flytt av servrarna övervägas.

4.4

Transformatorstation

En transformatorstation är belägen inom utredningsområdet på fastigheten Notviken
4:15. Gränsvärdet för transformatorstationen är amax = 10 m/s2.

5

Restriktioner

Gränsvärden som tagits fram har i tillämpliga delar anpassats efter SS 4604866:2011. I
bedömningsprocessen har Ft, verksamhetsfaktorn satts till 0,75 för alla värden i och
med att arbetet kan betraktas som täktverksamhet.
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Om entreprenören vill förändra restriktionerna och åtgärder som innebär att högre
vibrationsvärden tillåts bekostar entreprenören arbetet med detta.

5.1

Järnväg

Gränsvärdet för vibrationer med hänsyn till trafik i Trafikverkets spåranläggningar är 30
mm/s. Vid sprängning intill Trafikverkets spåranläggning krävs därför vid en
svängningshastighet understigande 30 mm/s inga inskränkningar i trafiken. Överstiger
svängningshastigheten detta gränsvärde ska trafiken stoppas enligt bestämmelser i
respektive trafiksäkerhetsinstruktion.
Då avståndet mellan sprängplats och ytförlagd väg eller/och spår/plattform är mindre
än 50 m krävs avstängning i väg-/tågtrafiken och utrymning av station och plattformar.
Rutiner för sprängning i gatuspår med C-skydd finns redovisade i Bilaga 3. En rutin och
plan för avstängning av trafiken ska upprättas i samråd med Trafikverket. Normalt tillåts
bara två sprängningstillfällen per dag - i allmänhet klockan 09.00-14.00 måndag till
fredag. Rutiner för sprängning redovisas i Bilaga 3.
För att undvika stenkast och sprut ska fullgod dämpning såsom tungtäckning
tillsammans med splitterskydd och eventuell bergförankring med mattor utföras. Även
skydd mot nedrullande föremål kan krävas t.ex. slirstockar/inplankning. Direkt efter
varje salva ska en besiktning av området göras innan trafiken får släppas på.
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För sprängning nära elektrifierad järnväg gäller även Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS
007:1, Sprängarbete med följande tillägg från BVF 1921, Elsäkerhetsföreskrifter för
arbete på eller nära kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar:
·

Sprängningen ska föregås av samråd med anläggningsförvaltaren.

·
Sprängobjekten ska täckas omsorgsfullt så att kontaktledningsanläggningen inte
kan skadas av stenar eller andra föremål som kastas omkring vid sprängningen.
·
Sprängning med eltändare är förbjuden inom 5 m från närmaste ledande
anläggningsdel, exempelvis räl, ledning eller kontaktledningsstolpe.
För arbeten i spårområdet vilka enligt BVF 923, Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid
arbete inom spårområde kräver A-skydd, krävs att spåravsnittet avspärras av
tågklareraren genom åtgärder i signalställverk eller på annat sätt (tågstopp).
Aktiviteter som kräver A-skydd är bl.a.:
·

Aktivitet i flerspårssystem.

·

Arbete i spår med bullerskydd och där utrymningsmöjligheten är begränsad.

·
Om det inom säkerhetszonen hanteras gasbehållare, explosiva varor eller
behållare som innehåller mer än 20 liter brandfarlig vätska.
·

Arbete med tunga arbetsredskap inom säkerhetszonen.

·
Arbete med bullrande maskiner eller verktyg som gör att personalen kanske inte
kan uppfatta en varning från tågvarnaren.
·
Aktiviteter vid besvärliga förhållanden, bl.a. när sikten är dålig eller utrymmet
utanför spåret är begränsat t.ex. i tunnlar, i bergsskärningar, vid snögallerier eller på
broar.
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5.2

Vibrationsrestriktioner

Samtliga byggnader är industribyggnader eller butiker och har antagits grundlagda på
morän, och silt-lera. Grundläggningsätt är platta på mark för alla de inventerade
byggnaderna. V10-värdet varierar mellan 16-37mm/s. Se bilaga 2 för enskilda
byggnader.
För VA-ledningar inom området gäller:
V10=25 mm/s
V10-värden gäller för 10 meters avstånd till sprängningen, för övriga avstånd ska
värdena korrigeras med:
Vmax=V10*Fd
För avståndsfaktorn Fd, se Bilaga 2 – Korrigering av V10-värden. Enligt kommunen finns
inga ledningar i närheten av området mer än VA-ledningar till de närliggande
byggnaderna.

För transformatorstationen gäller:
amax = 10m/s2 (avståndskorrigeras inte)
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5.3

Luftstötvåg

För att minska risken för skador p.g.a. luftstötvågen vid sprängningsarbeten gäller
riktvärdet 250 Pa som frifältsvärde eller max 500 Pa som uppmätt reflektionsvärde.
Luftstötvågsmätning kan komma att utföras i de fall klagomål uppkommer från
närliggande verksamheter vilket i så fall bekostas av entreprenören.

5.4

Dammspridning och nedsmutsning

Entreprenören ska tillse att dammspridning från bergborrning, schakt och transporter
minimeras samt att allmän väg i närområdet hålls ren från t.ex. spill av schaktmassor.

6

Åtgärder

Se Bilaga 1 – Inventering, gränsvärden och åtgärder för vilka objekt åtgärder kan
komma att utföras på. De fastigheter där åtgärder kan bli aktuella är Räfsan 4 –
Ferruform, Cranex och SICS7.1.16 och Plogen 3, 7.1.20

6.1

Vibrationsmätning

Entreprenören ombesörjer och bekostar vibrationsmätningen på samtliga
byggnader när de är 200 m ifrån vibrationsalstrande arbete under tiden
vibrationsalstrande arbete pågår.
Samtliga byggnader ska vid något tillfälle ha en mätare monterad. Entreprenören ska
kontrollera att uppsatta riktvärden inte överskrids. Mätningen ska utföras enligt Svensk
standard SS 4604866:2011. Mätarna ska larma via mobilnätet.
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Om riktvärden överskrids ska entreprenören omedelbart stoppa det vibrationsalstrande
arbetet och lämna en avvikelserapport till beställaren. I avvikelserapporten ska
beskrivas hur man undviker att riktvärden överskrids igen.
Vid överskridanden kan det bli aktuellt med en mellanbesiktning för att bedöma ev.
uppkomna skador på fastigheter. Beställaren beslutar om mellanbesiktning och
entreprenören bekostar den samma.
Vibrationsmätning ska utföras på minst 5 olika byggnader vid varje sprängningstillfälle.
Mätningarna ska utföras på de 4 närmast till salvan liggande fastigheterna samt att
mätningar ska utföras i 4 olika riktningar vid varje sprängningstillfälle.

6.2

Sprickbesiktning och provtryckning

På byggnader upp till 200 m ifrån sprängning ska syneförrättning (sprickbesiktning) av
hela byggnaden och provtryckning av eventuella murstockar utföras enligt Svensk
standard 4604860 före och efter sprängning. De byggnader där provtryckning av
murstockar kan bli aktuellt är vid Skotet 8 – Tegelhus och vid Plogen 1 Arento, Svevia
och Wibergs
Entreprenören ombesörjer och bekostar syneförrättning (sprickbesiktning) och
provtryckning av murstockar.
Beställaren ska i enlighet med Svensk standard, SS4604860 beredas tillfälle att
närvara vid besiktningen.
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Kopia på besiktningsprotokoll ska tillhandahållas beställaren före vibrationsalstrande
arbete påbörjas.

6.3

Information

Skriftlig information angående sprängningen ska lämnas till samtliga fastigheter inom
utredningsområdet och innehålla information om följande:
Signaler
Tider för sprängning
Kontaktuppgifter till sprängarbas och platschef.
Entreprenören ombesörjer och bekostar information till boende.

6.4

Dokumentation ifrån arbetsplatsen

Sprängaren ska redovisa sprängplaner, sprängjournal enligt gällande lagar och regler.
Journalerna ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen för beställaren.
Sprängjournalen ska omfatta håldjup, hålsättning, laddning/hål, samverkande laddning,
tändplan, täckning samt uppmätta vibrationsvärden. Salvans läge ska inritas på
planritning.
Beställarens kännedom om sprängplanens innehåll fritar inte entreprenören från det
fulla ansvaret för sprängningsarbetet.
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Rapport över uppmätta vibrationsvärden ska lämnas till beställaren efter att
vibrationsalstrande arbete avslutats.
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7 Bilagor
7.1 Bilaga 1 – Inventering, gränsvärden och åtgärder
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7.1.1 Staget 9 - Reklamtrion

Typ av byggnad:

Varumottagning

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
sprängning:

V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.2 Skotet 8 - Bo Concept, Casa Wikström m.fl

Typ av byggnad:

Butiker och restaurang

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.3 Skotet 8 - Ryds Bil och AB Luleå glas

Typ av byggnad:

Glasmästeri och Bilglasfirma

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.4 Skotet 8 – Mekonomen, DiTec och Bilprovningen

Typ av byggnad:

Verkstad, butik, biltvätt och bilprovning

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.5 Skotet 8 – Fastighetssnabben, ViSiDA och Nordsjö

Typ av byggnad:

Kontor, Mottagning för företagshälsovård, Butik

Fasad:

Plåt och tegel

Stomme:

Stål och tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.6 Skotet 8 – Tegelhus

Typ av byggnad:

Tegelhus utan verksamhet

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.7 Skotet 7 – Dahl, Lernia och Elektroskandia

Typ av byggnad:

Kontor, Butik för VVS, VA och Elinstallationer

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
sprängning:

V10 = 31
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mm/s
Anmärkning:

-
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7.1.8 Notviken 4:13 – Transformatorstation

Typ av byggnad:

Transformatorstation

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
amax=10mm/s2 (avståndskorrigeras inte)

Anmärkning:

-
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7.1.9 Skotet 6 – Heikkis & Idépoolen

Typ av byggnad:

Butik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.10 Skotet 6 – Lindroths MC-Center

Typ av byggnad:

Motorcykelbutik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.11 Vågen 7 – J. Englund Bil AB

Typ av byggnad:

Butik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.12 Vågen 8 – Ingen Verksamhet

Typ av byggnad:

Tom butikslokal

Fasad:

Trä

Stomme:

Trä

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.13 Vågen 8 – Sportfiske MiEKO

Typ av byggnad:

Butik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.14 Räfsan 2 – Beijer Byggmaterial

Typ av byggnad:

Butik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Lera

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 16 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.15 Räfsan 5 Cramo och Momentum

Typ av byggnad:

Butik

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Lera

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 19 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.16 Räfsan 4 – Ferruform, Cranex och SICS

Typ av byggnad:

Dataforskningscenter, distributionscentral Ferruform

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Lera
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Max vibr.nivå byggnad vid
sprängning:

V10 = 16 mm/s, amax = 2,5 m/s2 (avståndkorrigeras ej)

Anmärkning:

En serverhall belägen i byggnaden hos SICS vilken
bör beaktas som vibrationskänslig, därav maxvärdet i
acceleration. Om vibrationsnivåerna vid servrarna
överskrids bör vibrationsdämpande åtgärder eller
tillfällig flytt av servrarna övervägas.

26 (34)

452

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Riskanalys Ytterviken

Magnus Westblom

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10236648

2016-11-25

7.1.17 Räfsan 6 – Nyhléns Hugossons

Typ av byggnad:

Matproduktion och Kontor

Fasad:

Plåt

Stomme:

Murad betong

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.18 Räfsan 5 – Peab, BDX

Typ av byggnad:

Kontor

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.19 Plogen 4 - Bravida, Tegab, LT-Lack

Typ av byggnad:

Kontor, Lackeringsföretag och Byggföretag

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
sprängning:

V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

-
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7.1.20 Plogen 3 – GTC Print

Typ av byggnad:

Tryckeri

Fasad:

Plåt

Stomme:

Stål

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

\\ser01col1se\Common Projects\5656\10236648\9_Leverans\PM Riskanalys Ytterviken_final.docx

Max vibr.nivå byggnad vid
sprängning:

V10 = 37 mm/s

Anmärkning:

Tryckeriet är för tillfället försatt i konkurs men det bör
undersökas om verksamheten återupptas då
utrustningen är vibrationskänslig vid produktion.
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7.1.21 Plogen 2 – Måleri Lundquist
Typ av byggnad:

Målerifirma

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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sprängning:
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7.1.22 Plogen 1 Arento, Svevia och Wibergs

Typ av byggnad:

Maskinuthyrning, Kontor och Bilverkstad

Fasad:

Tegel

Stomme:

Tegel

Grundläggning:

Platta på mark

Undergrund:

Morän

Max vibr.nivå byggnad vid
V10 = 31 mm/s

Anmärkning:

-
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sprängning:
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7.2 Bilaga 2 – Korrigering av V10-värden
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7.3

Rutin vid sprängning vid trafikverkets anläggningar

Rutin vid sprängning. Normalt beviljas sprängtid endast mellan kl.9 – 14.

Sprängarbas ringer till Säkerhetsledare vid 7-tiden på morgonen och meddelar vilken
tid dagens första sprängning kommer att ske
Säkerhetsledare utser TSM
TSM meddelar Trafikledningen (TL) tiden för dagens första sprängning
TSM åker ut till plats, kontaktar sprängare, samt gör upp med denne om tider för
resterande sprängningar för dagen
Laddning och täckning (tung och splitterskydd) utförs
Entreprenören ställer ut poster och om perrong finns inom 50 meter från sprängplats
ska även den delen av perrongen utrymmas av entreprenören i samråd med TSM
När allt är klart för skjutning ringer TSM till TLC och begär avstängning (C-skydd)
När TSM fått klartecken från TLC ger TSM klartecken till sprängarbas
Skott går, klarsignal och sedan synar TSM spårområdet och har ingen åverkan skett så
ringer TSM till TLC och meddelar att sprängningen är avklarad och att trafiken kan
släppas på.
Om salvan har kastat eller skada har skett på Trafikförvaltningens anläggning skall
TSM avgöra när trafiken kan startas igen och sprängaren meddela
produktionssamordnaren och en avvikelserapport ska skrivas omgående

\\ser01col1se\Common Projects\5656\10236648\9_Leverans\PM Riskanalys Ytterviken_final.docx

Sprängare läser av vibrations- och accelerationsmätare och säkerställer att inget
övertramp har skett. I de fall övertramp har skett ska en avvikelserapport skrivas och
åtgärder vidtagas
Efter varje sprängning ska resultat från mätningar skickas till samordningsansvarig via
sms eller mail
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1

INLEDNING OCH SYFTE

WSP har på uppdrag av Luleå kommun fått i uppdrag att göra en
byggbarhetsbedömning för fastigheten Ytterviken 17:32. Vid fastigheten har
Luleå kommun för avsikt att placera kommunens återvinningscentral,
räddningstjänsten samt vissa delar av samhällsbyggnadsförvaltningens
funktioner. Idag finns ett berg på fastigheten som måste schaktas bort för att
de tilltänkta funktionerna ska få plats inom fastigheten.
Intill fastigheten finns ett antal industribyggnader, kontor, affärsverksamheter
och järnväg.
I detta PM har byggbarheten och pris för schaktarbeten för
bergschaktsarbete uppskattats.

2

UNDERLAG

Som underlag till denna rapport har följande använts:
Kontakt med Trafikverket
Kontakt med Entreprenörer
PM – Riskanalys Ytterviken 17:32
Geotekniska undersökningar i området
Underlag från Luleå Kommun
Erfarenheter från tidigare projekt

3

OMFATTNING

Vid fastigheten ligger idag ett berg, benämnt Lilla Mjölkuddsberget. Som
utgångspunkt för detta arbete har en jämnhög schaktbotten nivå satts på 10
m.ö.h. Detta skulle utifrån de geotekniska undersökningar som WSP har
utfört tillsammans med den flygskanning som tidigare utförts av kommunen
resultera i omfattande jord och bergschaktsarbeten. Från de punkter som
tidigare mätts in av WSP har en bergmodell skapats för att få fram bergets
tolkade nivå. Dessa är tolkade som plana ytor mellan de kända inmätta
punkterna. På samma sätt har den flygscanning som gjorts använts som
underlag för markmodellen för att beräkna vilken volym jord som behöver
schaktas bort.
3

Utifrån dessa tolkningar kan det utläsas att ca 300 000 m berg behöver
schaktas bort och ca 90 000 m3 jord.

4

BYGGBARHETSBEDÖMNING

För att genomföra projektet måste hänsyn tas till den närbelägna järnvägen
och de byggnader som finns i anslutning till fastigheten. Vid kontakt med
Trafikverket så ser de inga hinder med att genomföra projektet, dock finns
vissa krav på utförandet som specificeras i riskanalysen. Vad beträffar
intilliggande fastigheter så har vissa krav på vibrationer satts upp för att
dessa inte ska skadas. Dessa restriktioner återfinns också i riskanalysen.
4 | 10236648 • PM Bergteknik Ytterviken
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5

KOSTNADUPPSKATTNING

För den mängd jord som behöver schaktas bort för att nå den önskade nivån
har liknande projekt använts som referens för kostnadsuppskattning. För
schakt av bergvolymerna har entreprenörer kontaktats för att få en bättre
uppskattning av priset.
För schaktning av jordlagren har vi räknat med ca 100 kr/m 3 och för
bergschakt ca 140 kr/fasta m3. I priset för schakten ingår borrning,
sprängning, lastning, vibrationsmätning och ca 3 km transport a materialet.
Detta ger att kostnaden för jordschakten skulle hamna på ca 9 miljoner kr
och kostnaden för bergschakten ca 42 miljoner kronor. Alltså skulle
schaktningsarbetet kosta ca 51 miljoner kronor.
Vid beräkning av kubikmeterpriset för bergschakten antogs det att 500 000
kubikmeter skulle schaktas bort vilket gör att denna siffra kan skilja sig från
ett verkligt utfall.

PM - Bergteknik Ytterviken 17:32 •
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
6 | 10236648 • PM Bergteknik Ytterviken

466

PM
Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17:32

2016-05-31

467

PM
Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken
17:32

KUND
Luleå kommun

KONSULT
WSP Samhällsbyggnad
Smedjegatan 24
972 31 Luleå
Besök: Smedjegatan 24
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER
Magnus Westblom, Göran Pyyny

PROJEKT

UPPDRAGSNAMN

Undersökning av bergkvalitet, Ytterviken
17:32
UPPDRAGSNUMMER

10233643
FÖRFATTARE

Magnus Westblom
DATUM

2016-05-31
ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV

GODKÄND AV

2 | 10233643 • Undersökning av bergkvalitet, Ytterviken 17:32

468

INNEHÅLL
1 INLEDNING

4

2 PROVTAGNING

4

3 PROVRESULTAT

5

3.1

PETROGRAFISK OCH GLIMMERANALYS

5

3.2

MEKANISKA ANALYSER.

6

3.3

SLUTSATSER

6

PM • Undersökning av bergkvalité vid Ytterviken 17:32 | 3

469

1

INLEDNING

WSP har på uppdrag av Luleå Kommun fått i uppgift att översiktligt utreda
användbarheten av de bergmassor som finns vid Ytterviken 17:32. Vid en
eventuell bergschakt i området kommer bergmaterialet att sprängas loss.
Denna utredning syftar till att klargöra vad ett eventuellt bergkrossmaterial
från det aktuella området går att användas till.

2

PROVTAGNING

Enligt berggrundskartan som producerats av SGU finns två typer av
bergmaterial inom området, både metavulkanit och gnejsig granodiorit. En
bild tagen från berggrundskartan över det aktuella området kan ses i Figur 1
inringat i rött.

Figur 1. Urklipp ur SGU:s berggrundskarta.

Detta föranledde att båda bergtyperna testades. Proverna av de båda
materialen togs från samma ställe, en bergsskärning belägen intil den GCväg som går genom området. Lokaliseringen för provtagningen kan ses
markerad i Figur 2.
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Provtagningsplats

Figur 2. Översikt var bergproverna togs.

I bergskärning återfinns två olika bergarter. Dessa antas vara de bergarter
som enligt SGU ska dominera i området. Denna plats valdes utifrån att det
här fanns en befintlig bergskärning vilket medför att minska risken för att få
med vittrat material i proverna. En bild av skärningen var provtagningen
utfördes kan ses i Figur 3 där de båda bergarterna finns markerade.

Bergart 2
Bergart 1

Figur 3. Bild på skärningen var de olika bergproverna är tagna.

3

PROVRESULTAT

Bergproverna skickades in på analys till MRM Konsult AB för analyser. På
båda bergarterna utfördes en förenklad petrografisk analys enligt
europastandarden EN 932-3. Bergart 1 fastställdes som en granodiorit och
bergart 2 som en metabasit.

3.1

PETROGRAFISK OCH GLIMMERANALYS

Analyserna visade att båda bergarterna är lämpliga som
vägbyggnadsmaterial i fråga om glimmerhalt enligt Trafikverkets krav TDOK
2014:0144 om ett innehåll av glimmer under 30 %.
Resultatet från analysen kan ses i Tabell 1.
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Tabell 1. Resultat av glimmeranalysen.

3.2

MEKANISKA ANALYSER.

Resultaten av de mekaniska analyserna kan ses i Tabell 2 för granodioriten
och i Tabell 3 för metabasiten.
Tabell 2. Resultat av provning av de mekaniska egenskaperna för Granodioriten

Tabell 3. Resultat av provning av de mekaniska egenskaperna för Metabasiten

3.3

SLUTSATSER

Resultaten av de mekaniska visar att båda materialen kan användas som
bärlager och förstärkningslager enligt Trafikverkets krav i TDOK 2013:0529.
Materialet är även godkänt för användning som viss typ av slitlager beroende
på typ av väg och vilka krav som ställs för olika vägtyper.
Vad som bör beaktas är att provtagningen endast är gjord på en väldigt
begränsad volym av bergmassan och att materialets kvalité kan variera. De
fullständiga analysrapporterna återfinns i Bilaga 1, 2 och 3. Petrografiska och
glimmeranalysen kan ses i Bilaga 1. De mekaniska analyserna kan ses i
Bilaga 2 för granodioriten och i Bilaga 3 för metabasiten.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
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FÖRENKLAD PETROGRAFI OCH
GLIMMERANALYS
OBJEKT PORSÖN - 10233643
Projektnummer:
Beställare:
Objekt:
Provtagare:
Provtagningsdatum:
Märkning:
Provmaterial:

MRMK 168002
WSP (Magnus Westblom)
10233643
Magnus Westblom
2016-05-13
”Röd och svart sten”
Sprängsten/block

METOD
Ett inlämnat prov sprängsten undersöktes okulärt och under lupp för förenklad
petrografi. Den petrografiska analysen följer europastandarden EN 932-3. En
del av materialet krossades för bestämning av halten frikrossad glimmer i
fraktionen 0,125–0,250 mm enligt Trafikverkets krav TDOK 2014:0144
(metod B).
RESULTAT PETROGRAFI OCH GLIMMER
Det analyserade bergprovet består av 2 bergarter:
•

(1) Rosa till grå, medelkornig till grovkornig, gnejsig granodiorit.

•

(2) Mörkgrå till svart, finkornig till fint medelkornig, svagt till måttligt
folierad metabasit (ev. amfibolit). Innehåller tunna ådror med
granitiskt/granodioritiskt material.

Båda bergarterna har en glimmerhalt som med god marginal ligger under det som
krävs för vägbyggnadsändamål*.
Granodiorit (1)
0,125 - 0,250 mm
Mineral
Antal korn korn-%
Biotit
79
11,4
Muskovit
0
0,0
Klorit
0
0,0
Övriga mineral
615
88,6
Summa
694
100,0
11,4
Total andel glimmer (korn-%):

Rickard Sundvall
Tel 0920-604 70
rickard@mrm.se
mrm.se

Metabasit (2)
0,125 - 0,250 mm
Mineral
Antal korn korn-%
Biotit
34
4,3
Muskovit
0
0,0
Klorit
0
0,0
Övriga mineral
766
95,8
Summa
800
100,0
Total andel glimmer (korn-%):
4,3

MRM Konsult AB
Box 63, 971 03 Luleå
Gammelstadsv. 5
972 41 Luleå
Tel. 0920-604 60
Telefax 0920-604 74
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Materialet är ur ett petrografiskt perspektiv lämpligt för vägkonstruktion (både
obundna lager och bundna lager). Berget är endast obetydligt vittrat i mindre partier
och ger ett överlag friskt intryck. Denna petrografiska analys bör kompletteras med
kontroll av övriga materialegenskaper innan slutligt användningsområde för
bergmaterialet bestäms.

Utfärdat av:
Rickard Sundvall, Fil. Dr. Geolog
Luleå 2016-05-19

* För obundet bärlager till belagda vägar gäller att andelen fri glimmer ej får överstiga 30 %. Om
andelen fri glimmer är mellan 30 och 45 % får materialet användas om lagret inte trafikeras. Dessa
gränsvärden avser såväl levererat material (deklarerade egenskaper) som material ur väglinjen (kontroll
av färdigt lager). Glimmerhalten ska bestämmas minst en gång per år. På färdigt lager utförs kontroll
vid misstanke om hög glimmerhalt minst en gång per 40 000 m2 för deklarerat material, dock minst två
gånger per objekt och täkt. För ej deklarerat material utförs kontroll minst en gång per 20 000 m2, dock
minst två gånger per objekt och täkt.
För grusslitlager gäller att andelen fri glimmer ej får överstiga 30 %. Dessa gränsvärden avser såväl
levererat material (deklarerade egenskaper) som material hämtat ur väglinjen (kontroll av färdigt lager).
Glimmerhalten ska bestämmas minst en gång per år. På färdigt lager ska glimmerhalt bestämmas minst
en gång per 40 000 m2 för deklarerat material, dock minst en gång per objekt och täkt. För ej deklarerat
material utförs kontroll minst två gånger per 20 000 m2, dock minst en gång per objekt och täkt.

Rickard Sundvall
Tel 0920-604 70
rickard@mrm.se
mrm.se

MRM Konsult AB
Box 63, 971 03 Luleå
Gammelstadsv. 5
972 41 Luleå
Tel. 0920-604 60
Telefax 0920-604 74
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Box 63

RAPPORT: G 160699

971 03 LULEÅ

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Tel. 0920-60460

Reg. nummer:

160524-6

MEKANISKA ANALYSER
Objekt

10233643

Provtagningsplats

Porsön

Sektion
Beställare

WSP

Märkning

"Granit"

Material

Bergprovbitar

Provtagare

Magnus Westblom

Provtagningsdatum

160513

Väg nummer
Entreprenör
Leverantör

Provningsresultat
Korndensitet

enl SSEN 1097-6:2013

2,68

Flisighetsindex

enl SSEN 933-3:2012

0

Kulkvarnsvärde

enl SSEN 1097-9:2014

11,2-16 mm

8,5

vikt-%

Los Angeles-tal

enl SSEN 1097-2:2010

10-14 mm

19

vikt-%

Los Angeles-tal

enl SSEN 1097-2:2010

31.5-50 mm

0

vikt-%

micro-Devalvärde,våt

enl SSEN 1097-1:2011

10-14 mm

5

vikt-%

micro-Devalvärde,våt

enl SSEN 1097-1:2011

31.5-50 mm

0

vikt-%

Mg/m3

Anmärkningar

Luleå

160524

Provningsansvarig:

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat
Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
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Box 63

RAPPORT: G 160700

971 03 LULEÅ

utfärdad av ackrediterat laboratorium

Tel. 0920-60460

Reg. nummer:

160524-6

MEKANISKA ANALYSER
Objekt

10233643

Provtagningsplats

Porsön

Sektion
Beställare

WSP

Märkning

"Magmatisk" Svart

Material

Bergprovbitar

Provtagare

Magnus Westblom

Provtagningsdatum

160513

Väg nummer
Entreprenör
Leverantör

Provningsresultat
Korndensitet

enl SSEN 1097-6:2013

2,94

Flisighetsindex

enl SSEN 933-3:2012

0

Kulkvarnsvärde

enl SSEN 1097-9:2014

11,2-16 mm

8,5

vikt-%

Los Angeles-tal

enl SSEN 1097-2:2010

10-14 mm

11

vikt-%

Los Angeles-tal

enl SSEN 1097-2:2010

31.5-50 mm

0

vikt-%

micro-Devalvärde,våt

enl SSEN 1097-1:2011

10-14 mm

7

vikt-%

micro-Devalvärde,våt

enl SSEN 1097-1:2011

31.5-50 mm

0

vikt-%

Mg/m3

Anmärkningar

Luleå

160525

Provningsansvarig:

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat
Kunden har informerats om mätosäkerheten vid kontraktsgenomgången

http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-12-14

§ 213
Antagande av detaljplan för del av Björsbyn, del av
Björsbyn 1:12 - Dalbo
Ärendenr 2015/1135-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om antagande
av detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - Dalbo

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2016 (§ 42) att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av
Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - Dalbo.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om antagande
av detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 – Dalbo.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Detaljplanen syftar till att planlägga för bostäder samt tomter för
verksamheter i området öster om Bensbyvägen och norr om
Revelsuddsvägen. Området, Dalbo, är utpekat som prioriterad zon för
utbyggnad i översiktsplanen.
Idag består området i huvudsak av produktionsskog som bedöms ha ringa
naturvärden.
Planförslaget följer översiktsplanen. Planen handläggs med utökat
planförfarande.

Beskrivning av ärendet
Bostäderna kommer i huvudsak att bestå av småhus på friliggande tomter
som fördelas via den kommunala tomtkön. Utöver detta avsätts mark för rad-,
kedje-, eller parhus samt lägenheter i flerbostadshus i upp till två våningar.
Totalt beräknas området innehålla ca 120-130 bostäder.
Norr om bostadsområdet planeras ett område på ca 5 hektar med tomter för
kontor och verksamheter. Bostadsområdet kommer att kopplas samman med
Hällbacken genom huvudgatan samt gång- och cykelvägar.
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Verksamhetsområdet får en egen infart från Bensbyvägen och avskiljs från
bostäderna med ett grönområde. Den del av huvudgatan som förbinder
verksamhetsområdet med bostadsområdet utformas som bussgata för att
hindra att trafik från verksamhetsområdet kör genom bostadsområdet.
Samtidigt möjliggör detta bra linjedragningar för buss via Hällbacken.
Grönområdet kommer samtidigt som det avskiljer verksamheter från bostäder
även skydda ett blött område som bedöms ha högre naturvärden än den
omkringliggande skogen.
Gator och kvarter har i största möjliga mån anpassats efter terrängen för att
skapa goda förutsättningar för höjdsättning av tomtmark. De kvarter som har
störst höjdskillnader planläggs för radhus, parhus eller kedjehus. På så sätt
kan de markanvisas till en eller flera exploatörer som kan ta ett helhetsgrepp
om kvarteret. På så sätt kan alltför höga och branta slänter mellan grannar
undvikas.
En större lekpark föreslås anläggas i södra delen av bostadsområdet och en
mindre med naturkaraktär i bostadsområdets norra del.
Viktiga frågor i planarbetet har varit att hitta bra kopplingar för oskyddade
trafikanter till Hällbacken, att skydda det blöta området mellan bostäder och
verksamheter samt att anpassa gator och tomtmark till terrängen.

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

Beslutsunderlag









Beslutsförslag 2017-11-12, SBF hid 2017.7158
Planuppdrag (bilaga), KLF änr 2015/1135, SBF hid 2016.484
Plankarta (bilaga), SBF hid 2017.7159
Planillustration (bilaga), SBF hid 2017.7163
Planbeskrivning (bilaga), SBF hid 2017.7160
Samrådsredogörelse (bilaga), SBF hid 2017.7161
Granskningsutlåtande (bilaga), SBF hid 2017.7164
Bilagor 1-4 till planen (bilagor), SBF hid 2017.7165-7168
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1. Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggande av ett nytt bostads- och verksamhetsområde i ett skogsområde beläget öster om bostadsområdet Hällbacken. Vidare syftar planen
till att möjligöra bra körvägar för kollektivtrafiken samt att bevara den naturvärden som
finns mellan det planerade bostads- och verksamhetsområdena.

2. Planområdets läge och areal

Planområdet är beläget norr om Sinksundet i Luleå och öster om Bensbyvägen. Väster om
Bensbyvägen, i anslutning till planområdet, är bostadsområdet Hällbacken beläget. Planområdets areal är 38 ha.

3. Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen från 2015.
Preliminär tidplan för planarbetet:
Planuppdrag		

December 2015

Samråd		

Juni-Augusti 2017

Granskning		

Oktober-November 2017

Antagande 		

Första kvartalet 2018

Laga kraft		

Första kvartalet 2018

4. Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Planillustration
Planbeskrivningen och planillustrationen utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning

Utredningar (bifogas till planhandlingarna)
• Markteknisk undersökningsrapport (WSP 2016)
• PM - Geoteknik (WSP 2016)
• PM Naturvärdesbedömning (Luleå Kommun 2017)
• Trafikbullerutredning (WSP 2017)
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Medverkande i planarbetet
Tjänstemän
Detaljplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar och bolag. Handläggande planarkitekt är Björn Ylinenpää, Arkitekt
MSA och ansvarig planchef AnneLie Granljung. Kommunekolog Örjan Spansk, kommunens
skogsvårdsansvarige Johan Kristoffersson samt Malin Jansson, Landskapsarkitekt LAR/
MSA på Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit i naturvärdesbedömningen och analys av
grönstrukturen.Josefine Öberg, landskapsarkitektstudent och praktiktant vid Luleå Kommun
har medverkat till utformningen av parker och grönområden. Linn Adolfsson och Fredrik
Bladfors, trafikingenjörer vid Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit i trafikfrågor och vid
utformning av gator.

Konsulter
WSP har sammanställt befintlig geoteknik. ÅF har under sommaren 2017 förprojekterat och
kommer under hösten att göra de utredningar som behövs för detaljprojekteringen som
påbörjas 2018.

5. Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan
Enligt gällande översiktsplan, antagen 2013, ska ny bebyggelse lokaliseras till Dalbo, dvs.
planområdet. Bebyggelsen ska innehålla en blandning av bostäder och arbetsplatsert med
kultur- och rekreationsvärden som utgångspunkt. Bensbyvägen ingår i det statliga huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras. Höga transporter till och
från hamnen ska fortsatt vara möjliga längs Bensbyvägen. Framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister ska prioriteras. Kopplingarna och nåbarheten för rörelse och
rekreation mellan Hällbacken/Dalbo och Ormberget ska särskilt beaktas.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör områden med gällande planer enligt nedan:
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

Pl 164

Områdesbestämmelser för Dalbo-Revelsudden
Detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12. Närvärmeanläggning och återvinningsstation

1995-11-07

P 1996-92

2011-12-02

P 2011-25

Pl 370

Områdesbestämmelserna berör ett mindre område i anslutning till Reveluddsvägen i södra
delen av planområdet. De reglerar storleken på fritidshus och tomter. Vad gäller markanvändning anges att syftet med bestämmelserna är att: ”Området skall reserveras för framtida
tätbebyggelse. Åtgärder får ej vidtas som kan försvåra planering och tillkomst av sådan bebyggelse och
anläggningar.”
Detaljplanen för en närvärmeanläggning är belägen i det sydvästliga hörnet av planområdet.
4
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Planen gjordes när Luleå Energi AB planerade för fjärrvärmeförsörjning för den nya bebyggelsen norr om Sinksundet. Senare beslutade bolaget att inte fullfölja dessa planer, vilket
innebär att närvärmeanläggningen inte behövs. Den här planen ersätter helt den planen.

Riksintressen
Planområdet är beläget inom kustområde av riksintresse för såväl friluftsliv som turism
enligt 4 kap miljöbalken. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande
av detaljplanen.

Strandskydd och andra förordnanden enl. MB
Delar av planområdet omfattas av strandskyddet. Området ingår inte i det utökade strandskyddet. Den del av planen som berörs är därmed endast en liten del planområdets sydvästra hörn, samt en del av planområdet söder om Revelsuddens vägområde.

Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.
Bedömningen baseras dels på aktuella utredningar för planområdet men även på tidigare utredningar och bedömningar för det närliggande och miljömässigt likartade bostadsområdet
Hällbacken som nyligen exploaterats med närmare 300 bostäder i fem detaljplaner. Länsstyrelsen anser sig inte kunna ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan utan ytterligare

(fig.1 )Dalbo (markerat i rött) ligger ca 6 km från Luleå centrum
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(fig.2) Identifierade områden med högre naturvärden inom planområdet.

underlag.

6. Detaljplanen - förutsättningar och förändringar
Historik
Planområdet är ett obebyggt skogsområde med aktivt skogsbruk beläget norr om Sinksundet
i utkanten av Luleå tätort. Området planerades (och projekterades delvis) för att exploateras för bostadsbebyggelse redan under 1970-talet i samband med projektet Stålverk 80. Det
benämndes då Södra Bensbyn.

Markägoförhållanden
Kommunen äger marken inom planområdet.

Landskapsbild/Stadsbild
Områdets landskapsbild förändras kraftigt, från ett obebyggt skogsområde till ett tätbebyggt
bostads- och verksamhetsområde.

Naturvärden
En bedömning av naturvärdena har genomförts av kommunekologen (se bilaga) i samarbete
med Stadsbyggnadsförvaltningen. Planområdet består av obebyggd frisk-fuktig skogsmark
med trädvegetation av varierande typ och ålder. Inom högre belägen mark dominerar medelåldrig tall- och granskog med enstaka äldre träd. Inom lägre belägen och fuktigare mark
dominerar yngre lövskog av främst björk. Inga särskilda naturvärden i form av arter eller
biotoper har identifierats eller bedömts förekomma. Två områden har identifieras som att ha
något större naturvärden.
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Delar av planområdet omfattas av strandskyddet. De två delar av planen som berörs är ett
litet område i planområdets sydvästra hörn samt ett område söder som planläggs som parkmark för att fungera som utlopp för dagvatten. För dessa två områden behöver strandskyddet hävas. På plankartan regleras detta med den administrativa bestämmelsen a1.

PLANKARTA

För det först nämnda området hävs strandskyddet med hänvisning till att stranden idag är
avskiljd från största delen av planområdet både genom en väg samt bebyggelse. Den delen
av planområdet där strandskyddet hävs är idag skogsmark utan naturvärden. Området
planläggs som som gång- och cykelväg. Strandskyddet kan alltså hävas med hänvisning till
7 kap. 18 § c 2 p. miljöbalken, d.v.s. att området är genom en väg väl avskilt från området när-
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B

mast strandlinjen. Allmänhetens tillträde och fria passage längs stranden bedöms inte påverkas då varken planen eller dess genomförande påverkar det område som idag är tillgängligt
för allmänheten.

För det andra området (fig 4) hävs strandskyddet med hänvisning till att stranden behövs för
en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses
utanför området. Planens genomförande är en viktig pusselbit i bostadsförsörjningen i Luleå
kommun, och för att planen ska kunna genomföras behövs ett utlopp för dagvatten säkerställas. Strandskyddet kan alltså hävas med hänvisning till 7 kap. 18 § c 3 p. miljöbalken.
Allmänhetens tillträde och fria passage längs stranden bedöms påverkas till det bättre genom
planens genomförande. Marken mellan vägen och stranden har tidigare arrenderats ut till fritidshus (ett arrende som upphört). Stranden har därmed upplevts som privatiserad men blir
med planens genomförande parkmark som utformas för att skapa tillgänglighet till stranden.

Mark
Området sluttar svagt mot öster och söder från en höjd på ca 25 meter över havet invid
Bensbyvägen ned till ca 4 meter över havet. Gatorna och kvarteren i planförslaget är i största
möjliga mån anpassade efter terrängen för att skapa gator med svag lutning samt undvika
onödig schaktning och utfyllnad på gator och tomtmark.

Geotekniska förhållanden
De geotekniska förutsättningarna för bebyggelse är relativt goda, då morän är den arealmässigt dominerande jordarten i området. Inom mindre områden i söder och nordost finns
finsediment och i något fall torv som överlagrar morän. Omfattande geotekniska undersökningar gjordes i området på 1970-talet för den stadsdel som då planerades i samband med
Stålverk -80. Dessa geotekniska undersökningar finns sammanställda i de bifogade rapporterna (WSP, 2016).

Förorenad mark
Ingen förorenad mark bedöms finnas eller har konstaterats inom planområdet.

Markradon
Marken inom planområdet har bedömts av SGAB 1987 som normalriskområde och ha låg till
normal radiumhalt. Inga särskilda åtgärder för att skydda mot markradon krävs därför vid
byggande.

Hydrologiska förhållanden
Ett mindre dike rinner in i planområdets norra del och bildar en liten våtmark samt löper
därefter vidare som ett fuktstråk/fuktområde i sydostlig riktning. Den södra delen av planområdet i de nedre delarna av sluttningszonen är utströmningsområde, med tidvis fuktiga
och blöta markpartier. Inga översvämningsrisker finns inom planområdet, då dess lägst belägna del vid Sinksundet har en marknivå på ca 4 meter över havet. I samband med förprojekteringen har befintliga grundvattenrör inventerats. Inget har påträffats som tyder på att
markavvattning kommer att behövas för att göra marken byggbar.

Kulturmiljö/kulturarv
8
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Fornlämningar
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet.

Bebyggelse

Friliggande småhus
Gruppbebyggelse: Parhus,
radhus eller kedjehus
Flerbostadshus

(fig.5)

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse.
Bostäder
För större delen av planområdet, till största delen belägen på södersluttningen ner mot
Sinksundet, föreslås 22 kvarter med friliggande och sammanbyggda enfamiljshus. Av dessa
blir det 18 kvarter med friliggande småhus och fyra med sammanbyggda småhus av typen
radhus, parhus eller kedjehus (fig.5). Ett kvarter planläggs med möjlighet för flerfamiljshus.
Området planläggs med användningbestämmelsen B - Bostäder. Sammantaget blir det ungefär 130 bostäder varav ca 80 blir friliggande småhus. Tomtstorleken beräknas ligga mellan
850m2-1050m2.
Verksamheter
Avskiljt från bostäderna planeras för tomter för verksamhetsutövare i planområdets norra
del. Kommunen avser att sälja dessa till kontors- och verkstadsverksamheter. Området planläggs med Användningsbestämmelsen ZK - verksamheter och kontor.
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Placering, utformning, utförande
Friliggande Småhus
Byggnaderna ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. Mot gata regleras detta med prickmark,
mot övriga angränsande fastigheter med den generella bestämmelsen ”Byggnader på tomt
avsedd för friliggande småhus ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns”. Garage
ska placeras 6 meter från gata så en bil får plats på uppfarten utan att inkräkta på gatumark.
Detta regleras genom bestämmelsen p1. Detta innebär att att garage som är sammanbyggda
med huvudbyggnaden blir indragna i förhållande till fasaden eller att hela huset placeras sex
meter från gatan.
För hus i två plan tillåts en största byggnadsarea på 150m2 och för enplanshus en största
byggnadsarea på 250m2. Detta regleras med bestämmelsen e1.
Höjd regleras genom att nockhöjden sätts till nio meter och att högsta antal våningar begränsas till två med bestämmelsen f2.
Under förprojekteringen har gator och tomter höjdsatts. Det har framkommit att det förekommer större risk för att höga slänter bildas mellan tomterna i två av de kvarter som avses
säljas i den kommunala tomtkön (markerade med sträckad linje på fig.5). Där har fler regleringar tillförts för att minimera risken för höga slänter. För den övre raden hus i kvarteren
har placeringen av huvudbyggnaden reglerats med bestämmelsen p2 -. Utfarternas placering
har reglerats med bestämmelsen ”Körbar förbindelse får inte anordnas” för den nedre raden för att skapa bättre förutsättningar för höjdsättning av tomter.
I övrigt tillåts stor valfrihet i utformningen av husen.
Gruppbebyggelse
Genom bestämmelsen f1 regleras bebyggelsen till endast radhus, parhus eller kedjehus.
Byggnaderna ska placeras minst 4.5 meter från gata. Detta regleras genom prickmark. Exploateringen regleras till att byggnadsarean får uppgå till 35% av fastighetsarean. Detta regleras med bestämmelsen e2. Utfarternas placering har reglerats med bestämmelsen ”Körbar
förbindelse får inte anordnas”.
Flerbostadshus
Byggnaderna ska placeras minst 4.5 meter från gata. Detta regleras genom prickmark. Exploateringen regleras till att byggnadsarean får uppgå till 35% av fastigheten genom bestämmelsen e2. Kvarteret är också möjligt att explotaera med småhus. För att säkerställa lämplig
exploatering om kvarteret istället bebyggs med friliggande småhus regleras kvarteret även
med bestämmelsen e1 .
Verksamhetsområde
För verksamhetsområdet sätts högsta byggnadshöjd till 8 meter och nockhöjden till 10 meter.
För att skapa ett mer sammanhållet och prydligt område reglereras fasadernas färgsättning
med bestämmelsen f3- Fasader ska i huvudsak vara röda. Exploateringen regleras till att
byggnadsarean får uppgå 35% av fastigheten genom bestämmelsen e4.

Service
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Kommunen avser spara mark motsvarande två småhustomter för ett eventuellt framtida
gruppboende utöver detta så föreslås ingen service anordnas inom planområdet. Gruppboenden går in under bestämmelsen B. Byggrätten för ett eventuellt gruppboende regleras med
bestämmelsen e3 till en byggnadsarea på max 650m2. Eventuellt kan viss kommersiell service
som ryms inom ramarna för bestämmelserna Z och K komma att bli etablerad inom verksamhetsområdet i planområdets norra del.
Dalbo ligger inom upptagningsområdet för Björkskatan för förskola och skola. Närmaste
grundskola finns på Björkskatan. I Björkskatan centrum finns även kommersiell service såsom dagligvaruhandel, restaurang och café samt offentlig service såsom vårdcentral.

Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Inom planområdets norra del föreslås ett verksamhetsområde med en areal på ca 6 ha. Det är
avsett främst för mindre kontors- och verkstadsverksamheter som inte har störande omgivningspåverkan.

Tillgänglighet
Gatorna inom planområdet har måttliga lutningar och kommer att klara tillgänglighetskraven för gatumark. Den större lekplatsen i södra området kommer att utformas för god
tillgänglighet för funktionshindrade. För kvartersmark regleras bostädernas tillgänglighet i
bland annat BBR och tillgänglighetsgranskas under bygglovsskedet.

Gator och trafik
Gatunät, biltrafik
Inom planområdet byggs ett gatunät med en genomgående huvudgata med anslutande lokalgator för biltrafik. Biltrafiken angör området via någon av huvudgatans två anslutningar
mot Bensbyvägen. Planen syftar till att skapa två separata infarter till Dalbo; en till bostadsområdet och en till verksamhetsområdet. Den sydligare av de två infarterna läggs mittemot
infarten till Hällbacken för att skapa en naturlig fortsättning på Hällbackens huvudgata och
fungerar som infart till bostadsområdet. Den norra infarten från bensbyvägen blir infarten
till verksamhetsområdet.
Den del av huvudgatan som kopplar samman bostadsområdet med verksamhetsområdet utformas som för busstrafik med en sådan sektion och andra fysiska åtgärder (så som bom eller
spårviddshinder) så att endast kollektivtrafik kan trafikera den sträckan. Huvudgatan blir på
såvis genomgående för busstrafik. Syftet med detta är att skapa goda förutsättningar för bra
linjedragningar för lokaltrafiken genom Hällbacken och Dalbo.
Infarten till bostadsområdet från Bensbyvägen skapar en fyrvägskorsning. Här föreslår kommunen att bygga en cirkulationsplats för att skapa en säkrare trafikmiljö. Verksamhetsområdets infart föreslås också att utformas som en cirkulationsplats, här med tre ben.
Inga direktutfarter tillåts mot huvudgatan där det är bostäder, men tillåts inom verksamhetsområdet.
Bostadsområdet kommer att innehålla tre olika gatusektioner. Huvudgatan får ett gatuområde som är 20 meter brett (exempelsektion märkt Matargata på sidan 12). Här blir det trottoar
med gångbana på södra sidan, cykeltrafik hänvisas till gång- och cykelbana på norra sidan.
Gatan får trädplantering på bägge sidor. Övriga gator (förutom den gata som bildar den
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(fig.6) Exempel på hur gatorna kan utformas. (Illustration: ÅF)
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nord-sydliga axeln) får ett gatuområde på 11 meter. Av dessa beläggs 5,5 meter med asfalt
och används av alla trafikslag (exempelsektion märkt Lokalgator på sidan 12). I och med
utformningen med smal körbana hålls hastigheten nere och en trafikmiljö blir en trafikmiljö
lämplig även för oskyddade trafikanter. Sidoytor kan vintertid användas för snöupplag.
Den gata som bildar den nord-sydliga axeln genom bostadsområdet och angör lekparkerna
i bägge ändarna får ett 15 meter brett gatuområde. De extra fyra metrarna används för träd
och andra planteringar. I övrigt fungerar den som de övriga bostadsgatorna (exempelsektion
märkt SN1 på sidan 12).
Inom verksamhetsområdet blir gatuområdet 18 meter brett. Körbanan blir 7 meter bred.
Gatan utformas så att trädplantering blir möjlig längs ena sidan (exempelsektion märkt industrigata på sidan 12).

Gång- och cykeltrafik
Inom bostadsområdet är alla gator utformade med en smal körbana för att hålla nere hastigheterna. Detta innebär att gatorna även kan nyttjas av gående och cyklister.
För att säkerställa en trafikseparerad väg till närliggande skolor byggs en gångport under
Bensbyvägen söder om infarten till Dalbo med möjlighet till vidare transport till Hällbacken,
Björkstakan och Bensbyn. Möjligheten att bygga en andra gångport under Bensbyvägen i
grönområdet mellan bostadsområdet och verksamhetsområdet har undersökts under förprojekteringen, detta fanns inte vara möjligt då det skulle innebära alldeles för kraftiga lutningar
vid gångtunneln. Möjligheten till bygga en gångbro norr om infarten till Dalbo undersöktes
också. Detta fanns inte heller vara möjligt då det skulle innebära att vägen inte längre har fri
höjd för stora transporter till hamnen, samt att lutningarna på bron skulle bli för kraftiga.
Gångpassager över Bensbyvägen anläggs i anslutning till de cirkulationsplatser som kommunen avser bygga i korsningarna Bensbyvägen-Revelsuddsvägen-Björsbyvägen samt Bensbyvägen-Hällbacksvägen-Dalbo. Passagerna ligger i anslutning till huvudgatorna på Hällbacken och Dalbo där även gång- och cykelvägar ansluter. Detta innebär troligtvis att många
gående och cyklister korsar vägen i dessa lägen oavsett om passager anläggs eller inte, varför
det ur en trafiksäkerhetssynpunkt är bättre att anlägga gångpassager över Bensbyvägen.
Gång- och cykelvägar anläggs för att ansluta bostadsområdet till Dalbos verksamhetsområde, till Revelsuddsvägen och till cykelvägen in till centrala Luleå. Gång- och cykelvägar
anläggs dessutom inne i området för att skapa en finmaskig struktur med gena vägar för
fotgängare och cyklister. En av dessa gång- och cykelvägar dras också genom det kvarter
som planläggs för flerbostadshus, detta bidrar både till en finmaskig struktur med raka
stråk genom området för fotgängare och cyklister. Dessutom bidrar detta ett till en rationell
markanvändning då VA och annan underjordisk infrastruktur kan samnyttjas med gång och
cykelstråk.

Kollektivtrafik
Trafiknätet i Dalbo utformas för att enkelt kunna trafikeras med kollektivtrafik längs huvudgatan. Trafikeringen kan samordnas med trafikeringen på Hällbacken genom att huvudgatans ena anslutning mot Bensbyvägen skapar en fyrvägskorsning som möjliggör en direkt
anslutning mot Hällbackens huvudgata. Huvudgatans utformning möjliggör även en bra
trafikering till Bensbyn genom att huvudgatan även ansluter till Bensbyvägen i planområdets
nordligaste del.
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Bilparkering/cykelparkering
All bil- och cykelparkering inom området ska tillgodoses inom respektive fastighet. Antalet
platser regleras av kommunens parkeringsnorm. För cykelparkering är parkeringstalet för
cykel 25 platser per 1000m2 BTA för flerbostadshus, småhus kan tillgodose behov på tomten.
För bilparkering är parkeringstalet för småhus två p-platser per hushåll. För flerbostadshus
är antalet platser 9 platser per 1000m2 BTA.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En trafikbullerutredning har gjorts för planområdet (WSP 2017) och bifogas planhandlingarna. Samtliga planerade hus vid Björnsbyn 1:12, Dalbo, erhåller beräknade ljudnivåer under
gällande riktvärden. Det finns också goda möjligheter att anlägga bullerskyddade uteplatser
för alla planerade hus. Vidare så visar bullerutredningen att ett genomförande av planen
med de av kommunen föreslagna cirkulationsplatserna skulle innebära en minskning av
trafikbullret för vissa befintliga fastigheter i Lejde.

Buller, vibrationer och andra störningar
Störningar kan komma att uppstå från verksamhetsområdet. För att reducera eventuell påverkan på närmast belägna bostäder åtskiljs verksamhetsområdet i norr från de söder därom
belägna bostäderna genom ett natuområde med relativt tät befintlig trädvegetation och väl
tilltagen bredd. Vidare avser kommunen att uppföra ett 2 m högt falufärgat träplank i stående tät träpanel mellan grönområdet och verksamhetsområdet längs verksamhetsområdets
södra gräns för att ytterligare minska risken för störningar. För att säkerställa en långsiktig
skötsel av träplanket läggs det inne på kommunal mark.

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer
Transporter av farligt gods förväntas inte ske inom planområdets bostadsdel.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Hela planområdet får kommunalt VA, och all ny bebyggelse ska anslutas till Luleås vattenoch avloppsnät genom den huvudledning som löper genom planområdet i söder. Genom en
ny pumpstation söder om Reveluddsvägen möjliggörs att även befintlig bebyggelse längs
Reveluddsvägen på sikt kan anslutas till detta nät. Pumpstationens läge regleras med planbestämmelsen E1.
Ledningar kommer där det är möjligt samlokaliserats med gator eller gång- och cykelvägar. I
övrigt kan en del ledningar hamna under park- eller naturmark.
Om brandvattenkravet för verksamheter inom verksamhetsområdet överstiger kommunens
kapacitet (20 l/s) ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten
med erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoar.

Värmeförsörjning
Bebyggelsen ska värmeförsörjas individuellt då det inte bedöms finnas underlag för fjärr-
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värme i området. Detta innebär med största sannolikhet att de flesta hus kommer att vara
uppvärmda med luftvärmerpump, frånluftsvärmepump eller med bergvärme. Med hänsyn
till den svenska engergimixen kan detta anses som ett klimatvänligt alternativ. Särskilt om
det kombineras med solceller eller solvärme, något området har relativt goda förutsättningar
för då det ligger i en södersluttning.

El/Tele/IT
Alla fastigheter inom planområdet ska ha tillgång till el och IT-kommunikation. Två områden för nätstationer regleras med bestämmelsen E2.

Dagvatten
Varje enskild fastighetsägare ansvarar för att ta hand om dagvattnet (regn och snö) på den
egna tomten. Dagvatten i natur- och gatumark ansvarar kommunen för.
Dagvattensystemet har under sommaren 2017 förprojekterats enligt Svenskt Vattens standard
P110. Förprojekteringen har därmed dimensionerats för skyfall och ökade nederbördsmängder i samband med klimatförändringar. Dagvattnet samlas till den naturliga lågpunkten
för att sen föras ut via ett öppet utlopp som avses utformas för att skapa naturlig rening av
vattnet. Brunnar för dagvatten från gator läggs i huvudsak i planterade flacka diken för att
öka fördröjning och infiltration. För att hantera större mängder vatten från verksamhetsområdet vid tex skyfall anläggs ett fördröjningsmagasin under mark med en kapacitet på ca 600
m3. För att minimera intrång på naturmark så samordnas magasinet med vändplanen som
anläggs i anslutning till verksamhetsområdets huvudgata.
För att säkerställa att vatten från det blöta området mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet inte samlas byggs bussgatan med en för vatten genomsläpplig vägkropp. Vid behov
kan vatten föras ner via öppet dike i naturmarksområdet för att ansluta till dagvattenutloppet.
För att säkerställa utloppet planläggs ytan som PARK1 - Park med dagvattenhantering.

Grönstruktur,
Friytor och lekplatser
I områdets södra del föreslås ett område för park med plats för områdeslekplats och friytor.
Lekplatserna nås via bostadsgatorna. Här har befintliga träd utvärderats för att se om grupper kan bevaras i parken. Därefter har parkens utbredning och utformning har anpassats efter detta. Egenskapsbestämmelsen lek används för att markera att parken avses till lekplats.
I bostadsområdets norra del finns plats för en närlekplats med naturlek där gamla tallar
sparats mellan kvartersmark. En naturslinga kan ge möjligheter för att utforska den gamla
sumpskogen. Området närmast gatan planläggs som parkmark.
Mellan verksamhetsområdet och bostadsområdet förslås ett grönområde runt befintlig bäck
och fuktstråk. Grönområdet ska ges en naturpräglad karaktär vilket innebär att befintlig
vegetation och mark så långt som möjligt ska bevaras. En mer småskalig grönstruktur anordnas i anslutning till vissa gång- och cykelvägar.
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Förenlighet med översiktsplanen, riksintressen m.m.
Översiktsplanen
Planförslaget är utformat helt i enlighet med, och är därmed förenligt, med översiktsplanen
från 2013. Inga riksintressen, miljökvalitetsnormer eller mellankommunala förhållanden
bedöms påverkas negativt.

Hållbar utveckling
Planförslaget utgår från översiktsplanens avvägningar om lämplig markanvändning. Utifrån
föreliggande behov av bostäder och nya områden för verksamheter i Luleå bedöms det vara
lämpligt att en mindre del av planområdet används för verksamheter, och en större och mer
miljömässigt attraktiv del av området används för bostäder. Blandningen av bostäder och
verksamheter bidrar till ökad hållbarhet. Genom vidtagna åtgärder för att minska potentiella
störningar från verksamhetsområdet på bostadsområdet minimeras riskerna för sådan negativ påverkan i framtiden.
Småhus i ett läge som Dalbos innebär generellt sett ett större transportarbete och ett högre bilanvändade än en exploatering med flerfamiljshus i ett centralare läge. Samtidigt så innebär
ett utbyggande av Dalbo en komplettering av Hällbacken med fler småhus och lägenheter.
Detta skapar ett större underlag för kollektivtrafik i området med fler boende. Huvudgatans
dragning bidrar också till en rationellare matning av kollektivtrafik genom bägge områdena.
Blandningen av småhustomter, gruppbebyggelse och lägenheter i området bidrar till en
ökad social hållbarhet med fler boendetyper för människor i olika åldrar och livssituationer.
En tomt inom området sätts också undan för att i framtiden möjliggöra ett gruppboende eller
liknande i en lugn och attraktiv miljö.

7. Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan för genomförandet
Förprojektering sker under 2017 för gator, vatten och avlopp, samt övriga anläggningsarbeten. Samtidigt kan förberedande skogsvårdsåtgärder som gallring och stormsäkrande av träd
påbörjas. Detaljplanen planeras att antas runt årskiftet 2017/2018 av kommunfullmäktige.
Detaljprojektering och markarbeten kan påbörjas 2018. Under 2018 kan en första etapp medtomter fördelas i den kommunala tomtkön och tomtköpare kan då få tillträde under 2019.

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås till 5 år.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ansvarar för genomförandet av planen och är huvudman för gator och grönområden samt för vatten och avlopp. Småhustomterna inom området säljs genom den kommunala tomtkön. Gruppbyggda bostäder markanvisas i sin helhet eller som delar till en eller
flera byggherrar.

Fastighetsrättsliga frågor
Området som avätts med pumpstation med beteckningen E1 ligger över tillfartsvägen till
ett arrende på kommunens fastighet Björsbyn 1:12. Om tillfartsvägen under genomförandet
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påverkas så ansvarar kommunen för att återställa den i brukbart skick, alternativt ordna ny
tillfartsväg.

Fastighetsbildning
Planens genomförande innebär att tomterna avsedda för fördelning i den kommunala tomtkön avstyckas och säljs. Tomterna i verksamhetsområdet avstyckas och säljs också. Fastighetsbildningen för dessa områden är kommunen ansvarig. De områden som avses markanvisas avstyckas efter färdig markanvisningsprocess.

Ledningsrätt
Kommunen avser att lägga så mycket som möjligt av infrastrukturen för området på kommunal mark. Ifall det under detaljprojekteringen framkommer att någon del av Revelsuddens vägområde behöver tas i anspråk löses detta med ledningsrätt.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen finansieras genom att planavgift tas ut vid bygglovgivning.
Genomförandet av detaljplanen finansieras via kommunens expoateringsbudget. Kommunen säljer tomterna i enlighet med fastställd avgift. VA finansieras genom anslutningsavgifter i enlighet med kommunens taxa.

Markanvisning
Kommunen avser att markanvisa de delar av området som är avsedda för lägenheter och
gruppbebyggelse. Detta sker i en separat process från planarbetet.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
En fördjupad geoteknisk utredning tas fram av kommunen som underlag för tomtköparna.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp har förprojekterats under sommaren 2017 och kommer att detaljprojekteras under våren 2018.

Allmän plats
Vatten och avlopp har förprojekterats under sommaren 2017 och kommer att detaljprojekteras under våren 2018.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-13

Daniel Rova			
Björn Ylinenpää			
Tf. Planchef			
Planarkitekt				
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Revideringar

Efter granskningsskedet har följande revideringar utförts i enlighet med upprättat granskningsutlåtande:
• Två områden med användningen E2 för nätstationer tillkommer.
• Plankartan justeras så att fastighet nämns istället för tomt.
• Plankartan förtydligas att gatumark avses i bestämmelsen p1.
• Avsnittet om Fastighetsrättsliga frågor utvecklas avseende arrende på Björsbyn 1:12
• Bestämmelsen p1 tillkommer i två kvarter.
• Redaktionella förändringar av planbeskrivningen.
• Egenskapsbestämmelsen e1 syfte att reglera friliggande småhus förtydligas genom
att beskrivningen ändras till : Största exploatering för för friliggande småhus i ett plan är
250 kvadratmeter byggnadsarea och för friliggande småhus i två plan 200 kvadratmeter
byggnadsarea.
• Egenskapsbestämmelsen e1 läggs till området som i första hand avses exploateras med
flerbostadshus. Detta för att säkerställa en lämpligare exploateringsgrad om området
istället exploateras med friliggande småhus, en möjlighet som med avsikt aldrig reglerats
bort.
• Bestämmelsen e2 definineras till att gälla flerbostadshus samt sammanbyggda småhus.
• Bestämmelsen e4 tillkommer därmed till de områden som reglerats med ZK. Bestämmelsen formuleras till: ”Högsta byggnadsarea per fastighetsarea är 35%”, dvs samma
som tidigare gällde e2.
• Fastighetsgräns enligt inmätta gränsrör mot Björsbyn 5:86 läggs in i grundkartan.
Dessa gränser är inmätta och inskickade till Lantmäteriet 2016 men redovisas inte i lantmäteriets fastighetsskikt.
• Plangränsen mot Björsbyn 5:86 justeras för att stämma överrens med fastighetsgräns
enligt inmätta gränsrör.
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PLANILLUSTRATION

Hällbacken etapp 5.

Hällbacken etapp 3.
Dalbo verksamhetsområde

Hällbacken etapp 4.

Naturlek

Hällbacken etapp 2.

Dalbo bostadsområde.
Gruppboende

Hällbacken etapp 1.

Lekpark

Flerbostadshus

SBF 2015/1135

Detaljplan för del av Björsbyn,

del av Björsbyn 1:12 Dalbo
Pumpstation

Luleå kommun

Norrbottens län

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2017-10-16

Illustrationen är ett exempel på hur området kan komma att utformas.
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Planchef

Björn Ylinenpää
Planarkitekt

ANTAGANDEHANDLING
SBF 2015/1135

Detaljplan för del av Björsbyn

del av Björsbyn 1:12
Dalbo
Beslutsdatum

Luleå kommun

Norrbottens län

Antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2017-11-14
Laga kraft

Daniel Rova
Tf. Planchef

Björn Ylinenpää
Planarkitekt
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Instans

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
GATA

Gata
Gångväg

CYKEL

Cykelväg

PARK

Park

PARK1

med dagvattenanläggning.

NATUR

Naturområde

Kvartersmark
B

Bostäder

E1

Pumpstation

E2

Nätstation

K

Kontor

Z

Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Körbar förbindelse får inte anordnas,

4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
lek

Lekplats,

4 kap 5 § 2
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e4

Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea är 35
%, 4 kap 11 § 1

e2

För flerbostadshus eller sammanbyggda småhus är högsta
utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea 35 %., 4
kap 11 § 1

e1

Största exploatering per fastighet är för friliggande småhus i
ett plan 250 kvadratmeter byggnadsarea och för friliggande
småhus i två plan 200 kvadratmeter byggnadsarea, 4 kap 11 § 1

e3

Största exploatering per fastighet är för kategoriboende 650
kvadratmeter byggnadsarea, 4 kap 11 § 1
Marken får inte förses med byggnad,
0.0

Högsta nockhöjd i meter,

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap 11 § 1

4 kap 11 § 1

4 kap 11 § 1

Placering
p2

Byggnad ska placeras så långt norrut på fastigheten som
möjligt., 4 kap 16 § 1

Byggnader på fastighet avsedd för friliggande småhus ska ska placeras minst
4.5 meter från fastighetsgräns., 4 kap 16 § 1
p1

Garage ska placeras minst 6 meter från gatumark.,

4 kap 16 § 1

Utformning
f1

Marken är avsedd för kedjehus, radhus eller parhus.,

4 kap 16 §

1

f3

Fasad ska i huvudsak vara röd,

f2

Högsta våningsantal är två våningar.,

4 kap 16 § 1

Körbar förbindelse får inte anordnas,

4 kap 16 § 1

4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år,

4 kap 21 §

Strandskydd
a1

Strandskyddet är upphävt,
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4 kap 17 §
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Naturvärdesbedömning - Dalbo
Området kännetecknas i stort av brukad skog där utrymmet för högre
naturvärden är begränsat. Det kan grovt delas in i tre skiften som sträcker sig
från nordost till sydväst. Det östra skiftet består av ungskog. Det västra har
blandade åldrar och något mer varierat innehåll vad gäller karaktär och
naturvärde. Dock är den mesta av skogen även här gallrad eller på annat sätt
påverkad. Den sydligaste delen av skiftet är dock en mer vuxen och välsluten
granskog.
I områdets norra del tvärar ett fuktig/blött dråg över skiftena. Här återfinns
en blandsumpskog med tall, gran och löv, vilket ger förutsättningar för
större utrymme av biologisk mångfald. Marken är dikad men det är osäkert
om det har påverkat betingelserna i någon avgörande grad.
I det mellersta skiftet finns ett skikt av äldre tall där de äldsta träden bedöms
vara minst 200 år. Direkt söder om sumpskogen finns det mest
sammanhållna beståndet, men även i övrigt i skiftet finns spridda träd i den
åldersklassen. Skogsstrukturen är påverkad av skogsbruk och är i stort sett
enskiktad, med ställvis underväxt av en yngre generation.
Längst i söder finns ett smalt skifte med igenväxande fd odlingsmark. Det
ännu delvis luckiga beståndet rymmer naturvärden knutna till lövskog.
Sammanfattningsvis är området tämligen trivialt med begränsade
naturvärden. Sumpskogen och de äldre tallarna är de mest värdebärande
delarna.

Örjan Spansk
Kommunekolog
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1

OBJEKT

På uppdrag av Luleå Kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en
översiktlig geoteknisk utredning för ett nytt planområde, Dalbo. Rapporten
baseras på geotekniska arkivmaterial.

2

ÄNDAMÅL

Ändamålet är att utreda de geotekniska förhållandena i området baserat på
arkivmaterial och att identifiera behov av ytterligare geotekniska
fältundersökningar.

3

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

Underlag för denna handling har utgjorts av arkivundersökningar i området
utförda av HSB under 1975-1976, tillhandahållet av Luleå kommun.
Undersökningspunkterna 24C278 till 24C1098 ligger inom planområdet.
Vissa delar av området saknar tidigare utförda undersökningar.
Ett platsbesök utfördes av Emilie Guegan och Rebecka Westerberg 2016-1116.
Tidigare utförda undersökningar har inarbetats och redovisats på nya
ritningar för aktuellt planområde.

4

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1

ALLMÄN ORIENTERING

Det nya planområdet Dalbo ligger norr om Revelsudden och öster om
Bensbyvägen och Hällbacken.
Området utgörs i huvudsak av barrskogsmark men mindre områden med
lövträd av främst björk förekommer.

Figur 1: Skogsmarksområden i Dalbo
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Inom planområdets södra samt nordöstra del finns våtmarksområden, se
Figur 2.

Figur 2: Våtmarksområde i södra delen

Ett flertal ca 0,5 till 1,0 m djupa diken med rinnande vatten observerades i
planområdets södra del under platsbesöket, se Figur 3.

Figur 3: Vattenförande diken

I den västra delen av planområdet är marken något blockig, se Figur 4.

Figur 4: Stenar och block i områdets västra del

4.2

TOPOGRAFI

Terrängen stiger generellt mot nordväst inom planområdet med högsta och
lägsta nivå uppmätta i borrpunkter på ca +23 respektive ca +4, motsvarande
en höjdskillnad på ca 19 m.
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5

POSITIONERING

Utsättning och inmätning av borrpunkter har utförts av NAB-Konsult under
år 1975-1976 i Luleås lokala system i plan och höjdsystem RAK 70.
Borrpunkterna har sedan konverterats till SWEREF 99 21 45 i plan och RH
2000 i höjd.

6

OMFATTNING GEOTEKNISKA
ARKIVUNDERSÖKNINGAR

6.1

INARBETADE SONDERINGAR OCH INSITUFÖRSÖK

Sonderingar omfattar 519 st viktsonderingar (Vim) och 57 st slagsonderingar
(Slb).

6.2

INARBETADE PROVTAGNINGAR

Provtagningar omfattar upptagning 139 st störda prover med skruvprovtagare
(Skr).

6.3

UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna utfördes i juni 1975 och juni 1976 av HSB:s riksförbund
och NAB-Konsult.

7

LABORATORIEANALYSER

Siktanalys har tidigare utförts. Resultaten redovisas i bilaga 1.

8

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK
BESKRIVNING

Jorden inom området utgörs generellt av ett tunt ytskikt av vegetation eller
torv ovan morän. Inom större delar av området överlagras moränen av silt
eller sand. Morän består i huvudsak av sandig eller siltig morän.
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9

GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN

Undersökningar från 1976 visar att grundvattennivåerna inom området
varierar mellan ca 0,4 m och 2,2 m under markytan, motsvarande nivå ca
+9,9 till + 22,3. Lägsta och högsta grundvattennivån uppmättes i augusti
respektive oktober 1975-1976. Uppmätta grundvattennivåer redovisas i
Tabell 1.

GV-rör

Tabell 1 Uppmätta grundvattennivåer 1975-1976, djup under markytan/RH 2000

Max djup

Namn

Marknivå
(RH 2000)

Datum

24C469
24C490
24C491
24C612
24C613
24C614
24C844
24C845
24C846
24C849
24C853
24C855
24C1041
24C1042

+16,7
+20,3
+18,5
+17,6
+12,9
+10,4
+20,4
+16,5
+17,6
+11,2
+18,5
+15,1
+22,6
+13,7

1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1975-08-08
1976-08-01
1975-08-08
1975-07-31
1975-08-08

Min djup
Djup
(m)
2,0
1,2
1,8
1,8
2,1
1,3
2,1
1,7
1,8
1,3
0,8
1,6
1,5
1,1

Datum
1975-09-29
1975-10-10
1975-09-29
1975-12-11
1975-12-11
1975-12-11
1975-09-29
1975-10-10
1975-12-11
1975-11-28
1975-09-29
1975-12-11
1975-11-28
1975-10-10

Djup
(m)
0,4
0
0
0,1
0,3
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0
0,2
0,3
0,1

10 HÄRLEDDA VÄRDEN
Inga härledda värden för hållfasthets- och deformationsparametrar har tagits
fram i detta skede.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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Kartläggningen har skett med olika metoder och skiftande geografiskt underlag samt för
presentationsskalor från 1:25 000 till 1:100 000. Detta gör att det finns stora skillnader i kvalitet
inom kartan, både vad gäller lägesnoggrannhet och jordarternas indelning. De skillnader i
karteringsmetod som tillämpats vid kartläggningen redovisas genom att informationen har delats
in i olika karttyper (2–5) i täckningskartan. Gemensamt för alla karttyper är att
jordartsobservationerna i fält i huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och
jordmån.
Informationen bygger på kartläggningar som påbörjades på 1960-talet och pågår än idag.
Den tidiga informationen har digitaliserats från tryckta kartunderlag. Resultatet från många
kartläggningar har publicerats som tryckta kartor inom SGUs serier Ae, Ak och K och till dessa
finns ofta kartbladsbeskrivningar utgivna, vilka innehåller kompletterande information om
arbetsmetoder och geologiska förhållanden. Information om dessa beskrivningar finns på
www.sgu.se.
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1

OBJEKT

På uppdrag av Luleå kommun har WSP Samhällsbyggnad utfört en
översiktlig geoteknisk utredning för ett nytt planområde, Dalbo. Planerad
bebyggelse omfattas av en- till tvåplansvillor samt flerfamiljshus och ett
mindre område med lättare industrilokaler.
Utredningen baseras på arkivmaterial och ska utgöra del av underlag för
projektering och byggande.

2

STYRANDE DOKUMENT

I denna handling beskrivs förekommande jordarters geotekniska egenskaper
baserat på följande handlingar;





3

TK Geo 13, Publ. 2014:0667
AMA Anläggninsg 13
Boverket EKS 10 med tillhörande nationella val
SS-EN 1997 samt IEG:s tillämningsdokument

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

Dimensionering av geokonstruktioner skall utföras enligt BFS 2015:6
(Boverket) EKS 10 med tillhörande nationella val samt SS-EN 1997-1.

3.1

GEOTEKNISK KATEGORI OCH
SÄKERHETSKLASS

Val av säkerhetsklass görs enligt BFS 2015:6 (Boverket) EKS 10.
Geokonstruktioner dimensioneras i detta skede för geoteknisk kategori 2
(GK2) enligt IEG Rapport 2:2008, Rev 3.

4

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

WSP har under perioden november-december 2016 sammanställt, inarbetat
och analyserat arkivmaterial avseende geoteknik och geohydrologi inom
planområdet Dalbo.
De sammanställda undersökningarna presenteras i sin helhet i en separat
rapport benämnd Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 201612-16.
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5

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Det nya planområdet Dalbo ligger norr om Revelsudden och öster om
Bensbyvägen och Hällbacken.
Området utgörs i huvudsak av barrskogsmark men mindre områden med
lövträd av främst björk förekommer. Inom planområdets södra och nordöstra
del finns våtmarksområden.

5.1

TOPOGRAFI

Terrängen stiger generellt mot nordväst inom planområdet. Högsta och lägsta
punkt uppmätta i borrhål är på nivå ca +23 respektive ca + 4, motsvarande en
höjdskillnad på ca 19 m.

5.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.2.1 Allmänt
Undersökningar från 1975-1976 är klassificerade enligt Atterbergs
korngruppsskala och har i samband med tidigare digitalisering blivit
konverterade till SGF:s beteckningssystem. Notera att materialgränserna för
de två klassificeringssystemen inte är samma och att t.ex. en mo kan vara
antingen en grovsilt eller en finsand. Stickprov har gjorts för några av de
siktanalyser som har utförts under 1975-1976 med resultat att de
digitaliserade benämningarna i vissa fall har fått en något felaktig
översättning. T.ex. har en moig morän blivit översatt till en sandig morän
men baserat på kornstorleksfördelningen bör den klassificeras som en siltig
sandmorän.
Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt tabell AMA CE/1 i AMA
Anläggning 13. I beskrivningen nedan står M för materialtyp och T står för
tjälfarlighetsklass.
Viktsonderingar inom området har stoppat på ca 0,4-3,6 m under markytan.
Slagsondering har i huvudsak utförts till ca 4-8 m djup under markytan utan
att påträffa berg. I delar av området har slagsonden dock stoppat mot sten,
block eller berg på djup ca 1,2–3,0 m.
Området har delats in i 5 delar för att lättare beskriva hur de geotekniska
förhållandena varierar inom området.
5.2.2 Nordvästra området
Jorden inom området består i huvudsak av ca 0,1-0,3 m ytlig vegetation eller
torv (M6B, T1) följt av morän. Moränen utgörs av sandmorän (M2, T1),
siltig sandmorän (M3B, T2) eller siltig morän (M4A, T3). Provtagning har
utförts till ca 1,4-3,5 m djup under markytan inom området.
Slagsondering har utförts i tre punkter inom området varav två har avslutats
på ca 6 m djup under markytan utan att påträffa berg och en har stoppat mot
sten, block eller berg på ca 3 m djup.
Inga siktanalyser har utförts inom detta område.
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5.2.3 Nordöstra området
Jorden inom området består i huvudsak av ca 0-0,3 m ytlig vegetation eller
torv (M6B, T1) ovan morän av varierande sammansättning. Inom delar av
området överlagras moränen av ca 0,2-0,4 m grusig sand (M2, T1).
Moränen utgörs av grusig sandmorän (M2, T1), grusmorän (M2, T1) eller
siltig sandmorän (M3B, T2). Provtagningar i om området har utförs ned till
ca 1,6–4,0 m djup under markytan.
Slagsonderingar inom området har generellt avslutats på ca 4,2–8,0 m djup
under markytan utan att påträffa berg med undantag för fyra punkter. Dessa
har stoppat mot troligen sten, block eller berg på ca 1,2 – 2,5 m djup under
markytan, varav två undersökningspunkter finns i södra delen och två i östra
delen av området.
5.2.4 Västra centrala området
Jorden inom området består generellt av ca 0,05 -0,3 m ytlig vegetation eller
torv (M6B, T1) ovan morän. I ett flertal undersökningspunkt överlagras
moränen av ca 0,2-0,6 m grusig sand (M2,T1) och i två punkter av ca 0,2 m
silt (M5A, T4). Moränen utgörs av siltig sandmorän (M3B, T2), grusig
sandmorän (M2, T1) eller sandmorän (M2, T1). Provtagning inom området
har utförts till ca 1,2–3,5 m djup under markytan.
Inga undersökningar för bedömning av bergfritt djup eller bergnivå har
utförts i detta område.
5.2.5 Östra centrala området
Jorden inom området består generellt av ca 0,1-0,3 m ytlig vegetation eller
torv (M6B, T1) ovan ca 0,3-0,8 m friktionsjord på morän. Friktionsjorden
utgörs i huvudsak av grus, sandigt grus eller grusig sand (M2, T1). I östra
utkanten av området överlagras moränen av silt (M5A, T4) och/eller lera
(M4B, T3). Moränen varierar inom området och utgörs av siltig morän
(M4A, T3), sandig morän (M2, T1) eller grusmorän (M2, T1). I den östra
delen av områdets utgörs moränen främst av siltig sandmorän (M3B, T2) och
siltig morän (M4A, T3). Provtagning har utförts till ca 1,2 - 3,5 m djup under
markytan.
Slagsonderingar inom området har avslutats på ca 5,6–6,8 m djup under
markytan utan att påträffa berg och stoppat mot troligen sten, block eller berg
på ca 2,2–5,5 m djup under markytan.
5.2.6 Södra området
Jorden inom området består av ca 0-0,4 m ytlig vegetation eller torv (M6B,
T1) följt av ca 0,6-1,0 m silt (M5A, T4), sandig silt (M5A, T4) och siltig
sand (M3B, T2) på morän. Moränen utgörs av i huvudsak siltig sandmorän
(M3B, T2). Provtagning har utförts ned till ca 2 m djup under markytan.
Viktsonderingar visar inom delar av området att jorden är mycket löst till
lösta lagrad ned till ca 1,0–2,5 m djup under markytan.
Slagsondering inom området har generellt avslutats på ca 4,4–7,8 m djup
under markytan utan att påträffa berg med undantag för tre punkter. Dessa
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har stoppat mot troligen sten, block eller berg på ca 3,6–6,8 m djup under
markytan.

5.3

GEOTEKNISKA PARAMETRAR

Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper har inte härletts i detta
skede. Nedan angivna parametrar (Tabell 1) är endast tabellvärden från TK
Geo 13. Notera att dessa parametervärden endast bör ses som en indikation
på dess storleksordning och att det åligger ansvarig konstruktör att slutligen
bestämma dimensionerande värden.
Tabell 1 Sammanställning karaktäristiska tabellvärden från TK Geo 13

Tunghet, ρ (ρ’)
[kN/m3)
Silt
17 (9)
Grusig sand
18 (11)
Grus/sandigt grus 19 (12)
Siltig morän
20 (11)
Siltig sandmorän 20 (12)
Sandmorän/grusig 20 (12)
sandmorän
Grusmorän
20 (13)
Material

5.4

Hållfasthetsegenskaper
33°
35°
37°
40°
41°
42°

Deformationsegenskaper
10 MPa
25 MPa
40 MPa
10 MPa
20 MPa
20 MPa

45°

40 MPa

GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningar från 1976 visar att grundvattenivåerna inom området
varierar mellan ca 0,4 m och 2,2 m under markytan, motsvarande nivå ca
+9,9 til + 22,3. Lägsta och högsta grundvattennivån uppmättes i augusti
respektive oktober.
Grundvattennivån i området följer topografin med en högre vattennivå, ca
+22,3 i den nordvästra delen. Den hydrauliska gradienten är riktad mot den
sydöstra delen av området där vattennivån är på nivå ca +9,9.
Grundvattennivåerna varierar med upp till ca 1,8 m under året och är som
högst under snösmältning och perioder med mycket regn.

6

REKOMMENDATIONER

6.1

GRUNDLÄGGNING

Innan grundläggning påbörjas ska all organisk jord och vegetation avlägsnas.
För eventuell grundläggning med källare som erfordrar djupa schakter bör
dränering och avledning av vatten säkerställas genom t.ex. avskiljande diken.
Höjdsättning av området ska utföras med hänsyn till rådande
grundvattensituation i området. Val av höjdsättning är avgörande för hur
mycket schakt och fyll som erfordras.

520

I delar av det norra området, främst nordöstra delen kan berg finnas från djup
ca 1,2–3,0 m vilket medför att sprängning kan vara nödvändigt för
grundläggning av hus och ledningar på vissa fastigheter inom området.
Grundläggning ska utföras tjälsäkert, frostfritt samt väldränerat.
Grundläggning bedöms kunna utföras med plintar eller platta på mark på
packad fyllning av icke tjälaktivt friktionsmaterial (materialtyp 2,
tjälfarlighetsklass 1) eller krossmaterial ovan fast lagrad naturlig jord.

6.2

HÅRDGJORDA YTOR

De ytliga jordlagren varierar från tjälfarlighetsklass 1, icke tjällyftande, till 4,
mycket tjällyftande.
I läge för hårdgjorda ytor bör överbyggnaden dimensioneras med hänsyn till
detta.

6.3

SCHAKT

Schakterna ska hållas torra under hela konstruktionsfasen genom
länshållning.
Vid schaktningsarbeten ska anvisningar angivna i ”schakta säkert” beaktas
för att erhålla erforderlig säkerhet och stabilitet. Schakt utförs enligt AMA
Anläggning 13.
Förekommande silt och siltig jord är flytbenägen och erosionskänslig vid
vattenöverskott vilket måste beaktas.
Förekommande morän ska förutsättas vara blockrik.

6.4

FYLLNING

Naturligt förekommande jord som uppfyller kraven för materialtyp 1-2
bedöms efter kontroll kunna återanvändas som fyllning och packas enligt
AMA Anläggning 13.
Utförs grundläggningsarbetet under vintertid bör dock fyllningen endast
utgöras av krossad sprängsten.

6.5

KONTROLL

Kontroll ska omfatta att de verkliga jord- och grundvattenförhållandena
överensstämmer med de förutsättningar som projektering baseras på.
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7

FÖRSLAG TILL
KOMPLETTERINGAR

Undersökningarna föreslås kompletteras med:



Sonderingar och provtagningar i de delar som saknar undersökningar
(omfattar delar av samtliga områden men framför allt det södra)
Geofysiska metoder, exempelvis georadar, för en bättre helhetsbild
av bergnivåerna inom området.



Jb-sonderingar för verifiering av bergnivå i områden med misstänkt
ytligt förekommande berg.



Provtagning och sondering i läge för gator, VA och byggnader, t.ex.
industrilokaler, flerbostadshus etc.



Installation av kompletterande GW-rör för aktuella avläsningar



Undersökning av markradon
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 500 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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SAMMANFATTNING
WSP Akustik har beräknat ljudnivåer från vägtrafik till ett nytt planerat
bostadsområde i Dalbo, Luleå kommun. Beräkningarna har visat att:






Samtliga planerade hus vid Björsbyn 1:12, Dalbo, erhåller beräknade
ljudnivåer under gällande riktvärden vid prognosår 2040.
Det finns goda möjligheter att anlägga uteplatser i anslutning till de
planerade husen på fastigheten Björsbyn 1:12.
Längre söder ut vid Sinksundet beräknas fritidshusen närmast
Bensbyvägen erhålla ljudnivåer främst i intervallet 55-60 dBA, men
även i intervallet 60-65 dBA.
Om ombyggnationen av Bensbyvägen klassas som väsentlig
ombyggnad gäller riktvärdena i proposition 1996/97:53
"Infrastrukturinriktning för framtida transporter" för fastigheten
Lejde 1:2. Huset får sänkta ljudnivåer i framtiden i och med
hastighetssänkningen på Bensbyvägen, dock ligger de beräknade
dygnsekvivalenta ljudnivåerna över kraven i propositionen. En möjlig
åtgärd för att klara riktvärdena är att uppföra en skärm vid
Bensbyvägen.
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1

UPPDRAG

WSP Akustik har fått i uppdrag av Luleå kommun att beräkna ljudutbredning
från Bensbyvägen som löper öster om fastigheten Björsbyn 1:12 i Dalbo,
Luleå, där nya bostäder planeras. Även trafik från nya planerade lokalgator
och andra omkringliggande vägar har tagits med i beräkningarna. Resultaten
utvärderas utefter förordning 2015:216 med uppdatering 2017:359 om buller
vid bostadsbyggnader.
Beräkningar har även utförts söder om Dalbo vid Sinksundet där en del
befintliga fritidshus och bostadshus står.
Fastigheten Lejde 1:2 är den enda befintliga fastigheten längs sträckan.
Beräknade resultat för den fastigheten redovisas också i utredningen.

2

BAKGRUND

Detaljplanearbete pågår vid Dalbo, norr om centrala Luleå, se figur 1.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder i form av friliggande småhus.
Husens placering kan ses i figur 2.
Bensbyvägen som löper öster om det nybyggda området har idag
hastigheter som går från 80 km/h och sänks stegvis ner till 50 km/h över
Sinksundet. I framtiden planeras tre rondeller på sträckan och hastigheten
kommer därför att sänkas till 50 km/h längs hela det nybyggda området.
Denna hastighetsförändring har tagits med i beräkningarna.

Figur 1. Karta över Luleå där fastigheten Björsbyn 1:12 är inringat i rött.
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Figur 2. De friliggande småhusen som ingår i denna trafikbullerutredning ar
inringade i rött i bilden ovan. Ytterligare etapper av hus har redan byggts på
andra sidan Bensbyvägen i området Hällbacken.

3

UNDERLAG

Följande underlag har använts för bullerberäkningarna:










Markhöjder, fastigheter, vägar och järnvägar har köpts in från Metria,
2017-10-10.
DWG-fil med planerade bostäder i Dalbo har erhållits från Björn
Ylinenpää på Luleå kommun via mejl 2017-10-09.
Planillustration över området har erhållits från Daniel Rova på Luleå
kommun via mejl 2017-09-26.
Trafiksiffror på Bensbyvägen har erhållits från Trafikverkets klickbara
karta. Trafiken för den senaste mätningen från 2011 har använts för
nulägesberäkningarna då trafikändringen mellan 2011-2017 inte
bedöms vara tillräckligt stor för att påverka ljudnivåerna i området
märkbart. Denna trafik har sedan räknats upp till prognosår 2040
enligt Trafikverkets uppräkningstal för EVA daterat 160401. För att
erhålla prognossiffror för år 2040 har även den genererade trafiken
från Dalbo adderats till den uppräknade trafiken.
Trafiksiffror på Hällbacksvägen har erhållits från Björn Ylinenpää på
Luleå kommun via mejl 2017-09-19.
Trafiken för bussgatan genom Dalby uppskattas av Luleå kommun
till 700 fordon då området är helt utbyggt. Denna gata kommer även
att användas som bussgata.
Trafiken på övriga gator inom bostadsområdet har uppskattats till
200 fordon per årsmedeldygn utan tung trafik.
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Tabell 1. Vägtrafikuppgifter som använts i beräkningarna.
Väg

ÅDT 2017

ÅDT 2040

Andel
tung
trafik [%]

Hastighet
[km/h]

Bensbyvägen

3160

4400

7

50-80

Hällbacksvägen

700

700

2

40

Huvudgata
genom Dalbo

-

700

2

40

Övriga gator

200

200

0

30

4

BEDÖMNINGSGRUNDER

4.1

FÖR NYBYGGDA HUS

I Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, som
trädde i kraft den 1 juni 2015 finns bestämmelser om riktvärden för
utomhusbuller från spårtrafik, vägar och flygplatser. Riktvärdena för denna
bedömning är uppdaterade efter den ändring, SFS 2017:359, som började
gälla 1 juli 2017. Riktvärdena är framtagna för att förebygga olägenhet för
människors hälsa och de ska uppfyllas vid planläggning, i ärenden om
bygglov och i ärenden om förhandsbesked.
Riktvärden
 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för
bostäder över 35 kvadratmeter
 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för
bostäder på 35 kvadratmeter eller mindre
 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

Avsteg från ovanstående riktvärden
 Minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. Med ett bostadsrum
menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids får den göra det
med högst 10 dBA och högst fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.
Förordningen återges i sin helhet på riksdagens hemsida.
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2015:216 (2017-10-10)
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4.2

FÖR BEFINTLIGA HUS INTILL OMBYGGD VÄG

Följande riktvärden för buller återges i riksdagens proposition 1996/97:53
"Infrastrukturinriktning för framtida transporter" och gäller vid ombyggnation
av infrastruktur. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas
vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
trafikleder redovisas nedan i tabell 2.
Tabell 2. Riksdagens riktvärden vid ombyggnad av infrastruktur.
Ljudnivå i dB(A)
Dygnsekvivalent

Maximal

Inomhus

30

45

Utomhus vid bostadsfasad (frifältsvärde)

55

-

Utomhus vid uteplats i anslutning till
bostad

-

70

”Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall
utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara
att inomhusvärdena inte överskrids.”

5

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningar är utförda i bullerberäkningsprogrammet SoundPLAN 7.4.
Ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har beräknats enligt den
Nordiska beräkningsmodellen ”Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell”,
Naturvårdsverkets rapport 4653. Samtliga beräkningar är utförda med 3e
ordningens reflexer inkluderade.

5.1.1

Beräknade parametrar

För att beskriva trafikbuller och andra typer av yttre störningar används
parametrarna ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå:



Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar
över en viss tid, T. Tiden, T, varierar beroende på typen av ljudkälla. För
aktuella beräkningar gällande trafikbuller är tiden ett årsmedeldygn.
Maximal ljudnivå är den högsta momentana ljudnivån som uppstår under
tiden T. Vid beräkning av trafikbuller avses enligt den Nordiska
beräkningsmodellen den momentana ljudnivå (med tidsvägning ”Fast”)
som överskrids av 5 procent av fordonen, om inget annat anges.

5.1.2

Beräkningsnoggrannhet

Noggrannheten i beräkningarna beror på beräkningsnoggrannheten hos
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i indata såsom
trafikuppgifter, höjdkurvor, placeringen av hus och husens höjder,
vägstandard etc. Sammantaget ger detta en noggrannhet på som bäst
± 3 dB.
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6

RESULTAT

Resultaten av beräkningarna redovisas i bilaga 1-6 som:



Ljudutbredningskartor 1,5 m över mark
Ljudnivåer på fasad

6.1

KOMMENTARER

6.1.1

Bostäder

Samtliga planerade hus vid Dalbo klarar gällande riktvärden för trafikbuller
enligt beräkningen för år 2040. Hastighetssänkningen mellan rondellerna har
positiv effekt på ljudnivåerna i området och kompenserar mer än väl för den
prognosticerade trafikökningen till år 2040.
Vid Sinksundet däremot erhåller flertalet hus ljudnivåer över 55 dBA och
vissa även ljudnivåer över 60 dBA, se bilaga 3 och 4.
Fastigheten Lejde 1:2 får sänkta ljudnivåer vid fasad vid år 2040 jämfört med
dagens trafik. Detta tack vare hastighetssänkningen på sträckan. Ses
ombyggnationen av Bensbyvägen som en väsentlig ombyggnad krävs dock
ytterligare åtgärder för att erhålla högst 55 dBA vid hela bostadsfasaden.
Beräkningar har därför utförts med en 2 m hög och 40 m lång skärm längs
Bensbyvägen och de har visat att det är en möjlig åtgärd för att erhålla
beräknade ljudnivåer som uppfyller riktvärdena i proposition 1996/97:53
"Infrastrukturinriktning för framtida transporter".

6.1.2

Uteplatser och tysta områden kring den nya bebyggelsen

Det finns goda möjligheter att anlägga uteplatser i anslutning till de
planerade bostäderna som uppfyller gällande riktvärden. Fördelaktigt i de
flesta lägen är att placera uteplatserna på baksidan av husen sett från
bilvägarna.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Dnr: SBF 2015/1135

Stadsbyggnadsförvaltningen

,
del av Björsbyn 1:12 - Dalbo
Detaljplan för del av Björsbyn

Luleå kommun

Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 Januari 2016 (§ 42) att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - Dalbo.
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 20 Juni – 29 Augusti 2017.
Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset och på
Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits på kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 16 Juni 2017, kungörelse om förlängning av samråd infördes i samma tidningar
30 Juni 2017.
Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala
förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden inkom 11 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Sjöfartsverket, 2017-07-04,
• Skanova, 2017-07-14,
• Försvarsmakten, 2017-07-17
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen ,2017-06-20,
• Räddningstjänsten, 2017-07-14.
• Ägare till Björsbyn 1:99, 2017-08-21,
• Trafikverket, 2017-08-22,
• Luleå Lokaltrafik AB, 2017-08-28
• Lantmäteriet, 2017-08-29,
• Länsstyrelsen, 2017-08-29,
• Bygg- och Miljönämnden, 2017-08-30
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkter av redaktionell art har utelämnats från samrådsredogörelsen. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå
på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 2).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör framgå hur dagvattenhantering ska hanteras
inom planerat verksamhetsområde. Vid etablering av verksamhet som hanterar miljöskadliga
ämnen kan dagvatten från denna behövas hanteras särskilt.
Kommunen har unde våren och sommaren 2017 genomfört en förprojektering av planområdet där gator,
tomtmark, vatten- och avlopp samt dagvatten studerats. Utifrån detta kompletteras handlingarna med
beskrivning av hur dagvattnet avses hanteras.
I syfte att reglera branta slänter mot gata bör kommunen överväga att använda sig av ytterligare
egenskapsbestämmelse för detta planområde. Lämpliga egenskapsbestämmelser för detta beskrivs under avsnitt 7.8 i Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.
Utan ytterligare reglering riskeras att tomtmark schaktas och terrasseras, vilket skulle motverka
kommunens syfte.
Som en del av den tidigare nämnda förprojekteringen har tomter och gator höjdsatts. Att helt undvika
schaktning och terrasering är inte möjligt. Förprojekteringen visar på dock på var risken för höga slänter
är störst. I dessa kvarter regleras var utfarter får anläggas och hur en del av husen placeras. På så sätt kan
risken för höga slänter minskas. Samtidigt avser kommunen att utnyttja förprojekteringens höjdsättning
för att ge förslag på höjder till tomtköparna. Höjdsättningen kommer också att fungera som underlag i
bygglovsskedet.
Kommunen bör även överväga att reglera den park som planeras innefatta en större lekplats,
genom egenskapsbestämmelse i plankartan. Detta för att genom prövning säkerställa lämplighet för den tilltänkta lekplatsen som enligt planbeskrivningen ska utformas med god tillgänglighet för funktionshindrade.
Planen justeras med en egenskapsbestämmelse för lekplats.
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I kommande planarbete bör kommunen beskriva om det kan antas krävas
markavvattning inom planområdet. Om så är fallet ska tillstånd enligt 11 kap. 13
§ MB, för detta sökas hos Länsstyrelsen.
Det finns inget i dagsläget som tyder på att markavvattning kommer att krävas för att
göra området byggbart.
Trafikverket
Kommunala väghållningsområdet
Trafikverket anser att i anslutning till framtagande av aktuell detaljplan ska en
översyn av det kommunala väghållningsområdet göras. I takt med att Luleå
tätort växer så bör det kommunala väghållningsområdet utökas och det underlättar även för kommunen vid sin planläggning. Det står i planbeskrivningen att
”Områdets landskapsbild förändras kraftigt, från ett obebyggt skogsområde till
ett tätbebyggt bostads- och verksamhetsområde.”
Det kommunala väghållningsområdets utsträckning är i sig inte en direkt planfråga,
men en dialog har inletts med trafikverket om en eventuell översyn av väghållaransvaret
i området.
Anslutningar till statlig väg
Detaljplanen reglerar anslutningar mot statlig väg 596. Trafikverket anser att det
saknas underlag för att vi ska kunna ta ställning till om väganslutningarna går att
genomföra på ett trafiksäkert sätt samt så att vägens framkomlighet inte försämras i för hög grad. Vägens framkomlighet är inte minst viktig för de dispenstransporter som ska till/från Luleå hamn. Trafikverket är tveksam till förslaget om en
fyrvägskorsning/cirkulation för anslutningen till bostadsområdet från Bensbyvägen. Det bör utredas om det är lämpligare att anlägga en förskjuten korsning.
Trafikverket vill att kommunen redovisar skisser på tilltänkta korsningsutformningar samt prognostiserade trafikflöden. Det måste säkerställas att gång- och
cykelåtgärder genomförs och finns på plats före bebyggelsen. Trafikverket förordar att båda gångportarna byggs direkt.
Vägledande i planeringen för området har varit att skapa en naturlig koppling till Hällbacken och att ge så goda förutsättningar som möjligt för kollektivtrafik. Den föreslagna
utformningen i planen tillgodoser kollektivtrafikens behov. LLT har yttrat sig både i och
med planens uppstartsmöte och skriftligt under samrådet och menar att den föreslagna
lösningen är bra. En förskjuten korsning skulle inte på samma sätt tillgodose kollektivtrafikens behov eller skapa en tydlig koppling mellan Hällbacken och Dalbo. En förskjuten
korsning skulle dessutom innebära flera platser där vänstersväng görs på Bensbyvägen
vilket kommunen annser vara sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Cirkulationsplatser
innebär att mer trafiksäkra passager för gående och cyklister kan tillskapas i anslutning
till dessa. Passager i anslutning till en förskjuten korsning bedöms dock inte vara lämpligt. Dessutom skulle det alternativet resultera i ett mindre finmaskigt vägnät för gående
och cyklister. Gång- och cykelnätet är planerat att byggas i samband med övrigt vägnät.
Den skyltade hastigheten är från 50-80 km/h på den statliga vägen i anslutning
till planområdet. Det krävs en översyn av hastigheter på väg 596 i anslutning till
aktuell sträcka.
Kommunen delar trafikverkets syn på att en översyn bör göras. Kommunen menar också
att om en sänkning av hastigheten på sträckan blir aktuell så skulle den av kommunen
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föreslagna cirkulationsplatsen bidra till att en sänkning faktiskt efterlevs.
Lantmäteriet
I planförslaget har allmän platsmark för PARK-ändamål lagts ut med direkt
anslutning till gränsen mot Björsbyn 1:99, Riga 1:1 mfl. Varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs denna gräns.
Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen
visar sig ha ett annat läge. Risken är då att antingen en del av allmän platsmark/
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där
man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar
krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge.
Kommunen är medveten om att inmätta gränspunkter saknas i grundkartan och att det
därför föreligger en osäkerhet. På grund av Lantmäteriets långa levernstider finns inte
utrymme i projekt att invänta en fastighetsbestämning och kommunen har istället fått
göra en riskbedömning. Detaljplanens genomförande innebär inte att någon ny fastighetsgräns kommer anslutas mot befintliga gräsner. I norr och öster ökas avståndet från
kvartersmarken och plangränsen, dvs. allmän plats för NATUR-ändamål utökas för att
minska risken att planlägga kvartersmark på annan fastighet.
Jag tittar på hur planförfattaren lagt ut gränsen mot Björsbyn 5:86. Är det så att
gränsen är inmätt men inte justerad i grundkartan?
Plankartan justeras.
Lantmäteriet är av uppfattningen att texten för vilka fastighetsbildningsåtgärder
planen innebär kan utvecklas.
Planbeskrivningen kompletteras.
Rubriken Gemensamhetsanläggningar och servitut väcker frågan om gemensamhetsanläggning ska bildas. Behövs fastighetssamverkan som avses lösas med
gemensamhetsanläggning?
Var ligger Reveluddsvägen och för vad ska vägområde tas i anspråk för? Inget
u-område i övrigt finns inom planen. Ska ledningsrätt bildas inom allmän plats
(Reveluddsvägen?) med kommunalt huvudmannaskap?
Stycket syftar till att en ledningsrätt eventuellt behöver bildas i Revelsuddens vägområde.
Rubriken ändras och stycket förtydligas.

Kommunala förvaltningar och bolag
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen har följande synpunkter att ta med i det fortsatta arbetet
med detaljplanen över Dalbo:
Bra med planskilda gång/cykelvägar mellan Hällbacken och Dalbo.
Bensbyvägen är hårt trafikerad, och det är viktigt att Hällbacken och Dalbo binds
ihop på ett bra och säkert sätt. Passager ska vara den närmaste vägen.
Underlätta för boende att ta sig ut i naturen och utöva motion.
Anlägga en naturgångstig (1-1,5 m, grus/barr/bark, obelyst) runt området som
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ansluter mot gångbanan mot Zinksundet, runt området, via ”Naturlek” och ansluter mot ”reservläge för gångport” Kan sedan med fördel fortsätta runt Hällbacken också.
Den norra gångporten har under förprojekteringen visats sig inte vara genomförbar. Planen möjligör eventuella naturgångstigar i grönområdet ifall det är lämpligt. Hur grönområdena exakt ska utformas kommer att göras vidare projektering av området.
Masterplan?
Fortsatt utökning, Hällbacken etapp 6, 7, mm, Dalbo etapp 2, mm. Hur stort blir
det när det är klart? Vad behövs då? Skola/sporthall, Idrottsytor? Utökning av
J,K-område mot nordost? Avsättning för väg?
En eventuell expansion av området i stort och vilka behov som uppstår då är inte en fråga
för den här detaljplanen, utan bör studeras på en översiktsplanenivå. Övriga frågor kan
hanteras i eventuella detaljplanering av närområdet.
Kommunikation.
Det är gång/cykelavstånd till Ormbergets friluftsanläggning, naturlig anslutning
dit?
Dalbo ansluter genaste vägen till GC-väg längs Bensbyvägen. Eventuella andra anslutningar berörs inte av detaljplanen.
Räddningstjänsten
Markbrandposter ska placeras med max 150meters mellanrum och ha en kapacitet på minst 600 l/min bland villor och flerbostadshus. Kapaciteten ska vara minst
1200 l/min i anslutning till det eventuella gruppboendet.
Kontors- och verkstadsverksamheter kan kräva mellan 600-2400 l/min beroende
på vilken typ av industri som etableras i området, vilket är viktigt att ha i beaktande vid planering/färdigställande av området.
För flerbostadshus i två plan är det viktigt att beakta räddningstjänstens frakomlighet så att fönster/balkonger kan nås från vägen/räddningstjänstens uppställningsplats till alla lägenheter om räddningstjänsten ska utgöra alternativ utymningsväg. Om räddningstjänsten inte ska utgöra alternativ utrymningsväg ska
det framgå av planen.
Planen syftar till stor flexibilitet i utformningen av området med flerbostadshus. Att
säkerställa en säker utrymning och redovisa placering av brandfordon är också en del av
bygglovsprocessen. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömder dock att det är osannolikt att
sådana bostäder där räddningstjänsten inte kan utgöra alternativ utrymningsväg uppförs
i området. Varken den naturliga topografin eller planens bestämmelser styr bebyggelsen
av flerbostadsområdet på ett sådant sätt att räddningstjänstens funktion som alternativ
utrymningsväg omöjliggörs.

Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Lokaltrafik AB trafikerar ej aktuellt område idag. Detaljplan innehåller enkel till/från trafikering i aktuellt område. När bussen kör till/från både Hällback-
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en och Bensbyn, så blir det en bra lösning för kollektivtrafiken. Bussgata mellan
Dalbo verksamhetsområdet och Dalbo bostadsområdet är bra för att tillgodose
berörda områden. Hållplatser bör placeras utifrån en god kollektivtrafikförsörjning i aktuella områden.
Ett av planens syften är möjligöra bra lösningar för kollektivtrafiken. När hållplatslägen
fastslås i samband med detaljprojekteringen kommer detta att samrådas med LLT.
Bygg- och miljönämnden
Avstånd mellan bostads- och verksamhetsområdet
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att grönområdet mellan verksamhetsområdet och bostäderna inte har en väl tilltagen bredd och är icke betryggande ur
störningssynpunkt I planbeskrivningen anges att verksamhetsområdet är avsett
för mindre kontors- och verkstadsverksamheter som inte har störande omgivningspåverkan. Detta är dock svårt att styra då många verksamheter som inte
behöver anmälas enligt miljöbalken ändå kan vara störande, exempelvis genom
transporter till och från, lastning och lossning m.m. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man bör göra en lämplighetsutredning om vilket avstånd som
man minst bör ha mellan bostäder och verksamheter i detta område. Ett förslag
kan vara att endast tillåta kontor i de delar som vetter närmast bostäderna. På det
visset uppnås ändå målet med arbetsplatser samtidigt som risken för att verksamheterna ska vara störande minskar.
Grönområdet mellan bostads- och verksamhetsområdet har breddats till granskningen,
Detta har gjorts för att både för att minska risken för störning, men också för att ge bättre
skydd för de naturvärden som finns. Bestämmelsen som reglerar användningen av verksamhetsområdet har ändrats från JK till ZK för att styra mot mindre störande verksamheter.
Det är bra att det ska sättas upp ett plank mellan verksamhetsområdet och bostäderna, men det borde även filmas ett plank efter den sida som vetter mot bostäder i Hällbacken etapp 5. Ett plank kring hela verksamhetsområdet kan även
förhindra att verksamhetsområdet flyttar ut i omgivande markområden och tar
dessa i anspråk för upplag, parkering av fordon eller uppställning av utrustning
samt minskar risken för nedskräpning. Vidare kan ett plank även fungera som
insynsskydd mot verksamhetsområdet.
SBF delar uppfattningen att det kan vara fördelatktigt med ett plank även mot Bensbyvägen. Frågeställningen lyfts till den vidare projekteringen och budgeteringen av området.
Trafikbuller
Bullernivå till de bostäder belägna närmast Bensbyvägen har beräknats med utgångspunkt från de befintliga trafikförhållandena. I bullerberäkningen som avses
genomföras för detaljplaneområdet bör hänsyn tas till den sammalagda trafikförändringen som planförslaget kommer att generera i området.
Utöver trafikbuller kommer bostäder i områdets norra del att exponeras också för
bullret från verksamhetsområdet. I och med detta behövs en samlad bedömning
av vad de två olika bullerkällorna kombinerat ger för total bullerpåverkan på
bostäderna.
Småhusen som står närmast Bensbyvägen och verksamhetsområdet kommer bli
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mest utsatta för både trafik- och industribuller. Det finns en risk att dessa småhus
inte kommer att klara riktvärdena utan att ytterligare åtgärder vidtas.
Ett förslag är att byta placering och uppföra flerbostadshus närmast industriområdet och Bensbyvägen istället för småhus. Detta skulle ge bättre förutsäth1il1gar
att via genomtänkt utvändig utfornming och/eller lägenheternas utfonnnil1g
möjliggöra att de gällande bullerriktvärdena kan uppfyllas. Dessutom skulle
flerbostadshusen utgöra en barriär och avskärma bullret för närliggande smålms.
Genom att placera flerbostadshusen närmare infarten till bostadsområdet från
Bensbyvägen kommer även trafiken att mil1ska il1om villaområdet.
En bullerberäkning har genomförts och bifogas till granskningen. Det är inte aktuellt att
flytta på flerbostadshusen.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen inom planområdet måste beskrivas mer. Hur avser man
att ta omhand dagvatten och smältvatten från gator inom bostadsområdet och
verksamhetsområdet? Vilken typ av rening avser man att ha? Vilken utformning?
Behöver man reservera mark och planlägga för det?
Det måste också beskrivas hur miljökvalitetsnormerna för vatten kommer att
påverkas. Det behövs en utredning som visar hur ytvattenrecipienten påverkas.
Vattnets kvalitet får inte försämras. Området nedanför vägen är redan i dagsläget
förhållandevis blött och marken har svårt att ta emot vatten pga av lerhaltig mark
Att leda stora mängder dagvatten kan komma att påverka närliggande fastigheter negativt.
Se svar till Länsstyrelsen. Mark har reserverats för dagvattenhantering.
Naturvärden
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att området med äldre tallar som är
planlagt som park känns litet jämfört med det identifierade området med äldre
tallar som redovisas i planbeskrivningen. Syftet med att spara äldre tallar är dels
att avskärma området från Bensbyvägen och bostadsorådet, dels att ta vara på
de upplevelsemässiga kvaliteter som enskilda tallar och mindre trädgrupper
kan tillföra inne i området. Specifika träd bör markeras och bevaras, förslagsvis i
lämpliga stråk längs vägar inom detaljplaneområdet
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man även bör bevara befintliga träd
i ett smalt sh·åk längs ena sidan industriområdets huvudgata. Givetvis med hänsyn till att kvarlämnade träd inte allvarligt försvårar anslutning och exploatering
av tomtmark Detta bör studeras av en landskapsarkitekt och i samråd med Miljöoch byggnadsförvalh1ingen.
Under sommaren har en noggranare inventering av becvarandevärda träd och växtlighet
skett. Efter detta har tomter flyttats, grönområdet breddats och parken i områdets södra
del utöktas för att kunna bevara fler träd. För verksamhetsområdet har ett släpp med
naturmark sparats, som kan kan fungera som tillfälligt snöupplag. Gatusektionen för
verksamhetsområdet har utformats så att trädplantering är möjligt längs gatan i industriområdet.
I planbeskrivningen bör redovisas utformning av gatusektioner både i
bostadsområdet och i verksamhetsområdet.
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Gatusektioner har tagits fram i samband med förprojekteringen och läggs till planbeskrivningen.
Gator och höjder
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man i plankartan bör redovisa gatunivåerna för att kunna bedöma lutningar på marken och därmed byggbarheten
på tomterna.
Området har under sommaren förprojekterats. Både gatumark och tomtmark har
höjdsatts. Med något enstaka undantag så har ina lutningar som skulle innebära
att tomterna inte är lämpliga att bebygga påträffats. De enstaka tomter som visat
sig vara olämpliga har tagits bort till granskningen.
Vatten och avlopp
Miljö- och byggnadsförvalh1ingen anser att statsbyggnadsförvaltningen bör
utöka det kommunala verksamhetsområdet för avlopp så att befintlig bebyggelse
tas med i verksamhetsområdet redan nu. Detta främst på grund av innerfjärdarnas problem med övergödning, men även de enskilda avloppens generellt dåliga
status.
Planens genomförande möjliggör en anslutning av enskilda avlopp till det kommunala
nätet. I vilken ordning anslutning sker är inte en planfråga.
Pumpstationen söder om Revelsuddsvägen är placerad närmare än 50 m från
bebyggelse. Pumpstationen kan orsaka luktolägenheter för de närboende. Hur
eventuell bräddning av orenat avloppsvatten från pumpstationen kan påverka
innerfjärdarna bör förklaras.
Pumpstationen har som en följd av förprojekteringen flyttats så att den ligger längre från
avstyckade tomter.
Värmeförsörjning
De flesta hus kommer att vara uppvärmda med luftvärmepump eller med bergvärme. Gäller det också flerbostadshus? En borrplan för detaljplaneområdet bör
tas fram för att kunna redovisa att gällande krav på skyddsavstånden avseende
borrhåll för enskilda tomter kan uppfyllas. Vidare uppmärksammas att uppvärmning av ett nybyggt hus med luftvärmepump inte är tillräcklig för ett hus i
Norrbotten utan i så fall måste kompletteras med elvärme, vilket absolut inte rekommenderas. Uppvärmning med frånluftsvärmepump, jordvärme, bergvärme
eller solvärme kan vara ett möjligt klimatvänligt alternativ.
Texten i planbeskrivningen kompletteras.
Markradon
Enligt planbeskrivningen bedöms planområdet som normalriskområde där inga
särskilda åtgärder krävs vad gäller radon. WSP har i sin rapport rekommenderat
att undersökning av markradon ska utföras. Miljö- och byggnadsförvaltningen
anser att om markradon inte har undersökts så ska byggnaderna byggas radonsäkra.
Då området ligger inom normalriskområdet anser SBF att det i planskedet inte är nödvändigt med vidare undersökningar av markradon. En fördjupad geoteknisk undersökning kommer att göras inför detaljprojekteringen. Med den som underlag kan frågan
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hanteras i samband med bygglov.
Plankartan
Träplank anses som en viktig åtgärd för att reducera negativ påverkan från verksamhetsområdet på bostäderna och därmed bör regleras på plankartan.
För att säkerställa långsiktigt underhåll av planket så kommer att förläggas helt inne
på kommunal natur- eller parkmark. En reglering är därmed inte nödvändig och skulle
riskera att göra plankartan mer svårtydd.
Övrigt
Återvinningsstation (ÅVS), i plan P1 370 som nu ska upphöra fanns plats reserverat för en återvinningsstation. Närmaste ÅVS:er finns i Bensbyn och Björkskatan.
Hällbacken och Dalbo blir stora bostadsområden som skulle behöva närmare till
en Å VS. Plats borde planeras för detta i detaljplan.
ÅVS kommer att anläggas inom verksamhetsområdet, och ryms inom bestämmelsen Z.
Möjlig placering redovisas på planillustrationen.
Finns sulfidlera inom planområdet?
Ingen har påträffats.
Snöupplag, det är bra om man redan nu kan planera in platser för tillfälliga snöupplag.
SBF avdelning för drift och underhåll har deltagit under framtagandet av samrådshandlingarna. Den snö som inte ryms inom gatumark kan läggas på de släpp som lämnats.

Övriga
Ägare till Björsbyn 1:99
Anser att ett större område naturmark bör lämnas mellan kommunal mark och
hans mark för att skapa en skyddszon mot dennes skogsfastighet. Detta då boende i många av Luleås villaområden tar sig för stora friheter gentemot skogsmark,
vilket innebär åverkan på skogen.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömmer att det område med kommunal mark som lämnas
mellan tomterna och Björsbyn 1:99 är tillräckligt. Annektering av närliggande skogsmark
är inte tillåtet, men det är ytterst osannolikt att en framtida småhusägare annekterar mer
än 20 meter vilket är det kortaste avståndet mellan tomtmark och Björsbyn 1:99.

Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar av planen:
• Bestämmelsen JK ändras till ZK.
• Trafikbullerutredning har genomförts och bifogas.
• Pumpstationen flyttas.
• Området för dagvattenutloppet planläggs som parkmark.
• Egenskapsbestämmelsen lek läggs till den större parken.
Utöver detta görs förändringar av planbeskrivningen enligt kommentarerna
ovan.
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Därutöver görs även nedanstående förändringar:
• Bestämmelsen NATUR ersätter Bestämmelsen PARK för större delen av
grönstrukturen.
• Naturområdet mellan bostäder och verksamheter breddas och utformningen av verksamhetsområdet justeras.
• Gatustrukturen i bostadsområdet justeras för att skapa bättre förutsättningar för höjdsättning av tomtmark.
• Parken i södra delen av området utökas.
• Utfartsförbuden justeras.
• Bestämmelsen byggnadshöjd för de friliggande småhusen tas bort, höjden
regleras istället med bestämmelse för nockhöjd samt begränsning av våningsantal.
• Byggrätten justeras för de friliggande småhusen för att överensstämma
med byggrätten för Hällbacken.
• Bestämmelsen ”endast soutteränghus” utgår.
• Bestämmelsen ee för att reglera byggrätten för kategoriboende tillkommer.
• Bestämmelsen p2 för att reglera placering i två kvarter tillkommer.
Planbeskrivningen justerats för att reflektera förändringar av plankartan och nya
utredingar som tillkommit. Utöver detta har redaktionella förändringar gjorts.

Kvarstående synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett
någon ändring i detaljplanen.
•

Ägare till Björsbyn 1:99

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-10-16

AnneLie Granljung				
Planchef					

Björn Ylinenpää		
Planarkitekt

Bilaga: Länsstyrelsens synpunkter
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SAMRÅDSYTTRANDE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-29

402-9796-2017

Mottagare

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
971 85 Luleå
stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förslag till detaljplan för del av Björsbyn 1:12, området
Dalbo, Luleå kommun.
Handlingar inkomna 2017-06-20 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Kommunens diarienummer SBF 2015/1135

Planförslaget
Ett underlag för förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5
kap. 14 § PBL. Underlaget avser en detaljplan för del av fastigheten Björsbyn 1:12 > 1
i Luleå kommun. Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för ett bostadsrespektive verksamhetsområde.
Planområdet omfattar 38 hektar och är beläget cirka 6 kilometer norr om Luleå
stadskärna och i anslutning till befintligt bostadsområde Hällbacken väster om
planområdet.
Luleå kommun bedömer att planförslagets genomförande inte kan antas medföra risk
för betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (MB 1998:808).
Länsstyrelsen delar vid yttrande till behovsbedömning 2016-01-18 kommunens
bedömning, varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats.

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen bör framgå hur dagvattenhantering ska
hanteras inom planerat verksamhetsområde. Vid etablering av verksamhet som hanterar
miljöskadliga ämnen kan dagvatten från denna behövas hanteras särskilt.
I syfte att reglera branta slänter mot gata bör kommunen överväga att använda sig av
ytterligare egenskapsbestämmelse för detta planområde. Lämpliga
egenskapsbestämmelser för detta beskrivs under avsnitt 7.8 i Boverkets allmänna råd
(2014:5) om planbestämmelser för detaljplan. Utan ytterligare reglering riskeras att
tomtmark schaktas och terrasseras, vilket skulle motverka kommunens syfte.
Kommunen bör även överväga att reglera den park som planeras innefatta en större
lekplats, genom egenskapsbestämmelse i plankartan. Detta för att genom prövning
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SAMRÅDSYTTRANDE

2 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-29

402-9796-2017

Mottagare

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
971 85 Luleå
stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se
säkerställa lämplighet för den tilltänkta lekplatsen som enligt planbeskrivningen ska
utformas med god tillgänglighet för funktionshindrade.
I kommande planarbete bör kommunen beskriva om det kan antas krävas
markavvattning inom planområdet. Om så är fallet ska tillstånd enligt 11 kap. 13 § MB,
för detta sökas hos Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har i detta skede inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle
kunna leda till att beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § PBL.

Samråd
Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd och naturmiljö.

De som deltagit i yttrandet
Beslut till yttrande har fattats av planhandläggare Jens Haapalahti med planhandläggare
Mikaela Olsson som föredragande.
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Dnr: SBF 2015/1135

,
del av Björsbyn 1:12 - Dalbo
Detaljplan för del av Björsbyn

Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2016 (§ 42) att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Björsbyn, del av Björsbyn 1:12 - Dalbo.
Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2017-10-16. Förslaget till detaljplan har bearbetats efter samrådet (se samrådsredogörelsen).

Hur samrådet 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 förslaget till detaljplan har visats för granskning under perioden 17 oktober 2017
– 8 november 2017. Annons om granskning har införts i Norrbottens-Kuriren samt Norrländska
Socialdemokraten den 14 oktober 2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. En underrättelse om planförslaget och
granskningen har anslagits på kommunens anslagstavla och gjorts tillgänglig på kommunens
webbplats den 17 oktober 2017. Underrättelsen har den 17 oktober 2017 även skickats till kända
sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga berörda enligt sändlista (se 5 kap. 20
§, plan- och bygglagen).
Under granskningstiden inkom åtta skrivelser.

555

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Försvarsmakten, 2017-10-31

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2017-10-25
• Luleå Energi, 2017-10-31
• Länsstyrelsen, 2017-11-06
• Lantmäteriet, 2017-11-06
• Trafikverket, 2017-11-07
• Boende på kantgatan, 2017-11-07
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-11-08
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas.
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att det är av stor angelägenhet att utreda trafiksituationen för oskyddade
trafikanter längs statlig väg 596. Kommunen bör överväga att reglera i planhandlingar att gångoch cykelstråk ska färdigställas före dess att bygglov kan ges för bostadshus inom planområdet.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har i detta skede inte sådana invändningar mot planförslaget som skulle kunna
leda till att beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § PBL.
Stadsbyggnadsförvaltningen delar synen på att trafiksäkerheten är av största vikt. Då kommunen är exploatör av området så kommer hänsyn till detta tas i genomförandet och nödvändig infrastruktur kommer
att byggas innan tillträde ges till tomterna. Det är därför inte nödvändigt att reglera vidare i detaljplan.
Lantmäteriet
Samtliga planbestämmelser gällande placering som är knutna till begreppet tomt ska ändras till
begreppet fastighet. Detta för att undvika oklarheter och missförstånd eftersom plan- och bygglagen definierar tomtbegreppet annorlunda än hur en fastighet definieras.
Plankartan justeras.
Bestämmelsen i plankartan gällande att garage ska placeras 6 meter från gata kan förtydligas.
Är det 6 meter från användningsgränsen enligt detaljplan som räknas, trottoarkantsgränsen eller körbanan (gatubanan)? Detta för att undvika tvetydigheter.
Gatumark avses. Plankartan förtydligas.
De administrativa gränser som finns kan ges en annan layout som stämmer med Boverkets allmänna råd. Detta är dock inget som påverkar planen i sig men bidrar till bättre tydlighet.
Plankartan justeras.
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I avsnittet om detaljplanens genomförande under ledningsrätt, behöver det
förtydligas för vad utrymme eventuellt ska tas i anspråk för och från vilken
fastighet. Av plankartan verkar det dessutom som att en pumpstation (E1) ska
anläggas på en väg/stig som leder ner till en befintlig byggnad. Under fastighetsrättsliga frågor framgår det inte om denna byggnation påverkar någon. Detta
behöver förtydligas för att berörda ska kunna förstå konsekvenserna av detaljplanen enligt PBL 4:33.
Planbeskrivningen förtydligas. Kommunen har utöver detta varit i kontakt för att inleda
en dialog med arrendatorn vars tillfartsväg eventuellt kan påverkas.

Trafikverket
Anslutningar till statlig väg
Detaljplanen reglerar anslutningar mot statlig väg 596. Trafikverket anser att
– som vi även förde fram i samrådsskedet - det saknas underlag för att vi ska
kunna ta ställning till om väganslutningarna går att genomföra på ett trafiksäkert
sätt samt så att vägens framkomlighet inte försämras i för hög grad. Vägens framkomlighet är inte minst viktig för de dispenstransporter som ska till/från Luleå
hamn. Trafikverket instämmer i att en säker förbindelse till området Hällbacken
krävs, men lösningsutformning måste baseras på prognostiserade trafikflöden
till följd av etableringen, t.ex. får utformning av cirkulationsplats olika dimensionering med hänsyn till detta. Det är dessutom oerhört viktigt att lösningarna blir
trafiksäkra – inte minst för alla de oskyddade trafikanter som kommer att röra sig
emellan Hällbacken och Dalbo.
Innan detaljplanens antagande ska kommunen och Trafikverket upprätta ett
avtal om hur nya anslutningar – både för motorfordon och gång och cykel - ska
regleras mot väg 596 och även åtgärder inom vägområdet som kan behövas för
en säker infart. Exploatören eller kommunen får bekosta anslutningen och eventuella åtgärder inom vägområdet mot väg 596. Anslutningen bör utformas enligt
vid tidpunkten för genomförandet gällande VGU (Vägar och gators utformning).
Den exakta dimensioneringen kommer att fastställas i samband med detaljprojekteringen
och kommer att dimensioneras enligt då gällande VGU. I illustration och planarbetet har
stadsbyggnadsförvaltningen utgått från den dimensionering som VGU anger för 24 meter långa fordon. Kommunen kommer att fortsätta föra dialog med Trafikverket och avser
att upprätta ett avtal innan planen antas.
Buller
Trafikverket anser att trafikbullerutredningen ska utgå ifrån dagens hastighetsgränser som idag råder på aktuell sträcka, eftersom en hastighetsöversyn ännu
inte är genomförd.
Kommunens bedömning är att det föreslagna infarterna sannolikt kommer att innebära en
sänkning av hastigheten. Trafikbullerutredningen visar dock på att trafikbullerproblemen
inte är av sådan art att trafiktbullerförordningens krav klaras inom planområdet med
dagens trafik och hastigheter.

Kommunala förvaltningar och bolag
Luleå Energi
LEEAB behöver tre ”E-områden” för nätstationer. Bifogar ritning.
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Två E-områden läggs in där det tidigare varit naturmark. Den tredje ligger på kvartersmark med användingen ZK, vilket redan möjliggör nätstation. (Den bifogade ritningen
finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen).
Fritidsförvaltningen
Bifogar till sitt yttande från samrådet följande:
Som tillägg till ovanstående skriver vi ridstigar med anledning av att det nu är
rätt infekterat då ridning görs på GC-väg och att vi också fått synpunkter på att
man är med häst till badplatser i närheten.
Inom själva planområdet finns inga större stigar eller ridstigar och det berör därmed inte
planen i sig. Stadsbyggnadsförvaltningen delar dock Fritidsförvaltningens syn på att ridstigar är en viktig fråga i området runt Hällbacken/Dalbo. Stadsplaneringsavdelningens
avdelning för landskap och trafik har därför påbörjat en översyn av ridstigar i närområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljökvalitetsnormer
Miljö- och byggnadsförvaltningen saknar utredningar och underlag för att kunna
ta ställning kring detaljplanens påverkan på ytvattenrecipientens status. Utredningarna bör särskilt spegla den inverkan som dagvatten och bräddat avloppsvatten kommer medföra. Det måste vara tydligt att planens genomförande inte
medverkar till en försämring av ytvattnets status.
Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde i januari 2016 i samråd med Miljö- och byggförvaltningen en behovsbedömning för att se om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.
Behovsbedömningens slutsats var att risk för betydande miljöpåverkan inte föreligger.
Länstyrelsen har inte heller bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. För dagvattenfrågor se nedan.
Dagvatten
Att avleda dagvatten till ett ytvatten är en vattenverksamhet som måste prövas av
länsstyrelsen.
Dagvattenutredning bör omfatta en riskbedömning kring framförallt verksamhetsområdets (detaljplaneområdets) påverkan på dagvattnets sammansättning.
Vilka föroreningar förväntas förekomma i dagvattnet? Krav på oljeavskiljare?
Hur stora hårdgjorda ytor från verksamhetsområdet har beräknats att magasinet
har kapacitet för? Vilken återkomsttid för regn är det tänkt att magasinet och övriga dagvattensystemet ska klara av? Detta för att kunna avgöra vilken typ samt
vilken utformning av dagvattenrening som det kommer att krävas i detaljplanområdet. Hela området a1 som avses användas för utlopp av dagvatten ligger
under 2,5 meterskurvan för översvämning. Vilka åtgärder avser man vidta för att
förhindra ett okontrollerat utsläpp av förorenat dagvatten till Sinksundet?
Idag sker avvattning av området via dikning och belastar Björsbyn 1:99 och 13:1.
Om denna avledning ska fortsätta bör det säkerställas att diken kommer kunna
hantera de ökade mängderna dagvatten som planen kommer medföra utan att
fastigheterna kommer påverkas negativt. För att få bedriva vattenverksamhet
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måste verksamhetsutövaren (kommunen) ha rådighet över marken, vilket inte
framkommer i planunderlaget om man har.
Vilka föroreningar som förväntas ske och hur stora ytor som blir hårdgjorda.
Den principiella lösning som tagits fram för Dalbo i samband med förprojekteringen är
dimensionerad enligt svenskt vattens senaste riktlinjer (p110) och är därmed anpassad
för ökade regnmängder och fler skyfall. Magasinet är förprojekteringen dimensionerat
enligt p110. Med förprojekteringen som underlag har erfoderliga ytor för dagvattenhantering har med god marginal lämnats i planen. Däribland naturområdet vid planens östra
gräns där plats finns för avledande dike finns, om så behövs kan detta vatten anslutas till
dagvattenledningar som läggs med ledningsrätt under revelsuddsvägen för att ansluta
till dagvattenutloppet. Dessa principer har redovisats i planen. Detta underlag bedömmer
av såväl stadeplaneringsavdelningen samt VA-avdelningen på SBF vara tillräckligt för
att visa att planen är genomförbar. Ytterligare utredningar runt dagvatten är lämpligast
att utföra i samband med detaljprojekteringen efter planens antagande i samband med
att fördjupade geotekniska undersökningar görs. Frågor om oljeavskiljare och dylikt är
tillstånds- och tillsynsfrågor som inte hanteras i detaljplan.

Hydrologiska förhållanden
”En mindre bäck rinner in i planområdets norra del….” Om det är en bäck klassas den som vattendrag och har strandskydd samt att den har en ytvattenstatus.
Det är ett dike, vilket framkommer av kartunderlag och platsbesök. Planbeskrivningen
justeras.
Det saknas ett resonemang om hur avskogning av området kommer att inverka
på grundvattenytor och ev. behov av markavvattning för att marken ska bli byggbar. Planbeskrivningen bör utgå ifrån grundvattennivåerna som är uppmätta
under höst- och vintertid när grundvattenbildning sker istället för under sommarhalvåret med låg grundvattenbildning.
I den geotekniska undersökningen anges att schakterna ska hållas torra under
hela konstruktionsfasen genom länshållning. Samtidigt har man i planbeskrivningen uppgett att ”Inget har påträffats som tyder på att markavvattning kommer att behövas för att göra marken byggbar.” Det uppges också att förekommande silt och siltig jord är flytbenägen och erosionskänslig vid vattenöverskott
vilket måste beaktas. Hur avser man beakta ovanstående?
Områdets södra delar beskrivs som ett utströmningsområde. Hur avser man hantera yt/markvatten som uppkommer ur detta?
De undersökningar som gjorts är framtagna för att kunna visa på att planen är genomförbar. Inget i de geotekniska undersökningarna tyder på att marken på Dalbo har några
speciella svårigheter som kräver större undersökningar eller regleringar i detaljplaneskedet. Detaljfrågor runt hur schakter utförs och liknande är inte en planfrågor utan något
som hanteras i samband med genomförandet. När det gäller vattenfrågor så se svar ovan
ang. dagvatten.
Trafikbuller
Planförslaget kommer även att generera trafik till och från verksamhets-området
vilket kommer leda till en ökad trafikmängd och framförallt till en ökad andel av
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tung trafik i området, särskilt på Bensbyvägen. Det ser inte ut som att man tagit
hänsyn till det i den utförda trafikbullerberäkningen. Därmed kan inte uteslutas
att det finns en risk att bostäderna i området kommer att bli utsatta för högre trafikbullernivåer än de som har redovisats i den utförda beräkningen.
I planbeskrivningen anges även att genomförandet av detaljplanen med de föreslagna cirkulationsplatserna innebär en minskning av trafikbullret för befintliga
fastigheter i Sinksundet vilket inte framgår av den utförda bullerutredningen.
Enligt denna utredning medför planförslaget att ett flertal hus vid Sinksundet
kommer att bli utsatta för högre bullernivåerna jämförbart med nuläge.
Det behövs en redogörelse för vilka nivåer av verksamhetsbuller som det förväntas uppkomma i närliggande bostäder. Utifrån dessa nivåer bör det sedan redovisas vilken bullerreducerande effekt planket har och hur lokaliseringen av planket
samt höjd spelar roll för vilken bullerreducering man uppnår.
Vidare saknas en samlad bedömning av buller från verksamhetsområdet och
trafikbuller, vad den total bullerpåverkan blir.
SBF bedömer att bullerberäkningen är tillräcklig för att påvisa att framtida bostäder
inom planområdet kommer att klara de riktlinjer som anges i trafikbullerförordningen.
Fritidshusområdet Sinksundet ligger utanför planområdet. Att Sinksundet beräknades i
trafikbullerutredningen är för att ge Stadsplaneringsavdelningen mer underlag i framtida
trafikbulleråtgärder. Att Sinksundet nämns i planbeskrivningen är ett redaktionellt fel.
Vissa fastigheter i Lejde avses. Planbeskrivningen justeras.
Bostäderna närmast verksamhetsområdet är enligt trafikbullerutredningen endast marginellt påverkade av trafikbuller, och de allra av dessa bostäder endast berörda av den trafik
som förekommer på den egna gatan. Avståndet mellan bostäderna och verksamhetsområdet har ökats betydligt sen samrådet. Avståndet är sådant att det enligt SBF:s bedömning
inte är sannolikt att bostäderna blir bullerstörda med hänsyn till den angivna användningen. Plank krävs därmed inte med hänsyn till bullerstörning utan är till för att ge
ytterligare skydd mot insyn mot verksamhetsområdet från naturområdet.
Verksamhetsområdet
Det behövs en mer detaljerad planillustration för verksamhetsområdet som indikerar indelning av de planerade tomterna för verksamhetsutövare. Det saknas en
redovisning kring beräknade tomtstorlekar och placering av byggnaderna från
tomtgräns, både mot gata och mot övriga angränsade fastigheter samt hur detta
kommer att regleras i plankartan.
Planillustrationen syfte är enbart att göra plankartan mer läsbar för lekmän. Hur stora
tomterna blir regleras inte i planen och kan dessutom komma att variera något. Det har
därför inte illustrerats.
Gator och höjder
Det saknas tvärsektioner genom hela området som särskilt visar de partier där
höjdskillnaderna är stora. Detta för att kunna se hur marken kommer formas/fyllas/schaktas för gator och bebyggelse.
De lutningar som finns bedöms av SBF vara hanterbara med de regleringar som planen
innebär, och gatorna är anpassade efter terrängen. Då höjdsättningen inte regleras exakt
i planen skulle sådana tvärsektioner kunna bli missvisande om de bifogades till planen. I
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det fortsatta projekteringsarbetet avser SBF föra kontinuerlig dialog med bygglovsavdelningen för att säkerställa kontinuitet i genomförandet av planen.
Vatten och avlopp
Placeringen av pumpstationen bedöms fortfarande som olämplig och kommer att
medföra en risk för olägenhet för närboende med avseende på lukt. Hur kommer
bräddningsfunktionen att utformas? Vilka extra försiktighetsmått kommer att
vidtas pga innerfjärdarnas status?
Upprättande av pumpstationen är att betrakta som en mindre ändring och ska
anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.
Pumpstationen är placerad så långt från bebyggelsen som möjligt efter de förutsättningar
som finns på platsen. Den exakta utformningen av bräddningsfunktioner och dylikt är
inte en planfråga, utan en fråga för projektering i samband med genomförande.
Värmeförsörjning
En borrplan gällande bergvärme behövs för detaljplaneområdet. Detta på grund
av att en del fastigheter är små och därmed får man inte tillräckliga skyddsavstånd, vilket medför att alla som vill inte kan anlägga bergvärme. Framförallt
gäller detta för kedje-/par-/radhus i detaljplanområdet.
Behovet av en eventuell borrplan lyfts i den fortsatta projekteringen.
Markradon
Om inte markradon har undersökts i området innebär det att byggnaderna bör
byggas radonskyddade, vilket bör framgå av planbeskrivningen.
Området ingår i normalriskområdet för markradon, vilket framkommer av planbeskrivningen. Detta kräver inga skyddsåtgärder i detaljplan. Vilka åtgärder som är lämpliga för
normalriskområden bedöms därmed bäst i bygglovsskedet då riktvärden och teknik kan
ändras.
Plankarta och planbestämmelser
Gruppbebyggelsen norr om huvudgatan behöver även få beteckningen p1. Detta
på grund av att de har utfartsförbud mot huvudgatan och därmed måste ha sina
bilplatser på norra sidan av fastigheten.
Bestämmelsen p1 läggs till.
Att uppföra plank är en bygglovspliktig åtgärd. Men man kan inte ge bygglov
inom natur- eller parkmark. Därför bör man reglera planket i plankartan. Det bör
redogöras på vilket avstånd från verksamhetsområdet som planket avses att byggas. För att uppnå bästa effekten och minimera risken för störningar bör träplanket placeras så nära verksamhetsområdet som möjligt.
Kommunen kan uppföra plank för att visuellt skydd på egen mark. Då SBF bedömer att
det ur ett långsiktigt underhållsperspektiv är bättre att uppföra det på egen mark som en
del av exploateringsprojektet.
Skyddsvärda skogsområdet bör inte benämnas som parkmark i plankartan. Förslagsvis kallas området naturpark eller naturlek som i planillustrationen.
Då området kommer att fungera som park med vissa tillägg i form av lekmiljöer av naturmaterial bedömmer SBF att området är olämpligt att reglera som annat än PARK.
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Den största byggnadsarea per fastighet för tvåplanshus som anges i planbeskrivningen och den som regleras med bestämmelsen e1 i plankartan stämmer inte
överens med varandra och bör ses över.
Korrekturfel i planbeskrivningen, planbeskrivningen justeras.
Det saknas en mer tydligare redovisning kring var ÅVS kommer att placeras
inom verksamhetsområdet. Detta bör även regleras i plankartan.
Var ÅVS kommer att placeras är inte fastställt. Det är därför inte aktuellt att reglera då
ÅVS kan placeras inom bestämmelsen ZK.

Övriga
Boende på Kantvägen
Arrenderar ett markområde om ca 2900 kvm av fastigheten Björsbyn 1:12, Revelsudden nr 36, Luleå Kommun.
Vi har synpunkter på placeringen av pumphusstationen E1 på granskningshandlingen.
Pumpstationens placering kommer att försvåra tillgängligheten till stugplatsen.
Föreslår att placera stationen på åkermarken där ett tidigare arrende fanns som
nu har upphört och fastigheten är riven.
Efter telefonsamtal med ansvarig planhandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen Luleå Kommun är vi lovade att vägen kommer att återställas i brukbart skick.
Placeringen av pumpstationen är placerad så att den hamnar så långt som möjligt från
närliggande hus samtidigt som den är lämpligt ur teknisk hänsyn.
Om tillfartsvägen till arrendetomten påverkas kommer kommunen att återställa den till
brukbart skick.
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Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i planförslaget:
• Två områden med användningen E2 för nätstationer tillkommer.
• Plankartan justeras så att fastighet nämns istället för tomt.
• Plankartan förtydligas att gatumark avses i bestämmelsen p1.
• Avsnittet om Fastighetsrättsliga frågor utvecklas avseende arrende på
Björsbyn 1:12
• Bestämmelsen p1 tillkommer i två kvarter.
Därutöver görs även nedanstående förändringar:
• Redaktionella förändringar av planbeskrivningen.
• Egenskapsbestämmelsen e1 syfte att reglera friliggande småhus förtydligas genom att beskrivningen ändras till : Största exploatering för för friliggande småhus i ett plan är 250 kvadratmeter byggnadsarea och för friliggande
småhus i två plan 200 kvadratmeter byggnadsarea.
• Egenskapsbestämmelsen e1 läggs till området som i första hand avses
exploateras med flerbostadshus. Detta för att säkerställa en lämpligare exploateringsgrad om området istället exploateras med friliggande småhus, en
möjlighet som med avsikt aldrig reglerats bort.
• Bestämmelsen e2 definineras till att gälla flerbostadshus samt sammanbyggda småhus.
• Bestämmelsen e4 tillkommer därmed till de områden som reglerats med
ZK. Bestämmelsen formuleras till: ”Högsta byggnadsarea per fastighetsarea
är 35%”, dvs samma som tidigare gällde e2.
• Fastighetsgräns enligt inmätta gränsrör mot Björsbyn 5:86 läggs in i
grundkartan. Dessa gränser är inmätta och inskickade till Lantmäteriet 2016
men redovisas inte i lantmäteriets fastighetsskikt.
• Plangränsen mot Björsbyn 5:86 justeras för att stämma överrens med fastighetsgräns enligt inmätta gränsrör.
Förändringarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta granska
det ändrade förslaget på nytt innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, plan- och
bygglagen). Motivering varför de förändringar som gjorts inte bedöms vara västentliga är följande:
• Justeringen av plangränsen innebär enbart att plangränsen justeras enligt
faktiska markägoförhållanden.
• Utplacering av kvartersmark för nätstationer för el innebär ingen påtaglig
förändring för närboende till planområdet eller för . Dessa nätstationer hade
även om ändringen till kvartersmark. inte genomförts placerats på samma
plats. Då genom upprättande av ledningsrätt på naturmark. Ändringen gör
det mer tydligt var dessa nätstationer kommer att placeras och möjligör att
nätstationerna avstyckas som egna fastigheter, vilket bedöms som mer fördelaktigt både för kommunen och nätinnehavaren.
• Justeringen av e-bestämmelserna för exploateringsgraden innebär fram-
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förallt en ökad tydlighet om vad kommunen kan göra. Den innebär inte en
möjlighet till ökad exploatering eller något som kan öka påverkan på närområdet. Att bestämmelsen e1 läggs till på området för flerbostadshus innebär en
minskning av exploateringsgraden om området exploateras med friliggande
småhus jämfört med som varit möjligt med tidigare bestämmelser.

Kvarstående synpunkter
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett
någon ändring i detaljplanen.
• Vissa av Miljö- och byggnadsnämndens synpunkter gällande dagvatten
och buller.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-13

Daniel Rova
				
Tf. Planchef					

Björn Ylinenpää		
Planarkitekt

Bilaga: Länsstyrelsens synpunkter.
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Kommunledningsförvaltning
Mats Karlsson
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1 (2)
Ärendenr
2017/1616-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningen intern kontrollplan 2018
Ärendenr 2017/1616-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa intern kontrollplan 2018 för
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens interna kontrollplan för 2018 innehåller ett
kontrollmoment, vilket är det obligatoriska kontrollmomentet
”Korruptionsförebyggande åtgärder”.
Förvaltningen befinner sig i ett skede där mycket fokus ligger på att etablera
servicekontoret samt modernisera förvaltningen och bli en nationell förebild. I
detta ligger olika riskbedömningar som är förknippade med projekt inom
ramen för detta. Det gör att förvaltningen valt att inte lägga in fler egna
kontrollmoment i detta skede i den interna kontrollplanen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen är inne i en stor förändringsprocess under 2018 i samband med
att servicekontoret etableras liksom i arbetet med etableringen av en helt ny
internbanksfunktion. Även en ny organisation för webb- och
informationsarbete skapas under 2018. Förvaltningen kommer att i större
utsträckning nyttja digital teknik för en modern administration med
målbilden att bli en nationell förebild. Alla processer och rutiner som berörs
av detta ses över och dokumenteras. Risker i samband med omställningen
hanteras inom projekten som driver förändringsarbetet. För 2018 gör
förvaltningen därför bedömning att inte lägga in fler kontrollmoment än det
obligatoriska kontrollmomentet om korruptionsförbyggande åtgärder.
Risker kopplat till korruption inom förvaltningen föreligger huvudsakligen
inom inköps- och upphandlingsområdet samt inom det finansiella området.
Kontroller ska under 2018 göras av ett antal genomförda köp att de svarar mot
upphandlade avtal, om upphandling skett i enlighet med riktlinjerna,
attestförhållanden samt belysa om eventuella jävsförhållanden föreligger.
Kontroller kommer även att göras av genomförd granskning av
slutredovisningar för överförmyndarverksamheten. Beslut om kontrollernas
inriktning fattas av förvaltningschef.
Utöver att kontrollmomentet genomförs kommer utbildningsinsatser för
medarbetare att genomföras som led i ett korruptionsförebyggande arbete.
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Ärendenr
2017/1616-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltning
Mats Karlsson

2017-12-13

Särskild vikt ges för att skapa säkra rutiner för intern kontroll och finansiell
rapportering i samband med etableringen av internbanken. En extern
granskning av internbankens rutiner ska också initieras efter etablering.
Kontrollmoment
Korruptionsförebyggande
åtgärder mot mutor, jäv
eller andra
oegentligheter
Rutin för beställningar
och attester följs
Fakturor betalas på
förfallodagen
Funktionsbrevlådor läses
varje dag
Webbinformation är
uppdaterad och aktuell
Personakter är
uppdaterade
Riskbedömning i
samband med planerad
förändring
Nya medarbetare får rätt
introduktion
Efterlevnad av
delegationsordning

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Beslut
3 – Möjlig
4 – Allvarlig 12
Hantera
risk

Period
2018

3 – Möjlig

2018

9

3 – Möjlig

3–
Kännbar
2 – Lindrig

3 – Möjlig

2 – Lindrig

6

3 – Möjlig

2 – Lindrig

6

1–
Osannolik
2 – Mindre
sannolik

4 – Allvarlig

4

3–
Kännbar

6

2 – Mindre
sannolik
2 – Mindre
sannolik

2 – Lindrig

4

3–
Kännbar

6

6

Beslutsunderlag


Beslut om obligatoriskt kontrollmoment för 2018.

Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Samtliga kontor inom KLF
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Acceptera
risk
Acceptera
risk
Acceptera
risk
Acceptera
risk
Acceptera
risk
Acceptera
risk

2018
2018
2018
2018
2018

Acceptera 2018
risk
Acceptera 2018
risk
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Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-11-15

1 (2)
Ärendenr
2017/880-1.2.3.5

Förslag till beslut gällande avsiktsförklaring för samverkan
i Luleåregionen mellan Boden, Kalix, Luleå, Piteå och
Älvsbyn
Ärendenr 2017/880-1.2.3.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta avsiktsförklaringen.
2. Luleå kommun avsätter 100 000 kr per år för perioden 1 augusti 2018
till 31 juli 2021 för att finansiera gemensamma aktiviteter.
3. Medel anvisas ur kommunikationskontorets befintliga budget.
4. Redovisning av verksamheten sker årligen till kommunstyrelsen.
5. Kommundirektören får i uppdrag att tillse erforderliga resurser för
Luleå kommuns räkning.

Sammanfattning av ärendet
En lokal arbetsmarknadsregion är en indelning av Sverige som funnits som
statistiskt begrepp sedan 1990. Luleåregionen är en kraftfull tillväxtregion
med fler än 170 000 invånare. Varje dag arbetspendlar drygt 14 000 personer
mellan Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Kommunerna i Luleåregionen
har sedan år 2013 kontinuerligt arrangerat event i Stockholm med stor
framgång. Avsiktsförklaringens syfte är att dokumentera kommunernas
ömsesidiga vilja att i samverkan agera för en ökad inflyttning för att
säkerställa kompetensförsörjning till företag och offentligsektor i
Luleåregionen, dvs Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. För framgång på
lång siktigt behöver kommunerna samlas kring en gemensam målbild,
avgränsning samt säkerställa resursförsörjning.
Kommunerna är ense om att avgränsningen för samarbetet avser arbete för
inflyttning och kompetensförsörjning inom den gemensamma lokala
arbetsmarknadsregionen. Arbetet drivs av en styrgrupp med en-två
representanter från alla fem kommunerna.
Målet är att vara Sveriges mest attraktiva lokala arbetsmarknadsregion. Vi
genomför aktiviteter riktade mot inflyttning från Stockholmsområdet under
namnet Hemlängtan och arrangerar frukostmöten i Stockholm. Gemensam
marknadsföring av arbetsmöjligheter gentemot studenter kan bli aktuell för
att öka andelen som stannar kvar i länet. Alla kommuner avsätter 100 000 kr
per år för att finansiera gemensamma aktiviteter. Redovisning av
verksamheten sker årligen till respektive kommunstyrelse.
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman

2017-11-15

2 (2)
Ärendenr
2017/880-1.2.3.5

Avsiktsförklaringen avser i första hand ett åtagande för tre år, 1 augusti 2018 – 31 juli
2021.

Beslutsunderlag


Samverkansavtal

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig

Beslutet skickas till
Kommunikationskontoret
Bodens kommun
Kalix kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
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Avsiktsförklaring
Samverkan mellan Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn.
Syfte, och mål
Avsiktsförklaringens syfte är att dokumentera kommunernas ömsesidiga vilja att i
samverkan agera för en ökad inflyttning för att säkerställa kompetensförsörjning till företag och offentligsektor
i Luleåregionen, dvs Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. För framgång på lång siktigt behöver kommunerna
samlas kring en gemensam målbild, avgränsning samt säkerställa resursförsörjning.
Målet är att vara Sveriges mest attraktiva lokala arbetsmarknadsregion. Vi genomför aktiviteter riktade mot
inflyttning från Stockholmsområdet under namnet Hemlängtan och arrangerar frukostmöten i Stockholm.
Gemensam marknadsföring av arbetsmöjligheter gentemot studenter kan bli aktuell för att öka andelen som
stannar kvar i länet.
Tidsperiod
Avsiktsförklaringen avser i första hand ett åtagande för tre år, 1 augusti 2018 – 31 juli 2021.
Förutsättningar
En lokal arbetsmarknadsregion är en indelning av Sverige som funnits som statistiskt begrepp sedan 1990.
Luleåregionen är en kraftfull tillväxtregion med fler än 170 000 invånare. Varje dag arbetspendlar drygt 14 000
personer mellan Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Alla kommuner avsätter 100 000 kr per år för att
finansiera gemensamma aktiviteter. Redovisning av verksamheten sker årligen till respektive kommunstyrelse.
Tidigare samarbeten
Kommunerna i Luleåregionen har sedan år 2013 kontinuerligt arrangerat event i Stockholm med stor framgång.
Avgränsning
Kommunerna är ense om att avgränsningen för samarbetet avser arbete för inflyttning och
kompetensförsörjning inom den gemensamma lokala arbetsmarknadsregionen.
Form för samarbetet
Arbetet drivs av en styrgrupp med en-två representanter från alla fem kommunerna.
FÖR BODENS KOMMUN
den /
_______________________________
Underskrift kommunchef

FÖR KALIX KOMMUN
den /
_______________________________

FÖR LULEÅ KOMMUN
den /
_______________________________

FÖR PITEÅ KOMMUN
den /
_______________________________

FÖR ÄLSBYN KOMMUN
den /
_______________________________
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1 (2)
Ärendenr
2017/1617-3.1.1.1

Yttrande över avsiktsförklaring med Jernhusen om Resecentrum och omvandling av östra delen av Luleå centrum
Ärendenr 2017/1617-3.1.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring med Jernhusen Avsiktsförklaring för Luleå bangård och resecentrum.
2. Biträdande kommundirektör får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att förverkliga ett Resecentrum och en utveckling av centrumhalvöns östra delar med bostäder och arbetsplatser fortgår. En avsiktsförklaring tecknades med Trafikverket för ett år sedan, Avsiktsförklaringen – Luleå
person- och godsbangård samt resecentrum KF 2019-12-19. I höstas lämnade Trafikverket förslag till regeringen att flytt av personvagnsuppställning och ombyggnation av personbangård på Luleå C ska ingå i Nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018 – 2029. Åtgärderna är föreslagna att
genomföras 2021 – 2023. Beslut fattas av regeringen under våren.
När dessa åtgärder är genomförda ges förutsättningar för Luleå Resecentrum
då platsen frigörs och för bebyggelse öster om järnvägen då tillgängligheten
dit säkras. Detta har medfört att samtal hållits mellan Trafikverket, Jernhusen
och Luleå kommun. Jernhusen äger marken öster om järnvägen och även marken för personvagnsuppställningen. Jernhusen har nu och även tidigare visat
intresse av att exploatera dessa delar av Luleå centrum med bebyggelse.
Samtalen med Jernhusen har lett till en samsyn gällande utvecklingen av området. Dialogen har landat i ett förslag till avsiktsförklaring. I förslaget till
avsiktsförklaring beskrivs den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum och möjlighet att tillgodose ett ökat hållbart resande samt en
stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.
Parterna ska gemensamt arbeta för:
- Ett nytt resecentrum som bidrar till ett hållbart resande där fler lockas att resa kollektivt.
- En stadsutveckling med nya stadskvarter i östra delarna av Luleå centrum.
Tillsammans bidrar detta till regionförstoring, ökar tillgängligheten inom länet och stärker Luleås roll som en viktig nod i den regionala utvecklingen.
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Ärendenr
2017/1617-3.1.1.1

Nästa steg kommer att bli att ett samverkansavtal tecknas mellan Jernhusen,
Luleå kommun och Trafikverket. I det specificeras fördelning av ansvar, organisation, genomförande, tidplan mm.
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling och stadsbyggnadsförvaltningen
föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring med
Jernhusen Avsiktsförklaring för Luleå bangård och resecentrum.

Beslutsunderlag



Förslag till avsiktsförklaring med Jernhusen, Avsiktsförklaring för Luleå
bangård och resecentrum.
Avsiktsförklaring med Trafikverket, Avsiktsförklaringen – Luleå person
och godsbangård samt resecentrum, KF 2016-12-19.

Göran Gabrielson
Strateg

Beslutet skickas till
Jernhusen
Trafikverket
Stadsbyggnadsnämnden
Staben för Kvalitet & samhällsutveckling
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1 (4)

Avsiktsförklaring för Luleå bangård och resecentrum

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.
§1

Parter

Jernhusen (Jernhusen Fastigheter AB orgnr 556596-9598 för Järnvägen 100:4 och Jernhusen Stationer AB 556616-7366 för Östermalm 6:17), nedan Jernhusen
Jernhusen är ett av Jernhusen AB (publ) helägt dotterbolag, som i sin tur är helägt av svenska
staten. Jernhusens uppdrag är att på affärsmässiga grunder medverka till att stationer, godsterminaler och depåområden utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra
användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Jernhusen är idag en betydande fastighetsägare inom området.

Luleå kommun, org.nr 21 20 00-2742, 971 85 Luleå nedan kommunen.
Luleå kommun är en av Sveriges viktiga tillväxtkommuner och den största centralorten i
Norrbotten. Kommunens planering bygger bland annat på att skapa förutsättningar för en
hållbar tillväxt genom stadsutveckling i centrala lägen och förbättra möjligheterna för ett
hållbart resande. Stadsutveckling i området kring Luleå bangård och ett nytt resecentrum är
en nyckelfråga för kommunen.
§2

Bakgrund och syfte

Trafikverkets planer för ändrad disposition av Luleå C, flytt av personvagnsuppställning och
ombyggnation av Luleå personbangård, öppnar möjligheten att utveckla det kringliggande
området. Utvecklingsmöjligheter av området har tidigare begränsats av att järnvägens barriäreffekt försämrar tillgängligheten till området öster om järnvägen.
Den befintliga busstationen har idag ett dåligt rumsligt samband med järnvägen vilket gör
att Luleå kommun har behov av ett modernt resecentrum som knyter ihop järnväg med regional och lokal busstrafik och därmed bidrar till ett ökat hållbart resande.
Målet med projektet är att skapa ett attraktivt resecentrum med ökad närhet och tillgänglighet och möjlighet att tillgodose ett ökat hållbart resande samt möjliggöra en stadsutveckling
med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum. Tillsammans ska detta bidra till en regionförstoring och öka tillgängligheten inom länet och samtidigt stärka Luleås
roll som en viktig nod i den regionala utvecklingen.
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Jernhusen och kommunen har, mot bakgrund av ovanstående, ett gemensamt intresse av
projektet och denna avsiktsförklaring syftar till att skapa grunden för ett framgångsrikt samarbete mot gemensamma mål.
Parterna ska gemensamt arbeta för:

§3

-

Ett nytt resecentrum som bidrar till ett hållbart resande där fler lockas att resa kollektivt.

-

En stadsutveckling med nya stadskvarter i östra delarna av Luleå centrum.
Tidigare studier och utredningar

Planprogram Östra stranden, antaget 2006-05-15
Målbild Luleå resecentrum, beslutad av kommunfullmäktige 2015-03-30.
Åtgärdsvalsstudie- för ökad tillgänglighet och säkerhet vid Luleå bangård samt för stadsutveckling östra delen av Luleå centrum, Dnr 2013/86937 YN002
§4

Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärder.
§5

Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna där även Trafikverket kommer att vara en samarbetspartner i projektets planering och genomförande.
Både Luleå kommun och Jernhusen ska ha ett arbetssätt för intern samordning i respektive
organisation. Luleå kommun och Jernhusen ska komma överens om en gemensam samordning i styrgrupp och projektgrupp för arbetet i tidigt skede. Denna samordning ska genomsyras av målstyrning mot gemensamma mål. Det ska finnas en gemensam målbild som konkretiseras successivt i arbetet. I samband med genomförande skapas särskilda projektorganisationer.
Ett programarbete kommer att göras för att konkretisera områdets planering. I det arbetet
ska båda parterna medverka i de delar som de gemensamma frågorna berörs.
§6

Principer för fördelning av ansvar

Ett samverkansavtal ska tecknas mellan Jernhusen, Luleå kommun och Trafikverket. Där ska
fördelning av ansvar, organisation, genomförande, tidplan etc specificeras.
Respektive part allokerar resurser för projektet samt står för egna kostnader för egna utredningar. Kostnader för gemensamma utredningar regleras enligt ansvarsfördelningen i
kommande samverkansavtal.
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§7

Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring gäller under förutsättning att flytt av personvagnsuppställning
samt ombyggnation av personbangård tas in i Nationell trafikslagsövergripande plan för
transportsystemet 2018 – 2029 samt att Luleå kommun genom beslut i kommunstyrelsen
godkänner avsiktsförklaringen. Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av samtliga parter.
Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande finansiering, åtgärdsplaner, detaljplaner, planprogram, järnvägsplaner m.m. Parterna
är således införstådda med att ändringar i avsiktsförklaringen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.
Detta avtal ska ersättas av ett samarbetsavtal. Om så inte sker upphör denna avsiktsförklaring att gälla 2025-12-31.

Avsiktsförklaringen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

____________________________
Ort och datum

____________________________
Ort och datum

____________________________
Jernhusen

____________________________
Luleå kommun
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Ärendenr
2017/1463-3.1.1.1

Yttrande över uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan
skärgård
Ärendenr 2017/1463-3.1.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplan skärgård.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att Luleå skärgård har stor betydelse för bilden av Luleå beslöt kommunfullmäktige i april i år att ge staben för kvalitet & samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag påbörja arbetet med en utvecklingsplan för skärgården. I översiktsplanen pekas
skärgården ut som ett område där det finns behov av fördjupade ställningstaganden
Utvecklingsplanen avgränsas till att enbart omfatta områden utanför fastlandet, men även stödjepunkter på land som har betydelse för skärgårdens utveckling, t ex fritidsbåtshamnar, kommer att belysas.
Sedan beslutet i april har en medborgardialog hållits under Skärgårdsdagen
den 17 juni. Många brukardialoger har hållits med privata och allmänna intressenter. Ett tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen.
Dialogerna har mynnat ut i ett tydligare syfte, resultat och i något precisare
avgränsning inom de olika delområdena, vilket beskrivs i förslaget till Uppdragsbeskrivning utvecklingsplan skärgård, 2017-11-17. Där anges syfte och resultat till:
Syfte
Utvecklingsplanen för skärgården ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.
Resultat
Utvecklingsplanen ska bidra till att
- skärgården blir tillgänglig för fler människor
- skärgårdens unika miljöer värnas.
Utvecklingsplanen delas in i fem delområden:
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Kommunikationer
Boende
Näringsliv
Natur och kultur
Fast och rörligt fritidsliv
Inom varje delområde beskrivs de frågor som utvecklingsplanen ska fokusera
på. Lämnade förslag ska kostnadsbedömas och prioriteras.
Staben för kvalité & samhällsutveckling förslår att arbetet med utvecklingsplan skärgård sker med den inriktning som redovisas i förslaget till uppdragsbeskrivning.

Beslutsunderlag


Uppdragsbeskrivning utvecklingsplan skärgård, 2017-11-17

Göran Gabrielson
Strateg

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Staben för kvalité & samhällsutveckling
Luleå miljöresurs AB
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Bakgrund
Den grundläggande idén i kommunens Program till Vision 2050, Översiksplan 2013, är
att samhällsutveckling ska ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar
och bolag ska arbeta samordnat för att vi ska närma oss en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. För att gå från ord till handling ska utvecklingsplaner tas
fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och tas fram i samverkan med det
civila samhället och andra viktiga aktörer.
Luleå kommun är en skärgårdskommun och Luleås identitet som kuststad är stark.
Skärgårdsliv och sjöfart är äldre än staden och har präglat staden sen dess tillkomst. I
översiktsplanens program C Kuststaden Luleå anger kommunen principer för utvecklingen av skärgården samt vad kommunen mer konkret vill arbeta för. De uppföljningar
som gjorts har visat att den ambitionsnivå som sattes upp för skärgården inte uppnåtts i
tillräcklig utsträckning. Kommunfullmäktige beslöt 2017-04-24 att staben för kvalitet &
samhällsutveckling i samverkan med övriga förvaltningar och bolag under 2017 ska påbörja arbetet med en utvecklingsplan för skärgården.
Under sommaren har en arbetsgrupp bestående av Ove Forsberg, fritidsförvaltningen,
Natalia Hammarberg, staben för kvalité & samhällsutveckling (KSAM), Anders Bylund,
KSAM och Göran Gabrielson, KSAM, träffat ett stort antal organisationer och individer
med koppling till skärgården i brukardialoger. En medborgardialog hölls i anslutning till
Skärgårdsdagen på Södra hamn den 17 juni. De synpunkter som kommit fram vid dessa
dialoger ligger till grund för den omfattning och de avgränsningar av utvecklingsplanen
som redovisas nedan.

Syfte
Utvecklingsplanen för skärgården ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön, naturmiljöer och vattenområden ska användas, utvecklas
och bevaras.

Resultat
Utvecklingsplanen ska bidra till att
- skärgården blir tillgänglig för fler människor
- skärgårdens unika miljöer värnas.
Utvecklingsplanen ska redovisa riktlinjer och rekommendationer i text och kartor samt
en miljökonsekvensbeskrivning.
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Avgränsningar
Utvecklingsplan Skärgården avgränsas fysiskt till områden utanför fastlandet. Tidshorisonten är femton år. Planen kommer att omfatta fem delområden:
Kommunikationer
Boende
Näringsliv
Natur och kultur
Fast och rörligt fritidsliv

Kommunikationer/ infrastruktur
Kommunikationer är grundläggande för människors aktiviteter i skärgården. Avsnittet
kommunikationer ska belysa, och i förekommande fall komma med förslag till förändring/utveckling som berör:
- Turbåtstrafiken.
- Farleder respektive båtsportleder.
- Muddring för farleder, båtsportleder, hamnar och allmän uppgrundning.
- Hamnar/angöringsplatser.
- Isvägar.
- Skoterleder.
Turbåtstrafiken bedöms som den viktigaste frågan för skärgårdens utveckling. Förutom
turbåtstrafik bedrivs pendelbåtstrafik, chartertrafik och förfallstrafik. Kommunen har
ansvar för turbåtstrafik, pendelbåtstrafik och förfallstrafik. Privata aktörer bidrar med ett
utbud av skärgårdstrafik. Chartertrafiken drivs rent kommersiell. Önskemålen om utökad turbåtstrafik för att få snabbare förbindelser och kunna göra resor över dagen är
många. Utvecklingsplanen ska utreda möjliga alternativ för turbåtstrafik i syfte att öka
tillgängligheten.
Väl underhållna farleder möjliggör båtlivet. Ansvar för underhåll av farlederna har staten, kommunen och privata aktörer. Förutom utmärkning och prickning handlar underhåll av farleder, och även hamnar, i hög grad om muddring. I utvecklingsplanen ska tydliggöras vilka farleder kommunen ska ta ansvar för och hur kommunen kan samverka
med enskilda farledsföretag eller hamnföreningar.
Kommunen sköter om ett stort antal hamnar och bryggor. Förutom de två hamnarna på
centrumhalvön angör turbåtstrafiken sex öar i skärgården. Därutöver sköter kommunen
ett tiotal mindre hamnar och bryggor. I Utvecklingsplanen ska behovet av hamnar/bryggor ses över samt förutsättningarna för kommunal drift och underhåll av dessa
anläggningar belysas.
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De vintertida kommunikationerna utgörs av skoterleder och isvägar. Alla isvägar är enskilda vägar där ansvar och drift ligger på vägföreningarna. Kommunen ger stöd till isvägar till sex öar. Skoterleder underhålls i huvudsak av enskilda. Kommunen ger ekonomiskt bidrag för skoterled till Hindersön. Kommunens roll för kommunikationerna på
snö och is är i huvudsak stödjande och utvecklingsplanen ska belysa hur samverkan
mellan intressenterna ska utvecklas.
I översiktsplanen nämns Sandön som ett attraktivt område för permanent- och fritidsboende med mycket goda möjligheter till rekreation och att en utredning särskilt ska beakta fast förbindelse och områden för ny bebyggelse samt kompletterande anläggning
för besöksnäringen. Detaljplanering för Klubbviken pågår. På initiativ av en intressegrupp för bro till Sandön gjordes en mindre studie för att belysa förutsättningarna för att
på nytt ansöka om tillstånd för bro över Tjuvholmssundet. Länsstyrelsen framhöll att en
ny ansökan bör omfatta en bilbro då alternativet med gång- och cykelbro är prövat. I utvecklingsplanen ska utvecklingsalternativ på Sandön samt konsekvenser och ställningstagande av en bilbro till Sandön redovisas.
Förfallstrafiken i tiden mellan vatten och is går för närvarande på måndagar. Tidigare
har den körts både fredagar och måndagar och önskemålen är att förfallstrafik ska återgå
till det. Utvecklingsplanen ska ta fram förslag på hur den framtida förfallstrafiken ska
bedrivas.

Boende
Boendet möjliggör för människor att vistas i skärgården. Stora delar av bebyggelsen är
även bärare av skärgårdskultur och kulturminnen. I arbetet med utvecklingsplanen delas boende upp i
- Fast boende.
- Fritidsboende.
- Gästboende.
Fast boende i skärgården uppgår till mellan 120 och 130 personer fördelade på drygt tio
öar. Antalet fritidshus uppskattas till 1 100 och det finns ca 100 gästbäddar i skärgården.
Det finns tretton byggnadsplaner/detaljplaner och två områdesbestämmelser som reglerar bebyggelse elva öar. I utvecklingsplanen ska en genomgång av dessa göras i syfte att
se om föreskrifterna fortfarande är lämpliga och om de ger tillräckligt stöd för handläggning.
Det finns två områden utpekade i plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
LIS-områden, i skärgården, bägge på Hindersön. Syftet med områdena är att utveckla
befintlig turistanläggning samt möjliggöra enklare friluftsanläggningar. Behov av ytterligare LIS-områden ska belysas i utvecklingsplanen.

4

581

Översiktsplanen pekar i första hand ut sex öar med möjlighet till bebyggelseutveckling
och ökat fritidsboende. På sex öar finns stugor med gästbäddar eller turistanläggningar.
På tre av dessa finns idag gästboenden. Långt gångna planer på ökat gästboende finns
på Hindersön och Klubbviken. Kommunen har uthyrningsstugor på fyra öar. Behov och
möjlighet till fler bostäder och gästbäddar ska tas fram.
Översiktsplanen anger att servicenivåer för sophantering, räddningstjänst, mm ska tydliggöras. I skärgården är hanteringen av avfall och slam komplicerad. Ett ökat antal
människor som vistas i skärgården kan innebära krav, förväntningar och behov av
kommunal service som system för återvinningsmaterial och slamhantering, räddningsinsatser, hemtjänst eller skolskjuts. Utvecklingsplanen ska belysa kommunens roll och
service.

Näringsliv
Delområdet näringsliv kommer att fokusera på:
- Besöksnäring och service.
- Fiske.
Besöksnäringen
Besöksnäringen i skärgården har stor potential att växa. Viktiga förutsättningar är skärgårdstrafik med båt, bil och skoter samt boenden. I brukardialogerna har behov av information och marknadsföring lyfts fram. Kopplat till information och marknadsföring
har även behov och önskemål lyfts om ett skärgårdscenter där Luleås historia som sjöstad kan visas.
2015 antog kommunfullmäktige en strategi för Bottenvikens skärgård som utarbetats av
Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner. Skärgårdsstrategin belyser
förutsättningarna för besöksnäringen. Utvecklingsplanen ska ge konkreta förslag på hur
besöksnäringen kan stärkas med kommunikationer, boenden, marknadsföring och andra
åtgärder.
Fisket
Fisket ger tillgång till lokala livsmedel och bidrar därmed till regionens livsmedelsförsörjning. Yrkesfisket är även bärare av ett kulturarv i skärgården och bidrar till Luleås
profil som skärgårdsstad. Flera av yrkesfiskarna arbetar även inom besöksnäringen och
fisket som sådant bidrar till den upplevelse besökare får av en levande skärgård. Fisket
ger arbete inte bara till yrkesfiskare utan även inom distribution, vidareförädling och
handel.
Yrkesfiskarna ger uttryck för ett flertal hot mot sin näring, hot som sälproblematik, dioxin i lax, snäva kvoter men även generellt i myndighetskontakter. I utvecklingsplanen
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ska kommunens roll gentemot yrkesfisket och kommunens möjlighet att stärka fiskerinäringen belysas.

Natur och kultur
Den särpräglade naturen i skärgården och dess kulturmiljöer är en väsentlig orsak till att
människor vill vistas och verka där. Naturen har formats av faktorer som här sammanfaller på ett unikt sätt. Den låga salthalten i vattnet, stora vattenståndsfluktuationer och
en lång isperiod med fenomen som isskavning i ett landskap med snabb landhöjning och
grunda och flacka stränder ger ett sällsynt dynamiskt landskap, ständigt under omformning. Den kontinuerligt pågående landhöjningen medför att havsvikar snörs av för att
utvecklas till sjöar och våtmarker, vilket ger viktiga livsmiljöer för många organismer.
Öarnas naturvärden är i de flesta fall mycket höga, bland annat beroende på en stor biotopvariation och relativt opåverkade ekosystem. Många av öarna utgörs av unika och relativt oexploaterade helhetsmiljöer där det finns naturskogar, ofta med stort lövinslag
och många rödlistade skogsarter. Mot den bakgrunden har tjugotre naturreservat hittills
bildats i skärgården, varav tolv även är Natura 2000-områden. Ett av naturreservaten är
marint. Totalt finns sexton Natura 2000-områden. Åtta djur- och växtskyddsområden är
utpekade.
Med de livsbetingelser naturen gett har människor format sina livsmiljöer med fiske och
jordbruk som bas. Sju kulturmiljöer med någon form av skydd är beskrivna i Länsstyrelsens sammanställning Norrbottens kulturmiljöprogram 2010 - 2020. På Hindersön, Rödkallen och Småskär finns kulturmiljöer som är riksintresse medan kulturmiljön på Brändöskär är skyddad enligt detaljplan.
Kommunens naturvårdsplan redovisar ett stort antal områden som bedöms ha höga eller
mycket höga naturvärden. Översiktsplanen anger att dessa områden och områdena med
höga kulturmiljövärden ska bevaras.
I översiktsplanen pekas tre nya kommunala naturreservat ut och det pågår ett arbete
med en handfull nya statliga naturreservat. I utvecklingsplanen ska behovet av ytterligare formellt skyddade områden, inklusive marina reservat utredas. Principer för skötsel
och förvaltning av dessa områden liksom för hur balansen mellan nyttjande och bevarande av natur- och kulturområden ska tas fram.

Fast och rörligt friluftsliv
Den småskaliga infrastrukturen som grillplatser, bastu, torrdass och skyltning, är viktig
inte bara för friluftslivet utan även för besöksnäringen. I brukardialogerna har påtalats
vikten av underhåll av dessa anläggningar. Det kommunala åtagandet är dock större än
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de resurser som avsätts varför en genomgång av vad kommunen sköter om i skärgården
samt en prioritering av detta ska göras.

Riksintressen
Skärgården berörs av sju riksintressen. Det är riksintresse för kustområdet och skärgården i Norrbotten, rennäringen, kulturminnesvård, yrkesfiske, vindkraft, flyg och
hamn. I utvecklingsplanen ska riksintressen och kommunens ställningstagande till dessa
redovisas.

Havs- och vattenplanering
Kustkommunerna har planeringsansvar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. Genom havsplaneringsförordningen
har kommunerna och staten sedan 2015 ett överlappande planeringsansvar i större delen
av territorialhavet.
Medan övriga delar i utvecklingsplanen huvudsakligen behandlar öar och färdvägar
mellan öar hanterar havsplanering utrymmet i och på havsbotten, utrymmet i vattnet
liksom utrymmet på havsytan och där ovanför.
Förvaltningen av havet syftar till att säkra en god havsmiljö, ett ekosystem i balans som i
sin tur ger möjlighet att tillvarata havets ekosystemtjänster som turism, fiske, vattenbruk. Havsplaneringen ska även säkra sjöfartens behov, möjliggöra utvinning av förnybar energi och andra naturresurser.
Utvecklingsplanen ska vara sammanlänkad med den statliga havs- och vattenplaneringen samt uppfylla PBLs krav på kommunal översiktsplanering för kusten och för
territorialhavet.

Projektorganisation
Kommundirektörens ledningsgrupp för Program till Vision 2050 fungerar som styrgrupp för projektet.
En politiskt tillsatt styrgrupp med ansvar för medborgardialoger knyts till projektet.
Styrgruppen leds av kommunfullmäktiges ordförande.
Arbetet kommer att drivas av en mindre arbetsgrupp där personal från staben för kvalité
& samhällsutveckling och fritidsförvaltningen ingår. Staben för kvalité & samhällsutveckling är sammankallande i arbetsgruppen och fungerar som administratör. Kommunens förvaltningar och bolag ska bidra med att ta fram underlag och utredningar samt
svara på informella och formella remisser.
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För att ge förutsättningar till bred belysning av de olika frågorna kommer arbetsmöten
med personer med varierade kompetenser från förvaltningar, organisationer och företag
att ordnas regelbundet.

Resurser
Arbete ska bedrivas inom befintliga ramar. Kommunens förvaltningar och bolag ska bidra med resurser för utredningar och ställningstaganden.
Medel kan komma att behöva äskas för eventuella större utredningar där extern hjälp
krävs.

Tidplan
2017 - 2019
April
Juni – september
September - oktober
Januari
Januari – Maj
Augusti - oktober
November - januari
Februari

Beslut i KF.
Medborgar- och brukardialoger.
Förstudie, sammanställning av uppdragsbeskrivning.
Beslut om uppdragsbeskrivning i kommunsstyrelsen.
Utredningar och sammanställning av förslagshandling.
Samråd, samrådsyttranden, revidering.
Granskning, granskningsutlåtande.
Beslut kommunfullmäktige.

Referenser
Översiktsplan, program C Kuststad Luleå, 2013.
Bottenvikens skärgård – Skärgårdsstrategi, antagen av KS 2015-11-30.
Beslut utvecklingsplaner för Porsön och skärgården, KF 2017-04-24.
Sammanställning av medborgardialog 17 juni 2017.
Sammanställning av brukardialoger.
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Planprogram för del av Centrum, Östra stranden och
resecentrum
Ärendenr 2017/1642-3.1.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Östra stranden och
resecentrum.

Sammanfattning av ärendet

Ungefärligt planområde för planprogram Östra stranden och resecentrum.
Jernhusen och Luleå kommun har ett gemensamt intresse av utveckling av
och exploatering på Östra stranden. Med anledning av detta har ett förslag till
avsiktsförklaring mellan parterna arbetats fram.
I avsiktsförklaringen föreslås att ”Ett programarbete kommer att göras för att
konkretisera områdets planering. I det arbetet ska båda parterna medverka i
de delar som de gemensamma frågorna berörs.”
För att hantera utvecklings- och genomförandefrågor samt dess konsekvenser
i ett sammanhang och för att möjliggöra för en god förankring med berörda
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myndigheter och andra intressenter föreslår stab kvalitet &
samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram för del av
Centrum, Östra stranden och resecentrum.
Syftet med planprogrammet är att genom dialog och samverkan skapa
förutsättningar för en omvandling av Östra stranden från järnvägsområde till
ett område med resecentrum, bostäder, kontor, handel och allmänna ytor.
Föreslaget planprogram bedöms vara förenligt med översiktsplanen och bidra
till att nå målen i Målbild Resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå
centrum (kommunfullmäktige 2015-03-03).
Planprogrammet ska:
 Beskriva och motivera lämplig exploatering av kvartersmark samt ytor
och funktioner för allmänplatsmark,
 beskriva ansvar och förutsättning för genomförande av
planprogrammet samt
 beskriva sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av
förslaget.
Arbetet ska ske som en del i pågående exploateringsprojekt i samarbete med
Trafikverket och Jernhusen.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med att förverkliga ett Resecentrum och en utveckling av
centrumhalvöns östra delar med bostäder och arbetsplatser fortgår.
I förslaget till Nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet
2018 – 2029 föreslår Trafikverket flytt av personvagnsuppställning samt
ombyggnation av personbangård på Luleå C. Åtgärderna är föreslagna att
genomföras 2021 – 2023. Beslut fattas av regeringen under våren 2018.
När dessa åtgärder är genomförda kan tillgängligheten till Östra stranden
säkras och ytor för ett resecentrum samt bebyggelse öster om järnvägen
frigörs. Detta har medfört att samtal hållits mellan Trafikverket, Jernhusen och
Luleå kommun. Jernhusen som är den största fastighetsägaren i området har
nu och även tidigare visat intresse av att exploatera dessa delar av Luleå
centrum med bebyggelse.
Jernhusen och kommunen har, mot bakgrund av ovanstående, ett gemensamt
intresse av projektet och en avsiktsförklaring mellan parterna syftar till att
skapa grunden för ett framgångsrikt samarbete mot gemensamma mål.
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I förslaget till avsiktsförklaring framgår att parterna ska gemensamt arbeta för:
- Ett nytt resecentrum som bidrar till ett hållbart resande där fler lockas att resa
kollektivt.
- En stadsutveckling med nya stadskvarter i östra delarna av Luleå centrum.
Tidigare beslut och utredningar
Program till Vision Luleå 2050 och områdesbeskrivningen för Centrum anger
att mark för resecentrum ska reserveras i området mellan järnvägen och
Prästgatan. Vidare anges att resecentret ska fungera som en kopplingspunkt
mellan olika kollektivtrafikslag, att det ska inrymma service samt att ytor för
att möjliggöra cykeltrafik ska säkerställas.
Detaljplaneprogram för del av innerstaden, Östra Stranden, f d
järnvägsstationsområdet godkändes av KF 2006-05-15.
En målbild Luleå Resecentrum – omvandling av östra delen av Luleå centrum
beslutades av KF 2015-03-30. Målbilden syftar till att samla kommunens
förväntningar och krav på ett nytt resecentrum. Det ska ses både som en
målbild men också som en kravspecifikation och checklista för hela det
omfattande arbete som kommer att ske innan ett färdigt resecentrumsområde
finns på plats. Den ska ge vägledning genom den formella
planeringsprocessen vidare till projektering, byggande och drift.
En avsiktsförklaring tecknades med Trafikverket för ett år sedan,
Avsiktsförklaringen – Luleå person- och godsbangård samt resecentrum KF 2019-1219.
Trafikverket har under 2017 slutfört en Åtgärdsvalsstudie som konkretiserar
de åtgärder som behöver utföras på Luleå bangård för att möjliggöra den
önskade utvecklingen av resecentrum och exploatering av Östra stranden.
Motiv till reviderat planprogram
Sedan gällande detaljplaneprogram för Östra stranden godkändes av
kommunfullmäktige har nya förutsättningar tillkommit och
kunskapsunderlaget har förfinats.
Inom projektet Resecentrum och Östra stranden pågår ett arbete med tekniska
utredningar i syfte att klargöra förutsättningarna för en exploatering av Östra
stranden. Projektet har även identifierat behov av nya utredningar för att.
Resultatet av pågående och framtida utredningar sammanställs lämpligen i ett
reviderat planprogram.
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Den beslutade målbilden för omvandlingen av Östra stranden är inget
formellt dokument enligt plan- och bygglagen (PBL). Genom ett reviderat
planprogram kan dialog och förankring med intressenter och myndigheter ske
på ett strukturerat sätt i enlighet med PBL-processen.
För att hantera utvecklings- och genomförandefrågor samt dess konsekvenser
i ett sammanhang och för att möjliggöra för en god förankring med berörda
myndigheter och andra intressenter föreslår stab kvalitet &
samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett planprogram för del av
Centrum, Östra stranden och resecentrum.
Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Kvalitet & samhällsutveckling
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Planuppdrag för del av Storheden, Storheden 1:54 och 1:82
Ärendenr 2017/681-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av Storheden, Storheden 1:54
och 1:82.
Detaljplanen bedöms kunna handläggas enligt standardförfarande.
Stadsbyggnadsnämnden kan då anta planen under förutsättning att
detaljplanen inte innebär några ekonomiska åtaganden för kommunen och
inga skriftliga erinringar har framförts under utställningstiden.

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen omfattar Storheden 1:54 och 1:82.
Turcatis Invest AB har förvärvat fastigheterna Storheden 1:54 och 1:82 och vill
utveckla området. Befintliga industribyggnader kommer att rivas och ersättas
med lokaler för aktivitetsverksamhet och sällanköpsvaror. Fastigheterna är ca
11 750 m2 och den planerade byggnaden kommer att ha en storlek på ca 8200
m2. På fastigheten ska även parkering inrymmas. Infart till fastigheten föreslås
via fastighet Storheden 1:83 men detta är under utredning.
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Området omfattas av detaljplan PL 291 som anger industriändamål (J).
Gällande detaljplan är inte förenligt med föreslagen användning. Därför
föreslår kvalitet & samhällsutveckling i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ett förslag till ändrad detaljplan.
Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för handel och
aktivitetsverksamhet inom området.
I Program till Vision 2050 (översiktsplanen) är Storheden mellan
Besiktningsvägen och Karlsviksvägen utpekat som område för handel
(sällanköpshandel). Den föreslagna ändringen bedöms vara förenlig med
översiktsplanen.
Översiktsplanen anger även att butiker på Storheden ska planeras för att ha
egen entré för kunderna för att inte skapa gallerior. Vidare anges att det ska
finnas ytor för parkering både för bil och för cykel.
Vid planarbetet bör följande frågor utredas särskilt:
 Möjlighet att gå och cykla till fastigheten
 ytor för träd och plantering på fastigheten och framförallt i anslutning
till Cementvägen,
 möjlighet för lokalt omhändertagande/fördröjning av dagvatten samt
 eventuella risker vid backning in på Cementvägen i samband med
varutransporter.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden

591

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-12-28

1 (5)
Ärendenr
2017/383-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till nämndstruktur
mandatperioden 2019-2022 och samordning av evenemang
Ärendenr 2017/383-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens och kommundirektörens förslag till
beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar från och med
2019-01-01 enligt kommundirektörens och kommunledningsförvaltningens
förslag;
a) fritidsnämnden och kulturnämnden läggs samman till en kulturoch fritidsnämnd
b) miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd
c) räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas
d) räddningstjänsten kvarstår som förvaltning i avvaktan på de utredningar
som pågår inom området
e) barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ska bestå av 15 ledamöter
och 9 ersättare
f) miljö- och byggnadsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 5 ersättare
g) revisionen ska bestå av representanter för de partier som tagit mandat i
kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 stycken förtroendevalda
revisorer.
h) en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i uppdrag att
samordna arbetet med evenemang.
i) miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads-förvaltningen
j) den del av parkverksamheten som arbetar med evenemang flyttar från
stadsbyggnadsförvaltningen till den nya kultur- och fritidsförvaltningen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på reglementen för
berörda nämnder.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att återremittera ärendet om
översyn av nämndstruktur, arvoden mm för att fatta beslut om samtliga
arvoden och partistöd vid ett och samma tillfälle.
För att partiorganisationerna ska kunna hantera sitt nomineringsförfarande till
politiska uppdrag i god tid före valet 2018, delas ärendet upp i två delar;
nämndstruktur (inklusive förslag om samordning av evenemang) och
arvoden. Denna del avser endast nämndstrukturen för kommande
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mandatperiod. Förslag om arvoden och partistöd kommer att hanteras i
särskilt ärende.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att ge kommundirektören i uppdrag
att genomföra en översyn gällande nämndstruktur och nämndstorlek,
arvoden mm.
Externt konsultstöd upphandlades och uppdraget gick till Public Partner.
Arbetet har bedrivits i två delar med en lokal styrgrupp för nämndstorlek och
arvoden samt en styrgrupp för övriga uppdragsområden. Styrgruppen för
nämndstorlek och arvoden har bestått av kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Nordström och Carola Lidén, gruppledare för centerpartiet.
Styrgruppen för övriga uppdragsområden har bestått av kommundirektör
Mikael Lekfalk och ett antal tjänstemän inom berörda områden.
Ärendet har behandlats i kommunövergripande samverkan (KÖS) 2017-11-07.
Yrkanden inkom från Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Sveriges
Arkitekter. Yrkandena gäller förslaget enligt punkt i) om att miljö- och
byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen, se bilagd
skrivelse från fackliga företrädare. Förhandlingen avslutades i oenighet
gällande den punkten.
Nämndstorlek
Den lokala arbetsgruppen för nämndstorlek och arvoden har inte kommit
överens om ett gemensamt förslag. Kansliet har uppfattat att arbetsgruppen
endast haft samsyn om att revisionen ska bestå av representanter för de
partier som tagit mandat i kommunstyrelsen, vilket idag skulle motsvaras av 7
stycken förtroendevalda revisorer. Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningens kansli sammanställt ett förslag som underlag för beslut.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår en förändring avseende antal
ledamöter från 2019-01-01 som innebär att miljö- och byggnadsnämnden
består av 11 ledamöter med 5 ersättare. Barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden
består av 15 ledamöter och 9 ersättare. Revisionen ska bestå av representanter
för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras
av 7 st förtroendevalda revisorer.
Kommundirektörens förslag
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Kommundirektören förslår sammanläggning av kulturnämnden och
fritidsnämnden, samordning av evenemang, renodling av miljö- och
byggnadsnämnden samt avveckling av räddnings-och beredskapsutskottet.

Beskrivning av ärendet
Public Partners rapport
Slutrapporten från Public Partner innehåller ett antal olika förslag att ta
ställning till. Kostnaderna för politisk verksamhet i Luleå avviker inte i
förhållande till andra jämförbara kommuner. Om Luleå vill sänka sina
kostnader rekommenderar Public Partner en minskning av antalet ledamöter
och ersättare i samtliga nämnder samt en begränsning av heltidsarvoderingen
till de största nämnderna, i första hand barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Ytterligare åtgärder framgår av rapporten.
Kommundirektörens förslag
Nedan följer en uppräkning av kommundirektörens förslag till förändringar
mot bakgrund av den genomförda översynen.
1. Sammanläggning av kulturnämnden och fritidsnämnden
Kulturnämnden och fritidsnämnden läggs samman från och med
2019-01-01. Kommundirektören får uppdraget att skapa lämplig
förvaltningsstruktur kopplat till den nya nämnden.
Motiv: Det råder en stor samsyn i organisationen när det gäller
sammanläggning av kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör en
effektivisering som innebär ökade möjligheter till flera arrangemang
samt en ökning av det kulturella utbudet för målgruppen unga.
2. Samordning evenemang
Skapa en tydlig politisk riktning och ambitionsnivå, en evenemangsstrategi, som stärker varumärket Luleå.
Kommundirektören får uppdraget att samordna arbetet med
evenemang, detta genom att samordningsansvaret klargörs,
upphandlingsregler följs och att hanteringen av allmänna handlingar
beaktas, evenemangsråd bildas samt att funktionen evenemangslots
inrättas.
Motiv: I dagsläget är det ett flertal kommunala aktörer som är
inblandade i aktiviteter för att ordna evenemang.
3. Miljö- och byggnadsnämnden renodlas
Miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd.
Vidare får stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
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uppdraget att upprätta moderna samarbetsformer med exempelvis
gemensamma beredningar för att öka effektiviteten.
Kommundirektören får uppdraget att, på lämpligt sätt, vara behjälplig
i arbetet med nya samarbetsformer mellan nämnderna. Kommundirektören får dessutom uppdraget att inkludera nuvarande miljö- och
byggnadsförvaltning till en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen. Detta ska ske utan att jävsliknande konflikter uppstår.
Kommundirektören får också uppdraget att utreda optimal
organisering av de verksamheter inom miljö- och byggnadsförvaltningen som inte innebär myndighetsutövande, exempelvis energirådgivning och luftövervakning.
Motiv: Det finns behov av en effektivare och mer proaktiv
samhällsbyggnadsprocess. Detta ställer krav på ett bra samarbete
mellan miljö- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och
dess förvaltningar.
4. Avveckla räddnings- och beredskapsutskottet
Räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas. Räddningstjänsten
som förvaltning kvarstår i väntan på vad de statliga utredningarna
kommer fram till. Räddningstjänsten i Luleå ska dock fortsätta att
verka för och utveckla det samarbete som finns inom regionen och
med Västerbotten.
Motiv: Det är få ärenden som idag hanteras inom räddnings- och
beredskapsutskottet. Dessa ärenden skulle kunna hanteras direkt av
kommunstyrelsen.
Det pågår tre större statliga utredningar gällande räddningstjänsten
och totalförsvaret. Dessa utredningar kommer att påverka framtidens
organisering av räddningstjänsten.

Beslutsunderlag





Public Partners rapport. KLF Hid: 2017.8705
Protokoll från KÖS med bilaga om yrkanden från fackliga
organisationer. KLF: 2017.8641 och 2017.8572.
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid: 2017.8638
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18 § 254, KLF Hid: 2017.9589

Gunilla Lundin
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2017-12-18

§ 254
Översyn av nämndstruktur, arvoden mm
Ärendenr 2017/383-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att ta beslut om
samtliga arvoden och partistöd vid samma tillfälle.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att ge kommundirektören i uppdrag
att genomföra en översyn gällande nämndstruktur och nämndstorlek,
arvoden mm.
Externt konsultstöd upphandlades och uppdraget gick till Public Partner.
Public Partners rapport
Slutrapporten från Public Partner innehåller ett antal olika förslag att ta
ställning till. Kostnaderna för politisk verksamhet i Luleå avviker inte i
förhållande till andra jämförbara kommuner. Om Luleå vill sänka sina
kostnader rekommenderar Public Partner en minskning av antalet ledamöter
och ersättare i samtliga nämnder samt en begränsning av heltidsarvoderingen
till de största nämnderna, i första hand barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Ytterligare åtgärder framgår av rapporten.
Kommundirektörens förslag
Nedan följer en uppräkning av kommundirektörens förslag till förändringar
mot bakgrund av den genomförda översynen.
1. Sammanläggning av kulturnämnden och fritidsnämnden
Kulturnämnden och fritidsnämnden läggs samman från och med
2019-01-01. Kommundirektören får uppdraget att skapa lämplig
förvaltningsstruktur kopplat till den nya nämnden.
Motiv: Det råder en stor samsyn i organisationen när det gäller
sammanläggning av kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör en
effektivisering som innebär ökade möjligheter till flera arrangemang
samt en ökning av det kulturella utbudet för målgruppen unga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2. Samordning evenemang
Skapa en tydlig politisk riktning och ambitionsnivå, en evenemangsstrategi, som stärker varumärket Luleå.
Kommundirektören får uppdraget att samordna arbetet med
evenemang, detta genom att samordningsansvaret klargörs,
upphandlingsregler följs och att hanteringen av allmänna handlingar
beaktas, evenemangsråd bildas samt att funktionen evenemangslots
inrättas.
Motiv: I dagsläget är det ett flertal kommunala aktörer som är
inblandade i aktiviteter för att ordna evenemang.
3. Miljö- och byggnadsnämnden renodlas
Miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd.
Vidare får stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
uppdraget att upprätta moderna samarbetsformer med exempelvis
gemensamma beredningar för att öka effektiviteten.
Kommundirektören får uppdraget att, på lämpligt sätt, vara behjälplig
i arbetet med nya samarbetsformer mellan nämnderna. Kommundirektören får dessutom uppdraget att inkludera nuvarande miljö- och
byggnadsförvaltning till en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen. Detta ska ske utan att jävsliknande konflikter uppstår.
Kommundirektören får också uppdraget att utreda optimal
organisering av de verksamheter inom miljö- och byggnadsförvaltningen som inte innebär myndighetsutövande, exempelvis energirådgivning och luftövervakning.
Motiv: Det finns behov av en effektivare och mer proaktiv
samhällsbyggnadsprocess. Detta ställer krav på ett bra samarbete
mellan miljö- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och
dess förvaltningar.
4. Avveckla räddnings- och beredskapsutskottet
Räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas. Räddningstjänsten
som förvaltning kvarstår i väntan på vad de statliga utredningarna
kommer fram till. Räddningstjänsten i Luleå ska dock fortsätta att
verka för och utveckla det samarbete som finns inom regionen och
med Västerbotten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Motiv: Det är få ärenden som idag hanteras inom räddnings- och
beredskapsutskottet. Dessa ärenden skulle kunna hanteras direkt av
kommunstyrelsen.
Det pågår tre större statliga utredningar gällande räddningstjänsten
och totalförsvaret. Dessa utredningar kommer att påverka framtidens
organisering av räddningstjänsten.
Nämndstorlek och arvoden
Den lokala arbetsgruppen för nämndstorlek och arvoden är inte överens om
ett gemensamt förslag. Kansliet har uppfattat att arbetsgruppen haft samsyn
gällande två saker; att använda riksdagsledamots grundarvode som
referenspunkt för arvodesnivåerna och att revisionen ska bestå av
representanter för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen, vilket idag
skulle motsvaras av 7 stycken förtroendevalda revisorer.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningens kansli
sammanställt ett förslag som underlag för beslut.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår en förändring avseende antal
ledamöter och ersättningsnivåer från 2019-01-01 som innebär att miljö- och
byggnadsnämnden består av 11 ledamöter med 5 ersättare. Barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare. Revisionen
ska bestå av representanter för de partier som tagit mandat i
kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 st förtroendevalda
revisorer.
Arvoden för ordförandeuppdrag enligt Förslag till ersättningsnivåer för
förtroendevalda i Luleå kommun, baseras på en procentsats av
riksdagsledamots grundarvode. Det är ersättningsnivåerna som föreslås
förändras medan regelverket Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
förblir oförändrat.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-11-20 § 339 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla kommundirektörens och
kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade sig
Nina Berggård (V) och Anders Josefsson (M) mot beslutet.
Kommunstyrelsen har 2017-12-04 § 257 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla kommundirektörens och kommunledningsförvaltningens förslag.
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Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen reserverade sig Nina Berggård
(V), Anette Asplund (KD), Thomas Olofsson (L), Anders Josefsson (M) och Jan
Nyberg (MP) mot beslutet.

Sammanträdet
Niklas Nordström (S), Göran Öhman (S) och Eva Hedesand Lundqvist (S)
föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nina Berggård (V) föreslår att återremittera ärendet för att samtliga arvoden
och partistöd ska beslutas om vid samma tillfälle.
Erland Nilsson (LpO), Anette Asplund (KD), Thomas Olofsson (L), Carola
Lidén (C) och Nils-Olov Lindfors (C) stödjer Nina Berggårds förslag om
återremiss.
Anders Josefsson (M) och Bo Larsson (M) föreslår ändra punkt 1 e) till 13
ledamöter och 7 ersättare, f) till 9 ledamöter och 5 ersättare samt g) till att
revisionen ska bestå av 5 ledamöter från olika partier.
Anette Asplund (KD) föreslår avslå punkt 1 b) och i) samt att nämnderna
under e) ska bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare och under f) bestå av 11
ledamöter och 11 ersättare.
Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla punkterna 1 a), b), c), d), h), j) och k), samt
att avslå i). Olofsson föreslår under e) att nämnderna ska bestå av 15 ordinarie
och 15 ersättare samt f) 11 ledamöter och 11 ersättare. Olofsson föreslår vidare
ett tillägg till g), om att ordföranden för revisionen ska väljas ur oppositionen.
Carola Lidén (C) och Nils-Olov Lindfors (C) föreslår att avslå punkt 1 a), c), e),
f) och i) samt bifalla punkt 1. b), d), g), h), j) och k).
Bertil Bartholdson (V) och Nina Berggård (V) föreslår avslå punkt 1 a), e), f), g)
och i).
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå punkt 1 a), e), f), g), i) och k), samt bifalla
b), c), d), h), och j). Brännberg föreslår vidare att avslå punkt 2.
Jan Nyberg (MP) och Anna Svahn Eriksson (MP) föreslår bifalla punkterna 1
c), d), g), h), och j), samt avslå punkterna a), b), e), f), i) och k).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition och finner att
fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs där en ja-röst innebär att ärendet ska avgöras i dag och en nejröst att ärendet ska avgöras senare.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 31 ja-röster och 19 nej-röster har
lämnats. Åtta ledamöter avstod från att delta i omröstningen och två
ledamöter var frånvarande. Ordföranden finner därmed att fullmäktige
beslutat att ärendet ska återremitteras med motiveringen att samtliga arvoden
och partistöd ska beslutas om vid samma tillfälle.

Beskrivning av ärendet
Arbetet har bedrivits i två delar med en lokal styrgrupp för nämndstorlek och
arvoden samt en styrgrupp för övriga uppdragsområden. Styrgruppen för
nämndstorlek och arvoden har bestått av kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Nordström och Carola Lidén, gruppledare för centerpartiet.
Styrgruppen för övriga uppdragsområden har bestått av kommundirektör
Mikael Lekfalk och ett antal tjänstemän inom berörda områden.
Ärendet har behandlats i kommunövergripande samverkan (KÖS) 2017-11-07.
Yrkanden inkom från Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Sveriges
Arkitekter. Yrkandena gäller förslaget enligt punkt i) om att miljö- och
byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen, se bilagd
skrivelse från fackliga företrädare. Förhandlingen avslutades i oenighet
gällande den punkten.

Beslutsunderlag







Public Partners rapport. KLF Hid: 2017.8705
Bilaga 2, Förslag till ersättningsnivåer för förtroendevalda.
KLF Hid: 2017.8639
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2019-2022, (oförändrad)
KLF Hid: 2017.8640
Protokoll från KÖS med bilaga om yrkanden från fackliga
organisationer. KLF: 2017.8641 och 2017.8572.
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid: 2017.8638
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-20 § 339,
KLF Hid: 2017.8759
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Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-04 § 257, KLF Hid: 2017.9133
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Maria Mattsson, Michael Öhman, Thomas Nylund
Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter
Personalkontoret
Luleå kommun

Översyn av nämnds – och förvaltningsstruktur-yrkanden: KÖS den 7 november
2017
Inledning och avgränsning
De synpunkter och yrkanden som framförs nedan är i huvudsak avgränsade till det som
framförs angående miljö-och byggnadsnämndens-/förvaltningens verksamhet. Vi är dock
positiva till att parkavdelningen, med undantag för evenemangsdelen, enligt förslaget blir
kvar på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi är positiva till att inte förändra räddningstjänstens
verksamhet i nuläget med tanke på pågående utredningar.
Yrkanden
Med hänvisning till det som framförs nedan yrkar vi följande.
I första hand yrkar vi att miljö- och byggnadsförvaltningen även fortsättningsvis ska vara en
fristående förvaltning direkt under miljö- och byggnadsnämnden.
Till dess att en eventuell annan organisationstillhörighet för ”icke-myndighetsfrågorna”
(energirådgivning, energicoach/Fairtrade och miljöövervakning (luft – och buller m.m.)
utretts och det konstaterats att dessa ”passar bättre” någon annanstans yrkar vi att dessa
uppgifter finns kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen.
Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag
(bostadsanpassningen) yrkar vi också ska vara kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen.
Om Luleå kommun väljer att gå vidare med förslaget att miljö-och byggnadsförvaltningen
ska införlivas som en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen så yrkar vi i andra hand:






Ingen delegation ska gå via stadsbyggnadschefen (så som det står i förslaget), utan all
delegation från miljö-och byggnadsnämnden ska gå direkt till miljö-och
byggnadsavdelningen-/chefen. Detta gäller såväl myndighetsfrågor som personalfrågor.
Miljö-och byggnadsnämnden-/avdelningen ansvarar för sin egen budget och för tillsyns/verksamhetsplanering.
Avdelningschefen för miljö-och bygg ska vara anställd av miljö-och byggnadsnämnden.
De administrativa resurser och övrigt stöd för myndighetsarbetet som i dagsläget finns
på miljö-och byggnadsförvaltningens avdelning för lednings-och verksamhetsstöd ska
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finnas kvar på miljö- och byggavdelningen (med undantag för de som överförs till
centrala funktioner i samband med samordningen av stödprocesser och kundservice).
Energirådgivning, energicoach/Fairtrade och miljöövervakning stannar på miljö-och
byggavdelningen till dess att det klargjorts om det finns bättre (eller i alla fall lika bra)
alternativ.
Bostadsanpassningen stannar på miljö- och byggnadsavdelningen.
Jävsfrågan analyseras noggrant under 2018 för att i största möjliga utsträckning
eliminera risken för jäv.
Eftersom risken för delikatessjäv inte går att undvika i den föreslagna organisationen bör
utbildningssatsningar om jäv och oberoende genomföras, såväl på miljö-och
byggnadsavdelningen som på resten av stadsbyggnadsförvaltningen.
Regelbundna revisioner, förslagsvis årligen, bör genomföras för att följa upp att
myndighetsutövningen på miljö-och byggavdelningen kan genomföras/genomförs utan
otillbörlig påverkan.

Sammanfattning
Med utgångspunkt från en utredning som Public Partner genomfört föreslås miljö- och
byggnadsförvaltningen införlivas som en avdelning under stadsbyggnadsförvaltningen.
Med hänvisning till de nackdelar en sådan organisation för med sig med tanke på risken för
jäv, och även risk för sämre arbetsmiljö för inspektörerna med anledning av detta, så yrkar vi
i första hand på att miljö- och byggnadsförvaltningen även fortsättningsvis ska vara en
fristående förvaltning direkt under miljö-och byggnadsnämnden. I andra hand yrkar vi på
att jävsfrågan analyseras noggrant innan någon förändring genomförs för att i största
möjliga utsträckning eliminera risken för jäv. Dessutom yrkar vi på att utbildningsinsatser
om jäv och oberoende genomförs. Regelbundna revisioner för att följa upp att
myndighetsutövningen genomförs/kan genomföras utan otillbörlig påverkan bör också
genomföras.
Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag
(bostadsanpassningen) yrkar vi också ska vara kvar på miljö-och byggnadsförvaltningen
(eller – avdelningen).
Oavsett om miljö-och byggnadsförvaltningen ska införlivas som en avdelning under
stadsbyggnadsförvaltningen eller inte så kan vi i dagsläget inte se några fördelar med att
flytta de frågor som inte är myndighetutövning (energirådgivning, energicoach/Fairtrade
och/eller miljöövervakning) någon annanstans.
Utredningen
Public Partner har fått uppdrag att genomföra en utredning med utgångspunkt från
frågeområden som beslutats i kommunstyrelsen. Uppdragsformuleringar var bl. a:
o

”Ändra miljö- och byggnadsnämndens uppdrag till att enbart omfatta
myndighetsutövning inom nuvarande ansvarsområde, med motsvarande anpassning av
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miljö- och byggnadsförvaltningen. Speciellt fokus på hur myndighetsutövandet ska
säkerställas utan risk för jäv. Samtliga uppgifter, med undantag av myndighetsutövning,
flyttas till stadsbyggnadsnämnden och bildar en ny avdelning under
stadsbyggnadsförvaltningen”. Följande utredningsfrågor ställdes;
 För- och nackdelar med överföring av miljö-och byggnadsförvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen?
 Hur kan organisations- och jävsfrågor hanteras på bästa sätt?
 Hur utformas bäst en modern myndighetutövning?
o

”Överflyttning av parkavdelningen från Stadsbyggnadsförvaltningen till
fritidsförvaltningen”, med följande utredningsfråga;
 För – och nackdelar med överföring av parkavdelning till fritidsförvaltning?

Synpunkter på slutsatser och rekommendationer
En PPT (Rapport 171003) har lagts ut på intranätet, och är det material som redovisats
gällande utredningen. I denna redovisas inga resonemang med utgångspunkt från de
utredningsfrågor som anges ovan gällande miljö-och byggnadsförvaltningen eller
myndighetsutövning. Det är därmed oklart för oss hur Public Partner kommit fram till de
slutsatser och rekommendationer (kursiv stil nedan) som redovisas på den sida i PPT (bild
19) som handlar om miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås bli en renodlad myndighetsnämnd och föreslås ha något färre
ledamöter.
Kommentar; Det är positivt att miljö-och byggnadsnämnden även fortsättningsvis föreslås
vara en fristående nämnd. På så sätt undviks intressekonflikter på nämndsnivå. Vi kan dock
inte i nuläget se någon fördel med att flytta ”icke-myndighetsfrågorna” som i dagsläget
ligger inom miljö-och byggnadsnämndens ansvarområde någon annanstans.
Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att ta initiativ till
moderna samarbetsformer med exempelvis gemensamma beredningar för att öka effektiviteten (gäller
framförallt dragning och beredning av detaljplaner).
Kommentar; Miljö-och byggnadsförvaltningens roll i samhällsplaneringen, bland annat
beredningen av detaljplaner, är att återföra de erfarenheter och den kunskap vi får i samband
med myndighetsutövningen. På så sätt kan man exempelvis undvika framtida olägenheter
med anledning av buller, markföroreningar m.m. Nya samarbetsformer på tjänstemannanivå
har efter senaste omorganisationen börjat fungera allt bättre. Det största hindret som vi ser i
dagsläget är inte organisationen, eller bristande vilja, utan att den tidspress som har funnits,
och finns, i processen gjort att den gemensamma beredningen inte alltid hunnits med på
tjänstemannanivå.
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Avseende tjänstemannaorganisationen rekommenderar vi att föra över miljö- och
byggnadsförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen. Den införlivade miljö- och byggnad föreslås
bilda en egen avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen med en avdelningschef som har strikt
delegation från stadsbyggnadschefen avseende arbetsledning och lönesättning. Detta för att undvika
jävsliknande konflikter.
Kommentar; Med tanke på att utredningen ska ha ”ett speciellt fokus på hur
myndighetsutövandet ska säkerställas utan risk för jäv” och att frågan om hur organisationsoch jävsfrågor kan hanteras på bästa sätt har ställts av kommunstyrelsen är det förvånande
att det enda som sägs om detta är att det ska vara en ”strikt delegation från
stadsbyggnadschefen avseende arbetsledning och lönesättning”. Detta klargör inte
frågeställningen om den föreslagna organisationen kan genomföras utan risk för jäv. Det
finns för övrigt ingenting i den rapport (PPT) som redovisats om för – eller nackdelar med en
överföring av miljö- och byggnadsförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen. Inte heller
något om hur en modern myndighetsutövning bäst kan utformas.
Miljö- och byggnadsnämnden idag har utöver myndighetsutövning ansvar för energirådgivning,
bostadsanpassning, luftövervakning m.m. (som ej är myndighetsfrågor). För dessa frågor kan annan
organisationstillhörighet prövas. Det är inte självklart att dessa icke-myndighetsfrågor passar i
stadsbyggnadsnämnden.
Kommentar; Så som vi redan framfört är vår handläggning enligt lagstiftningen om
bostadsanpassningsbidrag myndighetsutövning. Med tanke på den nära och naturliga
kopplingen mellan denna myndighetsutövning och bygglovfrågor så anser vi att den bör
finnas kvar på miljö- och byggnadsförvaltningen (eller -avdelningen).
Miljöövervakning (förutom luftövervakning är även bullerfrågor en viktig del) skulle kunna
ha en annan tillhörighet organisatoriskt. I denna utredning verkar det dock inte ha gjorts
någon analys av vilka andra alternativ som i så fall skulle kunna vara aktuella och för- eller
nackdelar med en sådan flytt. Uppdraget är väl inarbetat i miljö- och
byggnadsförvaltningens verksamhet och i denna funktion finns i dagsläget även miljö-och
byggnadsförvaltningens spetskompetens inom bullerområdet.
Två personer på miljö-och byggnadsförvaltningen arbetar med energirådgivning och som
kombinerad energicoach/Fairtradesamordnare. Det finns fördelar med att energirådgivaren
och energicoachen finns på miljö-och byggnadsförvaltningen. Exempel på detta är det
samarbete som sker mellan tillsyn enligt miljöbalken och energirådgivning, där
energirådgivaren medverkar vid tillsynsbesök, samordning mellan
energirådgivning/energicoach/tillsyn så att det inte uppkommer krockar för aktuella företag.
Det finns också naturliga beröringspunkter mellan plan – och bygglagen och energifrågorna.
Framöver kommer det ställas högre energikrav vid nybyggnationer också större krav på
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kommunal uppföljning av den faktiska energianvändningen efter inflyttning, vilket gör att
energirådgivningen behövs på bygglovavdelningen.
Det är en fördel för de som arbetar med energirådgivning/energicoachning att ha tillgång till
miljö-och byggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem för kontaktuppgifter m.m.
Bild 17 i PPT handlar om ”Slutsatser och rekommendationer avseende parkavdelningen”.
Den mesta tiden/största delen av park- och evenemangs uppdrag verkar vara nära
stadsbyggnadsförvaltningens övriga delar, vilket talar för att behålla nuvarande
organisationstillhörighet.
Kommentar; vi ser det av vikt att ansvarsförhållande för allmän platsmark och kvartersmark
samt anläggningar tydliggörs kopplat till förslag på organisation och uppdrag. Frågan har
tidigare utretts och landat i att det är fördelar med att renodla uppdragsansvaret kopplat till
allmän plats.
Evenemangsdelen inom stadsbyggnadsförvaltningen bör emellertid överföras till den föreslagna
kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommentar; vi ser fördelar med att renodla uppdragsansvaret kopplat till allmän plats och
särskilja evenemang från detta uppdrag. Ansvar vid t.ex. upplåtelse blir därmed tydligare.
Vi ser inga tydliga vinster med att överföra hela park och evenemang till den nya kultur och
fritidsförvaltningen.
Kommentar; instämmer till fullo i förslaget.
En fråga att genomlysa framöver är om vissa delar av nuvarande fritidsförvaltnings ansvar gällande
anläggningar m.m. istället skulle kunna organiseras inom stadsbyggnadsförvaltningen.
Kommentar; om anläggningar som är kopplade till kvartersmark därmed samordnas med
fastigheters uppdrag så ser vi driftekonomiska fördelar.
Övriga synpunkter
Utöver det som framförs i PPT (slutrapport 171003) så har även information lämnats tidigare,
bland annat på intranätet. Efter den information som höll på Kulturens Hus den 19
september gjordes en sammanfattning på Luleå kommuns intranät om vad som sades vid
detta tillfälle, bland annat: ”Med stöd av SKL1 föreslås Miljö- och bygg att bli en
myndighetsnämnd med färre antal ledamöter. Rekommendation även att föra över Miljö-och
byggnadsförvaltningen till Stadsbyggnadsförvaltningen”.

1

Sveriges Kommuner och Landsting
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Med anledning av detta har vi bett om att få ta del av det material där SKLs stöd till förslaget
framgår. Det har senare framkommit att det material som avses är en enkät som SKL
genomfört 2015. I denna skrift finns bland annat två checklistor som enligt SKL syftar till att
ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig och juridiskt hållbar nämnds- och
förvaltningsorganisation. Vi har dock svårt att se att denna skrift i sig innebär ett stöd för
den föreslagna organisationen. Snarare är det så att anledningen till att SKL återkommande
gör dessa undersökningar är att följa upp hur kommunerna valt att organisera sin
verksamhet och myndighetsutövning, och att en viktig aspekt är hur kommunerna klarar
kommunallagens regler om jäv eftersom det har betydelse för trovärdigheten i
kommunernas myndighetsutövning2.
Den ena av checklistorna kan användas för att testa förvaltningsorganisationen. Fråga 7
lyder: ”Kan en utomstående uppfatta det som att förvaltningschefen kan utsätta personal
inom miljökontoret/avdelningen för otillbörlig påtryckning när det gäller miljötillsyn som
riktar sig mot kommunen”? Det är en brist i utredningen att det inte förts något resonemang
kring denna fråga (risken för delikatessjäv). Enligt vår uppfattning så finns det en uppenbar
risk att utomstående (allmänhet eller företag m.fl.) skulle kunna uppfatta det på ett sådant
sätt när den myndighet som utövar tillsyn är en avdelning inom den förvaltning som
bedriver verksamhet som myndigheten bedriver tillsyn över.
Arbetsmiljö
Naturvetarna genomförde 2013 två separata enkätundersökningar (en riktad till miljö- hälsooch livsmedelsinspektörer i kommuner, och en riktad till djurskyddsinspektörer) som
redovisades i en rapport ”Inspektörernas arbetsmiljö i fokus: En ohållbar situation”. En fråga
som ställs är om inspektören upplevt försök till otillbörlig påverkan, från politiker, från
andra tjänstemän, från förvaltningschef eller från annan. Genomgående var det fler
inspektörer som arbetade i en sammanslagen organisation (sammanslagen nämnd och/eller
förvaltning) som svarade att man utsatts för sådana försök. Naturvetarna menar i rapporten
att bland annat oklara organisationsformer för tillsynen med jävsproblematik innebär en
problematisk arbetssituation för inspektörerna.
Allmänt om jäv och oberoende
Miljö-och byggnadsnämndens-/förvaltningens huvuduppdrag är även i dagsläget
myndighetsutövning. Av Regeringsformen (1 kap. 9 §) framgår att
…”förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Enligt
kommunallagen (6 kap. 25 § p. 3) är en anställd inom kommunen jävig om ”ärendet rör
tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till”… (tillsynsjäv) eller (6
2

Jäv och beroende-Enkät om miljö-och hälsoskydd i kommunerna 2015

Maria Mattsson, Michael Öhman, Thomas Nylund  6
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Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter

kap- 25 § p. 5)…”det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i frågan”…(delikatessjäv). Vad gäller
livsmedelslagstiftningen så framgår det av förordning (EG) nr 882/20043 bland annat att det
inte får föreligga någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga kontrollen,
och att de behöriga myndigheterna (i Sverige Livsmedelsverket) ska kontrollera detta.

Maria Mattsson

Michael Öhman

Naturvetarna

Sveriges Ingenjörer

Thomas Nylund
Sveriges Arkitekter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
3
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Utredning gällande
förtroendemannaorganisation och
nämndstruktur
Luleå kommun

Rapport
171012
610

Innehåll
• Bakgrund
‒ Syfte
‒ Frågeställningar/uppdragsformuleringar
‒ Genomförande

• Frågeområden med slutsatser och
rekommendationer
‒ Arvoden, nämnders storlek m.m.
‒ Kultur och fritid
‒ Samordning evenemang
‒ Parkavdelningen
‒ Miljö- och byggnadsnämnden
‒ Räddningstjänst
‒ Kommunrevision
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Syfte med uppdraget
Luleå kommun har beslutat om en utredning
som ska visa på möjligheter till förbättringar
gällande förtroendemannaorganisation och
nämndstruktur. Ett övergripande syfte är
också att möjliggöra en tydligare och
effektivare ledningsstruktur.
Public Partner har fått uppdraget att
genomföra denna utredning. Uppdragets
utgångspunkt har varit de frågeområden
som beslutats i kommunstyrelsen. Dessa
frågeområden redovisas nedan.

Styrande för genomförandet
Hur gör
andra?
Politik i
fokus
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Tydligt
beslutsunderlag

Frågeställningar/uppdragsformuleringar
(enligt beslut i kommunstyrelsen 2017)
• Ändra miljö- och byggnadsnämndens uppdrag
till att enbart omfatta myndighetsutövning
inom nuvarande ansvarsområde, med
motsvarande anpassning av miljö- och
byggnadsförvaltningen. Speciellt fokus på hur
myndighetsutövandet ska säkerställas utan
risk för jäv. Samtliga uppgifter, med undantag
av myndighetsutövning, flyttas till
stadsbyggnadsnämnden och bildar en ny
avdelning under stadsbyggnadsförvaltningen.

• Översyn, samt anpassning till jämförbara
kommuner i Sverige, gällande nivån på politiska
arvoden och tid för ordförandeskap på
nämndnivå samt antal ledamöter i nämnder.
• Sammanläggning av kulturnämnden och
fritidsnämnden med tillhörande förvaltningar.
Som en effekt av sammanläggningen
kulturnämnd och fritidsnämnd ska medel frigöras,
inom befintliga ramar, i syfte att stärka Luleå som
evenemangsort samt säkerställa attraktiva
arrangemang över hela året. Medel ska
dessutom frigöras och växlas upp för att öka det
kulturella utbudet för målgruppen unga.

• Överföring av ansvar för räddningstjänstens
verksamhet från kommunstyrelsen till
stadsbyggnadsnämnden.
• Räddningstjänsten bildar en ny avdelning
under stadsbyggnadsförvaltningen.

• Samordna verkställigheten av evenemang som
idag finns utspridda på flera förvaltningar och
bolag.

• Översyn av nämndstrukturen inkluderar även
kommunrevisionen.

• Överflyttning av parkavdelningen från
Stadsbyggnadsförvaltningen till
fritidsförvaltningen.

613

Utredningsfrågor
• Politisk struktur (övergripande struktur på politisk organisation)
‒
‒
‒
‒

Rimliga arvodesnivåer i förhållande till andra kommuner?
Omfattning på politiska uppdrag?
Hur stora ska nämnderna (och revisionen) vara sett till antal ledamöter?
Bästa möjliga organisation utifrån frågeställningar i förfrågningsunderlaget?

• Samordning verkställighet av evenemang (fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, Visit Luleå,
övriga bolag och förvaltningar)
‒
‒
‒

Hur kan styrningen av evenemang utvecklas?
Hur kan Visit Luleås roll utvidgas och inom vilka områden? (en väg in, gemensam affärsplan, årshjul m.m.)
Samverkan mellan verksamheter (bolag och förvaltningar)

• Sammanläggning av nämnder och flytt av verksamheter
‒
‒
‒
‒
‒
‒

För och nackdelar med överföring till stadsbyggnadsnämnd av räddningstjänst?
För- och nackdelar med överföring av miljö- och byggnadsförvaltning till stadsbyggnadsförvaltningen?
För- och nackdelar med överföring av parkavdelning till fritidsförvaltning?
För och nackdelar sammanslagning kultur- och fritidsnämnder?
Hur kan organisations- och jävsfrågor hanteras på bästa sätt?
Hur utformas bäst en modern myndighetsutövning?
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Uppdragets genomförande
• Jämförelser med andra kommuner
• Intervjuer med förtroendevalda och berörda
förvaltningar (ca 40 personer intervjuade)
• Kontinuerlig avstämning med kommundirektör
• Återrapportering till politisk styrgrupp
• Återrapportering/workshop den 15 sept
• Sammanställning av slutrapport
• Avrapportering till uppdragsgivare
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Arvoden,
nämnders storlek,
tid för
ordförandeskap
m.m.
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Utveckling kostnader för politisk verksamhet
(kr/invånare) (2007-2015, index 2007)

Källa: Kolada/räkenskapssammandraget
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•

Karlstad kommun har den
största kostnadsökningen,
+67%

•

Gävle kommun den minsta,
+2%

•

Luleå kommun har ökat
mycket 2013-15 (både övriga
kostnader och nämndsstyrelse-verksamhet)

•

Ökningen förklaras av två
nya årsarvoderade uppdrag
(SBN och MBN) och att
gruppledarersättning höjdes

•

Skellefteå och Umeå har
minskat sina kostnader 201415

Kostnader (nettokostnad) politisk
verksamhet år 2015, tkr
Nämndoch
Stöd till
styrelsepolitiska
verksamhet partier

Övrig
politisk
Totalt pol
verksamhet verksamhet

Revision

Luleå

24 321

3 945

2 390

9 008*

39 664

Karlstad

33 000

3 415

3 279

22 271

61 965

Gävle

23 638

3 439

4 249

10 855

42 181

Umeå

38 130

6 322

2 838

10 343

57 633

Skellefteå

33 618

3 810

2 161

19 164

58 753

• Luleå har lägst kostnader för övrig politisk verksamhet (enligt uppgift
en något osäker post som kan variera från kommun till kommun
beroende på tolkningar kring vad som ska redovisas där)
• Relativt låga kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet
• Näst högst kostnad för stöd till politiska partier
• Totalt sett näst lägst kostnader bland jämförda kommuner, efter
Gävle
618

* Övrig pol verksamhet
har rapporterats in fel
från Luleå under ett
antal år, här redovisas
den korrigerade posten.

Källa:
Kolada/räkenskapssammandraget

Kostnader för nämnd- o styrelseverksamhet 2014-16

2014

2015

2016

Karlstad

31 832

36 333

36 272

Gävle

22 355

23 638

23 232

Umeå

42 818

39 066

37 679

Skellefteå

40 383

33 619

31 566

Luleå

19 099

24 336

23 405

• Umeå och Skellefteå har
minskat sina kostnader för
NoS-verksamhet
• Luleå hade en ökning av NoSverksamhet 2014-2015
• Kostnadsökningen beror delvis
på två nya årsarvoderade
ordföranden (SBN och MBN)
samt höjda arvoden till
gruppledare

Källa:
Kolada/räkenskapssammandraget
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Förtroendevalda politiker på heltid (ur
Kolada)
Luleå
Antal
förtroendevalda
Antal
heltidspolitiker

Karlstad

Gävle

Umeå

Skellefteå

237

227

205

239

218

15,0

2,0

1,0

9,0

4,0

• Luleå har flest heltidspolitiker enligt vad som rapporterats in i Kolada
• Samtidigt går det relativt snabbt att konstatera att Karlstad och Gävle
har ”underrapporterat” antalet heltidsarvoderade politiker. Gävle har
exempelvis 4 kommunal- eller oppositionsråd som är mer eller mindre
heltidsarvoderade
• Karlstad har 6 kommunalråd varav flera också har ersättning som
ordförande i någon av nämnderna och därmed får en arvodering som
motsvarar heltid
• Med hänsyn tagen till denna ”underrapportering” kvarstår ändå
faktum att Luleå har förhållandevis högt antal heltidsarvoderade
620

Källa:
Kolada/räkenskapssammandraget

Jämförelse kostnader och politisk struktur
(total kostnad politisk verksamhet, 2015)

Kr per
invånare

Kr per
Invånare per
förtroendevald förtroendevald

Luleå

719

232 751

324

Karlstad

734

291 608

397

Gävle

474

230 683

487

Umeå

498

256 075

514

Skellefteå

846

280 330

331

• Den högsta kostnaden per invånare har Skellefteå
• Högsta kostnaden per förtroendevald har Karlstad
• Luleå har en genomsnittlig kostnad per invånare och näst lägsta
kostnaden per förtroendevald (OBS! Kostnaden blir lägre om den
felrapporterade posten tas bort)
• Luleå har lägst antal invånare per förtroendevald och även lägst antal
invånare per heltidspolitiker
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Genomsnitt
samtliga
kommuner
879
kr/invånare
Källa:
Kolada/räkenskapssammandraget

Jämförelser andra kommuner (arvode i kr
per år)
Nämndsordf högst

KSO

Nämndsordf lägst

KFO

Luleå

786 240

673 920

299 520

299 520

Skellefteå

734 688

587 750

117 550

117 550

Gävle

765 600

382 800

382 800

382 800

Karlstad

951 600

358 800

144 300

234 000

Umeå

922 979

738 383

184 595

147 677

• Luleå har en genomsnittlig ersättning till KSO bland de jämförda
kommunerna
• Karlstad sticker ut med hög ersättning till KSO
• Luleå har relativt höga arvoden till nämndsordföranden, liksom till
KFO
•

(De allra minsta nämnderna, tex valnämnd, har vi valt bort i ersättningsredovisningen)
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Källa:
Kolada/räkenskapssammandraget

Jämförelser andra kommuner nämndstruktur
Antal nämnder Antal ledamöter Antal ersättare
Luleå

9

123

119

Skellefteå

16

139

101

Gävle

10

107

84

Karlstad

14

122

112

Umeå

13

125

126

• Luleå har färre nämnder än de övriga (socialnämnd och
utbildningsnämnd är ofta uppdelade i de andra kommunerna)
• Skellefteå har många gemensamma nämnder (därför viss
överskattning av antal ledamöter)
• Luleå har fler ledamöter i varje nämnd jämfört med övriga, och relativt
många ersättare

Källa: Kolada/räkenskapssammandraget
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Jämförelser andra kommuner –
politisk ledning (kr/år)
AUledamot
Luleå

Kommunalråd

KSO

1 vice

2 vice

Gruppledare
628 992 –
307 008

-

-

786 240

711 360

117 550

734 688

587 750

117 550

117 550

-

Avgörs av
partier

765 600

-

-

76 560

Karlstad

156 000

429 000

951 600

904 800

429 000

78 000

Umeå

516 868

-

922 979

812 221

812 221

65 797

Skellefteå
Gävle

• Det är lite olika upplägg på fördelningen av
arvoden – partifunktion eller nämndfunktion

• Karlstad och Gävle har kommunalråd (och
oppositionsråd) med arvode kopplat till
denna funktion (8 resp 9 st)

• Luleå ersätter gruppledare – med krav
kopplat till funktionen

• I Gävle ersätts partierna utifrån mandat i
kommunfullmäktige, fördelas sen mellan
majoritet och opposition som utnämner
kommunalråd respektive oppositionsråd,
ersättningen till råden bestäms av partierna

• Skellefteå och Umeå ersätter ledamöter i
arbetsutskott
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Vad ingår i arvoderingen i jämförbara kommuner?
•

Karlstad:

‒ Kommunstyrelsen ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande har rätt till sammanträdesarvode i fullmäktige
‒ Sammanträdesarvode utgår i övrigt inte till förtroendevalda ordförandeposter vid sammanträde i den ”egna
nämnden”
‒ Arvode från bolag betalas inte till heltidsarvoderade kommunalråd
•

Skellefteå:

‒ Ingen sammanträdesersättning utgår till heltidsarvoderade förtroendevalda (mer än 40% av inkomstbasbelopp)
‒ Tak på 140% av inkomstbasbelopp för samtliga ersättningar till kommunstyrelsens ordförande, tak på 125% för
övriga förtroendevalda
‒ Arvode från kommunens bolag räknas inte in i taket för arvoderingen
•

Umeå:

‒ Kommunstyrelsens ordförande samt 1.e och andre vice ordförande har rätt till sammanträdesarvode i KF,
därutöver varken sammanträdesarvoden eller styrelsearvoden
•

Gävle:

‒ Förtroendevald med månadsarvode (typiskt ordförande och vice ordförande i nämnder) har endast rätt till
ersättning för sammanträden i andra nämnder än den egna
‒ Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande har ej rätt till ersättning som ordförande eller vice
ordförande i bolag, dock har de rätt till ledamotsarvode
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Våra iakttagelser avseende jämförelser med andra
kommuner avseende arvoden, nämnders storlek m.m.
• Luleå har näst lägst kostnader för
politisk verksamhet bland de jämförda
kommunerna (Gävle lägst, Karlstad
högst)

• Låg ersättning för sammanträden i
Luleå
• Luleå har valt att ge en högre andel av
ersättningen till sina gruppledare än
andra kommuner. Andra kommuner
ersätter i högre grad utifrån funktion i
kommunens nämndstruktur, inte
partifunktion

• Förhållandevis hög ersättningsnivå till
nämndsordföranden i respektive
nämnd i Luleå
• Hög politikertäthet i Luleå, både sett till
totalt antal förtroendevalda och sett till
antal heltidsarvoderade

• Redovisningen av heltidspolitiker är
komplicerad. Luleå kan ändå
konstateras ha fler heltidsarvoderade
än de jämförda kommunerna

• Relativt många ledamöter och
ersättare per nämnd i Luleå – men
också färre nämnder än andra
kommuner
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Iakttagelser – intervjuer med förtroendevalda
avseende arvoden, nämnders storlek m.m.
• Det finns en gemensam uppfattning hos de
intervjuade om att nämnderna är relativt
stora sett till antal ledamöter och en del
ledamöter upplevs av politikerkollegor inte
vara tillräckligt engagerade i nämndernas
arbete

• Mängden personer runt bordet i
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott ger en otydlighet då det inte
framgår vilka som har beslutsrätt och vilka
som ”bara” deltar i debatten.
• Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder
ärenden till kommunstyrelsen. I utskottet
sker all föredragning. Utöver utskottets fem
ledamöter och nio ersättare finns också tre
insynsplatser. Intrycket från intervjuerna
visar på en otydlighet i rollerna (ledamöter,
ersättare och insynsplatser) och
arbetsutskottet uppfattas mer som en
styrelse där det råder obalans mellan
ansvar och befogenheter.

• Flera intervjuade framhåller att antalet
ledamöter i nämnderna är viktigt ur ett
demokratiskt hänseende
• Från gruppledarna framhålls att
möjligheterna till engagemang och
förankring ökar med
gruppledarersättningen
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Rekommendationer avseende kommunstyrelsens
arbetsformer och arbetssätt
• I kommunstyrelsen rekommenderar vi att enbart de med beslutsrätt sitter runt
sammanträdesbordet och att andra (icke tjänstgörande ersättare samt de med insynsplats) har
en annan plats i rummet. Detta för att tydliggöra vilka som har ansvar för de beslut som fattas.
• Vid den ordinarie presskonferensen efter kommunstyrelsen deltar idag alla partier. I kommuner
är det annars vanligt att det är den politiska majoriteten som informerar media om
kommunstyrelsens beslut.
• Närvarorätt i kommunstyrelsens arbetsutskott för andra än för de som är valda till
kommunstyrelsen bör stämmas av mot kommunallagens regler. Vissa ärenden/frågor kan bli
föremål för sekretess. Då är det viktigt att endast de som har en roll/uppdrag är närvarande vid
dessa frågors behandling. Det kan handla om enskildas eller företags ekonomiska villkor,
personuppgifter, skyddad identitet etc. De som sitter i utskott och nämnd förutsätts ha
tystnadsplikt för uppgifter som inte får röjas. En avgränsning till de ordinarie ledamöterna torde
också vara en förutsättning för att få effektivitet i arbetsutskottets viktiga uppgift att bereda
ärenden till kommunstyrelsen.
• En uppstramning bör ske av rutinerna. Förankring av information respektive beredning av
ärenden bör vara skilda åt.
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Slutsatser och rekommendationer avseende arvoden,
nämnders storlek m.m.
• Kostnaderna för politisk verksamhet i Luleå avviker
inte i förhållande till andra jämförbara kommuner. Vill
Luleå sänka sina kostnader, rekommenderar vi:
‒ En minskning av antalet ledamöter och ersättare i samtliga
nämnder. Ta hänsyn till ansvarsområdenas omfattning (t.ex
barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden)
‒ En begränsning av heltidsarvoderingen till de största
nämnderna; i första hand barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden

629

Översyn, samt anpassning till
jämförbara kommuner i Sverige,
gällande nivån på politiska arvoden
och tid för ordförandeskap på
nämndnivå samt antal ledamöter i
nämnder.

Kommunrevisionen
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Slutsatser och rekommendationer
avseende kommunrevisionen
•

En väl fungerande kommunrevision förutsätter en samsyn bland de
förtroendevalda revisorerna i frågor om god revisionssed och uppdraget som
förtroendevald revisor. Partierna har ett stort ansvar för att personer
nomineras som kan svara upp mot det viktiga uppdrag som åvilar en
förtroendevald revisor och leva upp till god revisionssed. Samtliga
gruppledare i kommunfullmäktige har en nyckelroll i att utveckla en god
revisionskultur och att tydliggöra revisionens roll.

•

För att ytterligare understryka kommunrevisionens vikt, föreslås att
kommunfullmäktiges presidium, i samråd med kommunrevisionen, tar initiativ
till en utbildningsinsats i frågor om god revisionssed och rollen som
förtroendevald revisor.

•

Alla partier som har mandat i fullmäktige är representerade i revisionen. Om
en effektivisering önskas skulle ett alternativ kunna vara att alla partier som
har mandat i kommunstyrelsen är representerade. Dock ska en
kommunrevision bestå av minst fem oberoende revisorer.
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Översyn av nämndstrukturen
inkluderar även kommunrevisionen.
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Kommunövergripande
partsforum - KÖS

2017-11-07
Närvarande:
Arbetsgivarparter
Mikael Lekfalk
Birgitta Nilsson
Eva-Stina Johansson

KLF, ordförande
KLF
PKT, sammankallande

Övriga:
Niklas Berglund
Johan Strömbäck
Mattias Kenttä

PKT
PKT, kommunhälsan
PKT, kommunhälsan
Fritid

Ej närvarande
Jan Öström
Magdalena Jonsson
Patrick Zetterqvist

KLF
SOC
Fritid

TCO
Anette Gustavsson

Vision

SACO
Michael Öhman
Carina Holmqvist
Maria Mattsson

Sveriges Ingenjörer
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna

LO
Krister Johansson
Inez Thomasson-Olofsson

Kommunal
Kommunal

Ej närvarande:
Bo Eriksson
Vakant

Lärarförbundet
Vårdförbundet

Kommunövergripande partsforum – KÖS
Datum:

2017-11-07

Tid:

Kl: 13.15 – 16.00

Plats:

Stadshuset, Havet våning 1

1. Mötets öppnande

Mötets ordförande Mikael Lekfalk hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Jämte ordförande utses följande till justerare:
Anette Gustavsson, TCO
Michael Öhman, SACO
Krister Johansson, LO

3. Föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående mötesprotokoll som godkändes och läggs
till handlingarna.

4. Fastställande av dagordning
Ordförande fastställer dagordningen med ett tillägg under 19 § MBL
Information: Utse fackliga representanter till rekrytering av förvaltningschef
AMF.

5. Skyddskommitté/Arbetsmiljöfrågor

Niklas Berglund, Kommunhälsan samt arbetsmiljönätverket, redovisar årlig
uppföljning SAM 2017. Svaren bygger på chefernas svar på 26 arbetsmiljöfrågor
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i Stratsys, kommunens planerings- och uppföljningssystem. I Stratsys finns 555
arbetsenheter varav 380 har svarat, vilket motsvarar 68% och är en ökning från
förra året. Vidare presenterades arbetsmiljönätverkets förslag till handlingsplan
med prioriterade områden för år 2018.
Mikael Lekfalk poängterar fråga 17, vikten av att genomföra planerade
riskbedömningar, utifrån att det kommer att vara flera organisationsförändringar i kommunen framöver.
Kommunal lyfter vikten av att riskbedömningar görs i tid – så det inte kommer
efteråt när det är för sent att påverka.
Arbetsgivaren poängterar vikten av riskbedömningar, särskilt med dagens
förändringstryck, och kommer att lyfta frågan i olika forum:
Kommundirektörens ledningsgrupp (KDL) – Mikael Lekfalk
Personalchefens ledningsgrupp (PCG) – Birgitta Nilsson
Fackliga organisationer – via skyddsombud
Arbetsgivaren uppmanar de fackliga organisationerna att stärka sina
skyddsombud i frågan.
Niklas Berglund påminner om att fråga 17 i handlingsplanen hör ihop med
fråga 6, systemstöd. Kommunhälsa finns också som stöd i riskbedömningar.
Vision lyfter fråga 26 som en mycket viktig fråga – om skyddsombud och/eller
medarbetare medverkat när frågorna besvarats.
Vision lyfter frågan om varför tillbudsrapporteringen är i så hög % här, i
jämförelse med den redovisning KÖS fick vid mötet 171010? Vid det mötet
redovisades att tillbudsrapporteringen minskat och arbetsskador ökat? Kan det
vara så att detta hänger ihop med fråga 26 – skyddsombudens medverkan?
Arbetsgivaren förtydligar svaret: vid mötet 171010 redovisades alla tillbud som
medarbetarna själva rapporterar in i systemet LISA. Dagens redovisning av
tillbud är chefernas svar som de rapporterat i Stratsys. Det är två olika delar.
Förslaget på prioriteringarna i Handlingsplanen godkänns 171107.
Bilaga: Presentation 2017 års uppföljning SAM LK
Johan Strömbäck redovisar Kommunhälsans planering för att registreras i
vårdgivarregistret, vilket är en formalia för att följa rådande lagstiftning.
Bilaga Presentation Kommunhälsan KÖS 2017

6. 11 § MBL- Förhandling Organisationsförändring BUF/Fritid

Mattias Kenttä redovisar förslag till organisationsförändring där två
skolvaktmästare från BUF övergår till Fritidsförvaltningen som Servicemän,
enligt bifogad bilaga Förhandlingsunderlag BUF Fritid
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Arbetsgivarens förslag till beslut:
Att anta förslaget enligt bilaga Förhandlingsunderlag BUF Fritid
Avslut och beslut:
Förhandlingen avslutas i enighet 171107. Arbetsgivaren fattar beslut
enligt ovan och bifogad bilaga.
11 § MBL- Förhandling Översyn av nämnds- och förvaltn.struktur
Mikael Lekfalk redovisar förslag till beslut, översyn av nämnds- och
förvaltningsstrukturen, som ska till KSAU 20/11. Observera att
punkten 2 Arvoden, inte behandlas inom KÖS.
Bilaga Beslutsunderlag 171031
Yrkande har inkommit gemensamt från Naturvetarna, Sv Ingenjörer och Sv
Arkitekter gällande förslag till beslut. Yrkanden gäller punkten:
i) miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnads-förvaltningen:
Yrkande i första hand, att miljö- och byggnadsförvaltningen även
fortsättningsvis ska vara en fristående förvaltning direkt under miljö-och
byggnadsnämnden.
Yrkande i andra hand, att jävsfrågan analyseras noggrant innan någon
förändring genomförs för att i största möjliga utsträckning eliminera risken för
jäv.
Yrkande även, att utbildningsinsatser om jäv och oberoende genomförs.
Regelbundna revisioner för att följa upp att myndighetsutövningen
genomförs/kan genomföras utan otillbörlig påverkan bör också genomföras.
Yrkande, att Myndighetsutövningen enligt lagstiftningen om
bostadsanpassningsbidrag (bostadsanpassningen) ska vara kvar på miljö-och
byggnadsförvaltningen (eller – avdelningen).
Oavsett om miljö-och byggnadsförvaltningen införlivas som en avdelning
under stadsbyggnadsförvaltningen eller inte ser man i dagsläget inte några
fördelar med att flytta de frågor som inte är myndighetsutövning
(energirådgivning, energicoach/Fairtrade och/eller miljöövervakning) någon
annanstans. Nuvarande organisationstillhörighet för icke-myndighetsfrågorna
är möjlig även fortsättningsvis, om det skulle visa sig vara det bästa optimala
alternativet.
Vision frågar under punkten:
h) en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i

uppdrag att samordna arbetet med evenemang.
- Vem som ska äga samordningsuppdraget av evenemangen?
Arbetsgivaren svarar att samordningsuppdraget ska ligga på
Kultur/Fritidsnämnden, under förutsättning att dessa nämnder slås
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samman. Samordningen av befintliga evenemang kommer att starta
redan år 2018, medan arbetet med evenemangsstrategin startar senare
20190101.
Bilaga Översyn av nämnds och förvaltningsstruktur – yrkanden KÖS den 7 november
2017

Underlagen behöver vara förhandlade till den 13/11 för att följa den
politiska processen.
KSAU 20/11
KS 4/12
KF 18/12
Arbetsgivarens förslag till beslut:
Att anta förslaget enligt bilaga Beslutsunderlag 171031
Avslut och beslut:

Förhandlingen avslutas i oenighet 171107. Parterna är överens om att
arbetsgivaren, trots oenigheten, kan fatta beslut enligt bifogad bilaga.
7. 19 § MBL Information

Mikael Lekfalk informerar om samverkan mellan Luleå/Piteå gällande framtida
kostförsörjning. Piteå kommer att ha samordningsköket och Luleå är medpart, där
transporter ska lösas. Båda parter Luleå/Piteå är överens och FÖS
Socialförvaltningen ansvarar för uppdraget. Planerad start 180201.
Återkoppling från SIFO
Punkten utgick. Protokoll finns på intranätet.
Rekrytering
Rekrytering av förvaltningschef AMF påbörjas. Fackliga representanter utsågs;
från Kommunal Inez Thomasson-Olofsson, från Lärarnas Riksförbund Carina
Holmqvist och från Vision Anita Klockare.

8. Övriga frågor
Vision har en fråga om varför inte Kommunhälsan är representerade i KÖS,
eftersom de har bra överblick över hela organisationens hälsa och ohälsa – att ta
tillvara på den kunskapen.
Arbetsgivaren svarar att de adjungeras in vid behov. Generellt är ett närvarande
ledarskap på arbetsplatsen bästa sättet att förebygga ohälsa och främja hälsa.
Mötet är överens om att skärpa upp punkten 5 Arbetsmiljö/skyddskommitté till att
handla mera om hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete.

635

LULEÅ KOMMUN

5 (5)

Kommunövergripande
partsforum - KÖS

2017-11-07

Eva-Stina Johansson informerar om att arbetsgivaravdelningen börjar med korta
filminspelningar i utbildningssyfte. Först ut blir ett Lönesamtal. Det finns förslag
på namn för skådespeleri, Fredrik Bergstedt, kommunal. Förslaget godkändes av
mötet.

9. Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet/Eva-Stina Johansson
Justeras
För Luleå kommun
Luleå 2017-

För arbetstagarparten
Luleå 2017- -

Birgitta Nilsson

Anette Gustavsson, TCO
För arbetstagarparten
Luleå 2017- -

Michael Öhman, SACO
För arbetstagarparten
Luleå 2017- -

Krister Johansson, LO
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Översyn av nämndstruktur, nämndstorlek, arvoden till
förtroendevalda mm
Ärendenr 2017/383-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar från och
med 2019-01-01 enligt kommundirektörens och
kommunledningsförvaltningens förslag;
a) fritidsnämnden och kulturnämnden läggs samman till en kulturoch fritidsnämnd
b) miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd
c) räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas
d) räddningstjänsten kvarstår som förvaltning i avvaktan på de
utredningar som pågår inom området
e) barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ska bestå av 15
ledamöter och 9 ersättare
f) miljö- och byggnadsnämnden ska bestå av 11 ledamöter och 5
ersättare
g) revisionen ska bestå av representanter för de partier som tagit
mandat i kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 stycken
förtroendevalda revisorer.
h) en evenemangsstrategi upprättas och kommundirektören får i
uppdrag att samordna arbetet med evenemang.
i) miljö- och byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen
j) den del av parkverksamheten som arbetar med evenemang flyttar
från stadsbyggnadsförvaltningen till den nya kultur- och
fritidsförvaltningen
k) Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på
reglementen för berörda nämnder.
2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera ”Ersättningsnivåer till
förtroendevalda” gällande arvoden till ordförandeuppdragen.
Förändringarna ska gälla från 2019-01-01 och framgår med kursiv text i
bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att ge kommundirektören i uppdrag
att genomföra en översyn gällande nämndstruktur och nämndstorlek,
arvoden mm.
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Externt konsultstöd upphandlades och uppdraget gick till Public Partner.
Public Partners rapport
Slutrapporten från Public Partner innehåller ett antal olika förslag att ta
ställning till. Kostnaderna för politisk verksamhet i Luleå avviker inte i
förhållande till andra jämförbara kommuner. Om Luleå vill sänka sina
kostnader rekommenderar Public Partner en minskning av antalet ledamöter
och ersättare i samtliga nämnder samt en begränsning av heltidsarvoderingen
till de största nämnderna, i första hand barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Ytterligare åtgärder framgår av rapporten.
Kommundirektörens förslag
Nedan följer en uppräkning av kommundirektörens förslag till förändringar
mot bakgrund av den genomförda översynen.
1. Sammanläggning av kulturnämnden och fritidsnämnden
Kulturnämnden och fritidsnämnden läggs samman från och med
2019-01-01. Kommundirektören får uppdraget att skapa lämplig
förvaltningsstruktur kopplat till den nya nämnden.
Motiv: Det råder en stor samsyn i organisationen när det gäller
sammanläggning av kultur- och fritidsnämnden. Detta möjliggör en
effektivisering som innebär ökade möjligheter till flera arrangemang
samt en ökning av det kulturella utbudet för målgruppen unga.
2. Samordning evenemang
Skapa en tydlig politisk riktning och ambitionsnivå, en evenemangsstrategi, som stärker varumärket Luleå. Kommundirektören får
uppdraget att samordna arbetet med evenemang, detta genom att
samordningsansvaret klargörs, upphandlingsregler följs och att
hanteringen av allmänna handlingar beaktas, evenemangsråd bildas
samt att funktionen evenemangslots inrättas.
Motiv: I dagsläget är det ett flertal kommunala aktörer som är
inblandade i aktiviteter för att ordna evenemang.
3. Miljö- och byggnadsnämnden renodlas
Miljö- och byggnadsnämnden blir en renodlad myndighetsnämnd.
Vidare får stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
uppdraget att upprätta moderna samarbetsformer med exempelvis
gemensamma beredningar för att öka effektiviteten.
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Kommundirektören får uppdraget att, på lämpligt sätt, vara behjälplig
i arbetet med nya samarbetsformer mellan nämnderna. Kommundirektören får dessutom uppdraget att inkludera nuvarande miljö- och
byggnadsförvaltning till en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen. Detta ska ske utan att jävsliknande konflikter uppstår.
Kommundirektören får också uppdraget att utreda optimal
organisering av de verksamheter inom miljö- och byggnadsförvaltningen som inte innebär myndighetsutövande, exempelvis energirådgivning och luftövervakning.
Motiv: Det finns behov av en effektivare och mer proaktiv
samhällsbyggnadsprocess. Detta ställer krav på ett bra samarbete
mellan miljö- och byggnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och
dess förvaltningar.
4. Avveckla räddnings- och beredskapsutskottet
Räddnings- och beredskapsutskottet avvecklas. Räddningstjänsten
som förvaltning kvarstår i väntan på vad de statliga utredningarna
kommer fram till. Räddningstjänsten i Luleå ska dock fortsätta att
verka för och utveckla det samarbete som finns inom regionen och
med Västerbotten.
Motiv: Det är få ärenden som idag hanteras inom räddnings- och
beredskapsutskottet. Dessa ärenden skulle kunna hanteras direkt av
kommunstyrelsen. Det pågår tre större statliga utredningar gällande
räddningstjänsten och totalförsvaret. Dessa utredningar kommer att
påverka framtidens organisering av räddningstjänsten.
Nämndstorlek och arvoden
Den lokala arbetsgruppen för nämndstorlek och arvoden är inte överens om
ett gemensamt förslag. Kansliet har uppfattat att arbetsgruppen haft samsyn
gällande två saker; att använda riksdagsledamots grundarvode som
referenspunkt för arvodesnivåerna och att revisionen ska bestå av
representanter för de partier som tagit mandat i kommunstyrelsen, vilket idag
skulle motsvaras av 7 stycken förtroendevalda revisorer.
Med anledning av detta har kommunledningsförvaltningens kansli
sammanställt ett förslag som underlag för beslut.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår en förändring avseende antal
ledamöter och ersättningsnivåer från 2019-01-01 som innebär att miljö- och
byggnadsnämnden består av 11 ledamöter med 5 ersättare. Barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt

639

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-10-12

4 (4)
Ärendenr
2017/383-1.4.1.1

stadsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter och 9 ersättare. Revisionen
ska bestå av representanter för de partier som tagit mandat i
kommunstyrelsen. Idag skulle det motsvaras av 7 st förtroendevalda
revisorer.
Arvoden för ordförandeuppdrag enligt Förslag till ersättningsnivåer för
förtroendevalda i Luleå kommun, baseras på en procentsats av
riksdagsledamots grundarvode. Det är ersättningsnivåerna som föreslås
förändras medan regelverket Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
förblir oförändrat.

Beskrivning av ärendet
Arbetet har bedrivits i två delar med en lokal styrgrupp för nämndstorlek och
arvoden samt en styrgrupp för övriga uppdragsområden. Styrgruppen för
nämndstorlek och arvoden har bestått av kommunstyrelsens vice ordförande
Niklas Nordström och Carola Lidén, gruppledare för centerpartiet.
Styrgruppen för övriga uppdragsområden har bestått av kommundirektör
Mikael Lekfalk och ett antal tjänstemän inom berörda områden.
Ärendet har behandlats i kommunövergripande samverkan (KÖS) 2017-11-07.
Yrkanden inkom från Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Sveriges
Arkitekter. Yrkandena gäller förslaget enligt punkt i) om att miljö- och
byggnadsförvaltningen införlivas i stadsbyggnadsförvaltningen, se bilagd
skrivelse från fackliga företrädare. Förhandlingen avslutades i oenighet
gällande den punkten.

Beslutsunderlag






Direktiv översyn av nämndstruktur
Public Partners slutrapport
Bilaga 2 Förslag till ersättningsnivåer för förtroendevalda
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2019-2022, (oföändrad)
Protokoll från KÖS med bilaga om yrkanden från fackliga
organisationer

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli, ekonomikontoret
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Intresseanmälan som värdkommun för SM-veckan vinter
2021
Ärendenr 2017/1631-3.7.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inlämnande av intresseanmälan
från Luleå, att tillsammans med Boden, vara värdkommun för SM-veckan
vinter 2021.

Sammanfattning av ärendet
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges
Television (SVT) som sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF)
och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra
svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan
genomförs varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika
orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar).
Avsikten med SM-veckan är att få ett ökat intresse för svenska mästerskapen
och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många
människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media
och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i
värdstaden under en vecka.
SM-veckan 2016 vinter arrangerades i Piteå (vecka 3), sommarveckan 2016
arrangerades i Norrköping (vecka 27-28). SM-veckan vinter 2017 arrangeras i
Söderhamn (vecka 5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 26-27).
2018 arrangerar Skellefteå SM-veckan vinter (vecka 12).
RF söker nu en värdstad för SM-veckan vinter 2020, 2021 och 2022. Som
värdstad för SM-veckan har värdkommunen stora möjligheter men förväntas
också ta ett stort ansvar. Några viktiga utgångspunkter för en värdstad är att
staden har möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Därutöver ett antal
vinteridrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Värdstaden/städerna ska också ha kluster av idrottsarenor som kan ta emot flera idrotter
på en och samma plats för att göra evenemanget tillgängligt och underlätta för
en bra och effektiv Tv-produktion.
Den logikapacitet som ska uppfyllas motsvarar ca 4 000 gästnätter för
idrotternas deltagare. Kommunerna ska också ha ett väl fungerande och
utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s produktion.
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Ekonomiskt åtagande
Värdstaden-/städerna svarar för de kostnader som är kopplade till dess
åtaganden. Värdstaden-/städerna bör ha en avsatt budgetram på 7 miljoner kr
exklusive arbetstid för personal/funktioner som förutom projektledaren ska
ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan.
Kostnadsramen innefattar främst att ställa arenor till förfogande,
arenaanpassningar, stöd och service till SVT, grafikkostnader för TVproduktion (RF betalar 50 % av dessa kostnader), regional marknadsföring av
SM-veckan, lokal city- och venuebranding, möteskostnader. Av angiven
budget ska 1,5 miljoner kr avsättas för upphandling av tjänster från RF:s och
SM-veckans aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och
resultatrapportering, evenemangsutvärdering samt branding av tävlingsarenor (material och projektledning).
Kommundirektören anser att arrangemanget skulle öka Luleåregionens
attraktionskraft, samt stärka bilden av Luleå och Boden som evenemangs- och
idrottsstäder. Inlämnandet av en intresseanmälan är på inget sätt förpliktigande i det
här läget.
Beslut i kommunstyrelsen krävs för att kommunens ansökan ska godkännas
av riksidrottsförbundet.

Mikael Lekfalk
Kommundirektör

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden, ekonomikontoret
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