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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-31

 
2018/194-3.4.6.8

Elisabeth Qvarnström

Information om snöröjningen
Ärendenr 2018/194-3.4.6.8

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om läget för snöröjningen. 

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-09

 

2018/36-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-02-12
Ärendenr 2018/36-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Inera
2018-01-17

Hid.nr. 2018.645
Inera inbjuder till kundforum kring digitalisering av 
kommunal verksamhet

Piku kommun
2018-01-18

Hid.nr. 2018.688
Inbjudan till utbildning om Exploateringsavtal och 
Kommunal tillsyn

Myndigheten för
Ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor
2018-01-23

Hid.nr. 2018.868
Anmäl er till Lupp 2018 - Hur ser livet ut för ungdomar i 
er kommun, stadsdel eller region? Vad förväntar de sig, 
vad hoppas de på, vad tänker de om sin framtid

SOS Alarm
2018-01-23

Hid.nr. 2018.886
Boka in 112-dagens dialogforum Är vi förberedda för 
nästa stora kris? 

Kommunakuten AB
2018-01-26

Hid.nr. 2018.1095
Fritidsjuridik - Vem ska äga och driva kommunens 
idrottsanläggningar? 17 april 2018

Sveriges Kommuner 
och Landsting

Hid.nr 2018.1147
Förkonferens om psykisk ohälsa och arbetsmiljö

2018-01-29 14 mars 2018

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2018-01-29

Hid.nr 2018.1151
SKLs Arbetsmarknads- och näringslivsdagar 15-16 mars 
2018
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-09

 

2018/36-1.1.1.7

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2018-01-30

Hid.nr. 2018.1236
Inbjudan till nätverk - Medborgardialog kring 
verksamhetsresultat
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 Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 18

Antagande av detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 
1:416 och del av Porsön 1:3
Ärendenr 2017/737-3.1.1.3

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om antagande 
av detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3 samt 
godkänna tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-04-10 (§118) att ge 
Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag på ny detaljplan för 
del av Porsön, Porsön 1:416.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden 
rekommenderar kommunfullmäktige besluta om antagande av detaljplan för 
del av Porsön, Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3 samt godkänna tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för serverhallar och tillhörande 
energianläggningar. Planens syfte är också att ta hänsyn till angränsande 
naturreservat och ge närliggande bostadsbebyggelse visuellt skydd. 

År 2011 påbörjades en etablering av serverhallar inom aktuellt område på 
Porsön. Gällande plan medgav uppförandet av tre serverhallar med den 
tidens krav på utformning och placering.  Två serverhallar har uppförts med 
stöd av gällande plan, men en anpassning behövs för att möjliggöra att den 
planerade tredje serverhallen ska kunna uppföras med aktuell teknisk lösning 
och säkerhetsfilosofi. Planförslaget innebär därför en anpassning av 
byggrätten och viss utökning av fastigheten.

I tillhörande miljökonsekvensbeskrivning beskrivs och bedöms planens 
påverkan på naturmiljö, arter och förutsättningar för Natura 2000-området 
som gränsar till planområdet. Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens 
genomförande, med vidtagna åtgärder för att minska miljöpåverkan, medföra 
obetydlig påverkan mark och vatten avseende grundvattnet i omgivningen 
och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter och 
förutsättningar för Natura 2000-området. Kommunens sammanvägda 
bedömning är att området som omfattas av planen, genom föreslagen 
detaljplan, kommer att användas på det sätt som är mest lämpligt med 
hänvisning till områdets beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutar om antagande av den nya detaljplanen och 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

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

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2017-12-15, hid 2018.248
 Planuppdrag – Beslut KSAU 2017-04-10 §118 (bilaga) KLF änr 2017/494-

3.1.1.3, SBF hid 2017.2456
 Plankarta med bestämmelser (bilaga), A4, hid 2017.7460
 Planbeskrivning (bilaga), hid 2017.7459
 Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga), hid 2017.7458
 Granskningsutlåtande (bilaga), hid 2017.7457

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Enligt sändlista SBF 2017/737
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Dnr:  
SBF 2017/737  

PL  xxx

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Porsön,

Porsön 1:416 och  
del av Porsön 1:3

Luleå kommun          Norrbottens län

Antagandehandling

 2017-12-13

Stadsbyggnadsförvaltningen
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1. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för serverhallar och tillhörande energianlägg-
ningar. Planens syfte är också att ta hänsyn till angränsande naturreservat och ge närliggan-
de bostadsbebyggelse visuellt skydd. 

År 2011 påbörjades en etablering av serverhallar inom aktuellt område på Porsön. Gällande 
plan medgav uppförandet av tre serverhallar med den tidens krav på utformnings och pla-
cering.  Två serverhallar har uppförts med stöd av gällande plan, men en anpassning behövs 
för att möjliggöra att den planerade tredje serverhallen ska kunna uppföras med aktuell tek-
nisk lösning och säkerhetsfilosofi. Planförslaget innebär därför en anpassning av byggrätten 
och viss utökning av fastigheten.

2. Planområdets läge och areal
Planområdet är beläget ca 4 km norr om Luleå centrum. I norr gränsar planområdet mot 
planerat arbetsplatsområde, i öst mot Vänortsvägen och delvis Datavägen, i väst mot natur-
området i nära anslutning till Gammelstadsviken naturreservat samt i söder mot Aurorum 
Teknikby.

Arealen är ca 48 ha.

3. Planförfarande och tidplan för planarbetet
Detaljplanen handläggs  med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 
(2010:900). Avsikten är att planen ska kunna behandlas politiskt under vintern 2017-2018. 

Planen görs med stöd av Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1 och plan- och bygglagen 2010:900. 

Koordinatsystem som använts för kartor är Sweref 99 21 45 och för höjder RH 2000.

4. Handlingar
Planhandlingar
• Plankarta med bestämmelser. 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Illustrationskarta 

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustra-
tionskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen 
rättsverkan.

Övriga handlingar 
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:

• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

• Samrådsredogörelse
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Utredningar och underlag

Utredningar som bifogas
Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde Porsön, COWI, 2017-08 

Sammanfattning Hydrologisk bedömning, COWI, 2017-08-29

Övriga utredningar (som inte bifogas)
Dessa handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida fram till dess att planen vinner 
laga kraft. 

Sammanfattning inventering av skyddade arter och habitat, COWI, 2017-08-29 

Sammanfattning av extern trafik, COWI, 2017-09-05 

Sammanfattning externbuller LLA3, Tyréns 2017-09-26

Sammanfattning emissioner och bränsle, COWI, 2017-09-01

Masterplan_Planning Documentation LLA3_2017.08.29

Planprogram del av Porsön 1:3, Aurorum, KS 2011-03, SBK 2010/77

Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:3 m fl , Aurorum 
SBK2011/59, antagen 20110530.

Tidigare ställningstaganden

Planer

Översiktsplan
Ställningstaganden i Översiktsplan 2013 är kortfattat att området ska prioriteras för verksam-
heter och att Gammelstadsviken inte ska påverkas negativt av utbyggnader. Planförslaget 
överensstämmer med Översiktsplanens prioriteringar.

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram togs fram till gällande plan (PL360) och godkändes av kommunsty-
relsen 2011-03-14 §85. Gällande plan och detta planförslag följer i huvudsak de ställningsta-
ganden som planprogrammet tog och som sedan utreddes djupare under arbetet med gäl-
lande plan.

Gällande detaljplaner
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:  
Nr Namn Laga kraft Lantmäteriet
PL402 
PL360

Del av Porsön 1:3  
Del av Porsön 1:3, Aurorum

2013-10-31  
2011-06-22

P 2013-17  
P 2011-17

PL297 
 
PL282

Porsön, Björkskataleden, Teknikergatan, Hapar-
andavägen 
Porsön, Studentbostäder

2006-02-28 
 
2005-03-24

P 2006-62 
 
P 2005-150

PL261 Porsön 2003-11-10 P 2004-79
PL125 
PL069

Detaljplan för Stor-Porsön  
Porsön

1994-01-19 
1991-02-20

P 1996-50 
P 1991-137

Gällande plan för området PL360, som den här planen i sin helhet kommer att ersätta, har ett 
huvudsakligt syfte att möjliggöra för utvidgning av befintligt arbetsplatsområde i anslutning 
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till Luleå Tekniska Universitet. Planen möjliggör för ytkrävande industri och kontorsverk-
samheter. Närheten till Gammelstadsviken naturreservat ställer särskilda krav på vilken typ 
av verksamhet som kan tillåtas samt respektavstånd mellan arbetsplatsområdet och naturre-
servatet. Planen medger byggnader på ca 9,8 ha fördelade på tre byggnader för serverhallar 
(By1-3) och två transformatorstationer.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 (KSau 2017-04-10 § 118).
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Riksintressen och särskilt skyddade områden
Riksintressen gäller geografiska mark- eller vattenområden eller enstaka objekt som har ut-
pekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen skyddas 
enligt hushållningsbestämmelserna i kap. 3 och 4 i miljöbalken.

Detaljplanen angränsar till: 
Riksintresse för naturvården, kap. 3, §6 och kap. 4, §8 miljöbalken: 
Gammelstadsvikens Natura 2000-område, SCI och SPA (art- och habitatdirektivet och fågel-
direktivet). Gammelstadsviken är ett s.k. Ramsarområde enligt den internationella konven-
tionen för skydd av värdefulla våtmarker CW-listan (Convention on Wetlands).

Detaljplaneområdet berör: 
Friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 3, §6 miljöbalken 
Rörligt friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 4, §2 miljöbalken

Areella näringar
Planområdet är till största delen idag exploaterat. I den norra delen finns inom gällande 
plangräns skogsmark som ännu inte har avverkats. De delar som planområdet har utökats 
med i norr och väster utgör även de skogsbruksmark. Hela planområdet ingår i Gällivare 
samebys vinterbetesland. 

Strandskydd, miljökvalitetsnormer
Området berörs inte av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. §13, 14. 

Exploateringen inom planområdet påverkar hydrologin som är sammankopplat med vatten-
kvaliteten i Gammelstadsviken. Exploateringen inom planområdet bedöms kunna utföras så 
att vattenkvaliteten i Gammelstadsviken inte försämras genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten som renas och leds till Gammelstadsviken för bibehållen vattenbalans.

Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte medföra risk att miljökvalitetsnormer 
överträds.

Mer i detalj är miljökvalitetsnormer redovisade i tillhörande MKB.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och pro-
gram om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fal-
let ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns 
risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbe-
dömning. 

Kommunen har tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.  
Men kommunen har beslutat att påbörja en miljöbedömning och en särskild MKB har därför 
upprättas och bifogas detaljplanen. 

Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsens som 2017-09-20 meddelat att de delar 
kommunens bedömning. Länstyrelsen meddelar även att tillståndsprövning enligt 7 kap 
28a § miljöbalken samt dispensansökan från artskyddsförordningen inte behöver göras för 
detaljplanens genomförande. Yttrandet bifogas planen (bilaga 4)

Kommunen har tagit fram ett förslag på avgränsning och samrått med länsstyrelsen. MKB:n 
omfattar följande aspekter:
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Naturmiljö - områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-området Gammelstads-
viken naturreservat.

Mark och vatten - hydrologi, dagvattenhantering och återförsel av renat dagvatten till Gam-
melstadsviken.

Sammanfattning från MKB
Förutom aktuellt planförslag har alternativa placeringar utretts under processen för att hitta 
bästa placering av den tredje serverhallen utifrån platsens förutsättningar.

Inom planområdet finns riksintresse för rörligt friluftsliv, Norrbottens skärgård samt an-
gränsande riksintresse för naturvård och Natura 2000, Gammelstadsviken. Gammelstadsvi-
ken är ett naturreservat, Natura 2000 område och är ett s.k. Ramsarområde.

Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga eller påtagliga naturvärden i gran-
sumpskogen mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den 
sydvästra kantzonen av exploateringsområdet, och relativt ordinära värden i övriga områ-
den.

De naturliga flödesriktningarna för yt- och grundvatten sker mot Gammelstadsviken. Explo-
atering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade med 
Natura 2000-området. Det innebär i första hand att exploatering av de lövrika sumpskogs-
områdena och igenväxande odlingsmarker som ligger närmast Natura 2000-området ska 
undvikas. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför fåglars 
häckningstid.

Vid detaljplanens genomförande är det viktigt att säkerställa att Gammelstadsvikens vatten-
tillrinning inte förändras. Den västra delen av planområdet är mer låglänt och har ett direkt 
hydrologiskt samband med sumpskogarna inom Gammelstadsvikens naturreservat och 
Natura 2000-område. Området ska användas för utspridd återföring av dagvatten som renats 
och fördröjts inom planområdet.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande, med vidtagna åtgärder för att 
minska  miljöpåverkan, medföra obetydlig påverkan mark och vatten avseende grundvattnet 
i omgivningen och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter och 
förutsättningar för Natura 2000-området. Åtgärdena innebär att konstruerad grundvattenin-
filtration ska anläggas, dagvattnet ska renas och ledas till Gammelstadsviken och en drift-och 
skötselplan för dagvatten och snö ska tas fram och följas.

Verksamhetsutövaren har miljötillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Planerad ut-
byggnad medför inte att något nytt miljötillstånd ska sökas.

Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende och inom Gammelstadsvikens Na-
tura 2000-område. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför 
fåglars häckningstid.

Kommunens   sammanvägda bedömning är att området som omfattas av planen, genom 
föreslagen detaljplan, kommer att användas på det sätt som är mest lämpligt med hänvisning 
till områdets beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
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Detaljplanen
Planens huvudsakliga syfte är som angetts i inledningen att möjliggöra för serverhallar. Det 
är en ytkrävande inte störande industri. Kontor och tillhörande energianläggningar ska ingå 
i användningen.  
Då dessa serverhallar gränsar till bostadsbebyggelse är planens syfte också att ge närliggan-
de bostadsbebyggelse visuellt skydd.  
Hänsyn till angränsande naturreservat ska tas genom att med rening av ytvatten från trafiky-
tor, fördröjning av yt- och dagvatten och en spridd återföring av vattnet mot naturreservatet, 
för att i möjligaste mån efterlikna de naturliga flödena.

Detaljplanen är anpassad för att fungera för en fastighetsägare då återföring av vatten mot 
Natura 2000-området är viktigt. Att dela ett sådant ansvar på flera fastighetsägare inom 
denna plan skulle vara riskfyllt vad det gäller att få funktionen att vara långsiktig och fung-
era så att naturvärdena kan bestå. 

Markägoförhållanden
Fastigheten 1:416 ägs av Pinnacle Sweden AB. Den mark som kommer att tillföras fastigheten 
ägs idag av Luleå kommun. Allmän platsmark ägs av Luleå kommun.

Naturmiljö

Landskap
Planområdet ligger nära Gammelstadsviken som är en avsnörd havsvik med ett rikt fågelliv, 
naturreservat av riksintresse och ett Natura 2000-område. I naturresevatet finns en naturtyp 
och 34 fågelarter som omfattas av Art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Gam-
melstadsviken är känt som en rik fågellokal med många häckande och rastande fågelarter 
varav flertalet är röd-listade.

Planområdet sluttar svagt från nordost mot sydväst. Marknivåerna varierar inom kvarters-
mark mellan ca +3 meter till ca +22 meter över havet. Delar av planområdet som ännu inte är 
bebyggt består i huvudsak av fuktig-våt granskog. Naturvärdesinventerig av planområdet 
upprättades i samband med program- och detaljplanearbetet 2010-2011, utökade och fördju-
pade inventeringar har gjorts under 2017 (se MKB och bilagor).

Sammanfattningsvis utgörs de delar av planområdet som ännu inte är exploaterade av 
skogsbrukspåverkad skog. Lokalisering av byggrätterna i denna del av planområdet bedöms  
inte på ett betydande sätt ha en påverkan på arter och förutsättningar för Natura 2000-områ-
det under förutsättningar att Gammelstadsvikens vattentillrinning inte förändras. 

Den västra delen av planområdet är mer låglänt och har ett direkt hydrologiskt samband 
med sumpskogarna inom Gammelstadsviken naturreservat/Natura 2000-område. Området 
kan användas för hantering/återföring av renat dagvatten. 
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Naturmiljö
Naturvärdeinventeringar har gjorts 2011 och i samband med denna plan 2017. Fältinvente-
ringarna från 2017 bekräftar tidigare resultat som tyder på att områdets fågelfauna är ordi-
när för ett område med liknade karaktär i denna del av landet. Fågelinventeringen stämmer 
också väl överens med naturvärdesinventeringen av området som pekar på höga värden i 
gransumpskogen (väster om planområdet) och relativt triviala värden i övrigt, se bild nedan.

Mer i detalj redovisas naturmiljöns förutsättningar, förändringar och konsekvenser redovi-
sade i bilaga 1 Inventering av skyddade arter och habitat, COWI, 2017-08-29 och i tillhörande 
MKB.

Marken

Geotekniska förhållanden
Planområdet utgörs av siltig lera i områdets nordvästra del. I övriga området underlagras 
vegetationen av mindre lager av silt och sand på fast lagrad morän.  Söder/ väster och väster 
om Datavägen består marken av lerig silt med torrskorpekaraktär. 

Området som befinner sig i nära anslutning till Gammelstadsvikens naturreservat saknar 
genomgående torrskorpa. Avståndet till fast botten varierar här mellan 2-4 meter. 

Utifrån områdets markförutsättningar föreslås att byggnader grundläggs genom plintgrund-
läggning eller med hel platta på en packad fyllning av friktionsjord eller krossat berg. För 
respektive byggnad rekommenderas en mer detaljerad geoteknisk undersökning. 
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Risken för föroreningar och radon inom planområdets gränser är normal till låg.

Vid fyllning bör användning av större mängder sprängsten från aplitgranit undvikas för att 
undvika en onödig ökning av markradonhalten.

Risk för ras och skred
I förändringar som infördes i plan och bygglagen år 2008 betonas vikten av att kommunen 
i sin planering också tar ansvar för långsamma katastrofer. Skred och översvämningar är 
sådana långsamma katastrofer. 

Statens Geologiska Institut bedömmer att planområdet saknar förutsättningar för ras och 
skred. Planområdet befinner sig höjdmässigt över nivån med risk för översvämningar vid 
havsnivåhöjdning +3,0 meter över normalt vattenstånd i havet, vilket är den nivå som risk för 
höga vattenstånd enligt Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå kommun anger.

Vatten
Inga vattenområden ingår i planen. Inga strandskyddade områden enligt mijlöbalken 7 kap. 
14§ berörs.

Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån i området varierar med ungefär en meter under året, beroende på årstid. 
Under snösmältningsperioden är grundvattennivåerna höga, i flera fall ligger grundvatten-
nivåerna över markytan.

Källare får inte uppföras mot bakgrund av det höga grundvattnet i den södra delen av 
planen, anges med beteckning ”b4”. Markhöjder i anslutning till färdig golvnivå regleras för 
dessa byggrätter. Anledningen är att säkra frånlut mot gator och u-områden som även utgör 
avledning för ytvatten vid stora nederbördsmängder.

För markområdet där det görs möjligt för hantering av dagvatten ges även beteckningen 
”n2” i den ingår möjligheten att i lämpliga lägen placera fördröjningsmagasin för dagvatten. 
Lämpliga lägen som föreslås med nuvarande kunskap redovisas på illustrationskartan. 
Markområden närmast nedströms områden med möjlighet till återföring av vatten är marke-
rade med ”n3 ”. Området möjliggörs för spridd återföring av renat vatten.

Mer i detalj är geohydrologiska förutsättningar, förändringar och konsekvenser redovisade i 
tillhörande MKB och i bilaga Hydrologisk bedömning, COWI, 2017-08-29.

Kulturmiljö/kulturarv
Innan den utbyggnad som nu sker i området har området bestått av skogsmark. Inga spår av 
fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns i området. 

Stigen norr om kvartersmarken kommer att få en något anpassad dragning förbi den nya 
fastighetsgränsen. Den kommer liksom tidigare att ansluta i Vänortsvägens förlängning. 

Landskapsbild och stadsbild 
Den analys som gjordes vid påbörjandet av områdets exploatering förmodade att en föränd-
ring av landskapet mellan studentbostäder och Gammelstadsvikens naturreservat skulle ske. 
Den skyddande skogsbarriären mot Gammelstadsviken skulle minskas och man befarade att 
lokalt skulle en exploatering kunna innebära en stor påverkan på landskapsbilden då bygg-
nader skulle komma att synas från närbelägna vägar och bebyggelse i öster.  
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Området är flackt och har varit bevuxet med hög skogsvegetation som har en stor döljande 
förmåga. Där Universitetsleden går på bro över järnvägen är insynen bättre på grund av att 
området kan betraktas från högre höjd. Den sammantagna bedömningen då var att störst in-
verkan på landskapsbilden kommer att fås från studentbostäderna öster om planerat exploa-
teringsområde men att den sammantagna inverkan på landskapsbilden är måttlig.

Dagens analys är att den uppförda bebyggelsen inte blivit så påtaglig som befarat i tidigare 
analys. Första byggnaden kan skymtas från bron och södra gaveln på byggnaden är tydlig i 
anslutning till kraftledningsgatan. Andra byggnaden är till sin form mer uppbruten och trots 
sin storlek och närhet till bostäder inte besvärande. Den tredje byggnaden kommer att ges 
möjlighet att placeras högre i terrängen och blir möjligen synlig från bron som bild nedan 
visar.

Collage från björkskataleden
Byggnaden kommer att roteras för att kunna spara mer av berget och vegetationsprofilen 
närmast bergets topp. Därmed kommer mer av byggnadens gavel att vara närmast befintlig 
bostadsbebyggelse. Bedömningen är att påverkan blir acceptabel för närboende se bild nedan

Collage från gång- och cykelväg Porsögårdarna. Nya träd är tänka att planeteras för att skapa ett förbättrat visuellt skydd. COWI

18



12

I gällande plan gavs plats för en skyddande skogsbarriär mot närmaste bebyggelsen för att 
minimera den visuella påverkan. Barriärerna har endast delvis uppfyllt sitt syfte. Skogen 
som har behållits är delvis av en både risig och gles karaktär. Nya förutsättningar av säker-
hetskaraktär med staket runt fastigheten och tillsynsytor i anslutning till dessa har gjort att 
barriären har blivit än tunnare.  

Bestämmelser för att i enlighet med planens syfte behålla och nyskapa det visuella skyddet 
mellan bostadsområdet och serverhallarna. Skyddande skogridå får därför beteckningarna 
”n1”. I dessa beteckningar avses att vissa åtgärder för att förbättra ridåns kvalitet som insyns-
skydd eftersträvas, så som nyplantering av träd eller ridåbildande vegetation. 

Bebyggelse och gestaltning
Bebyggelsen i området utgörs idag av två serverhallar, byggnad för inpasseringskontroll och 
två transformatoranläggningar. Den första byggnaden är en långsträckt hallbyggnad. Den 
andra byggdes som två sammankopplade kortare hallbyggnader. Transformatorstationerna 
är av öppen konstruktion. Byggnadernas höjder varierar mellan 8 till 15 meter. 

Planen möjliggör för byggandet av tre serverhallar och den gällande planen var tänkt för tre 
likformiga hallbyggnader. Men varje byggnad är byggd med sin tids bästa teknik och ut-
formning i en mycket snabbt utvecklande bransch. För att minimera påverkan på omgivning-
en har flera alternativa placeringar studerats, se MKB. Den slutliga placeringen är därför en 
avvägning mellan tillgänglighet till rekreationsområde för närboende, ekologiska korridorer 
mot naturområden och risker för intrång i naturvärden.

Byggrätten i gällande plan ger plats för tre byggnader om vardera ca 2,8 ha byggnadsarea. 
En utökning av byggrätt för den tredje byggnaden ger byggrätt på ca 3,4 ha . Byggrätten reg-
leras i huvudsak med - Största byggnadsarea i m2 ovan mark. Planförslaget redovisar sam-
manlagt byggrätter på ca 10 ha. Den byggrätt som ges för en tredje byggnad anpassas för en 
hallbyggnad ca 400 meter lång. 

Högsta tillåtna totalhöjd för byggnaderna är på ca 16 meter över mark. Totalhöjden  för 
delområdena redovisas i plankartan i meter ovan nollplanet. För den nordligaste byggrätten 
anges markhöjd över nollplanet och total byggnadshöjd för att tillsammans tydligare för-
medla den uppstickande volym som byggrätten kan ge upphov till. Det för att inte försvåra 
för flyget.

Detaljplanen medger att varje byggnad har angränsande utrymme för dieselgeneratorer med 
total effekt på ca 46 MW.  Generatorerna utgör verksamhetens reservkraft i händelse av elav-
brott. Varje generator testkörs upp till 2,5 timme per månad på dagtid. Totalt inom området 
kommer antalet reservgeneratorer att uppgå till 22 stycken.

Kvarteretsmark betecknas med ”J1” för att redovisa områdena där byggrätter medges för 
serverhallar. Planbestämmelserna ersätter beteckning ”TEKNIKBY” i föregående detaljplan.

För att minimera massbalansering och schaktning i den del av planområdet som har störst 
lutningar ges möjlighet att placera kommande byggnad på höjden +13,5 över havsnivå. Det 
innebär att byggnaden kommer 2,5 meter högre än byggrätten i gällande plan. Orienteringen 
av byggrätten har en sträckning från syd/sydväst till nord/nordost. 

Tak eller fasadmaterial får inte avge skadliga emissioner till vatten, ”b3”, säkerställs med en 
bestämmelse för att säkerställa vattenkvaliteten på dagvatten som återförs till naturreser-
vatet/Natura 2000-området. Transformatoranläggningarna är ställverk som består av två 
transformatorer, brytarfack, strömskenor och byggnad för kontrollanläggning. Betecknas i 
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plankartan som ”E1”, detaljplanen möjliggör för två transformatorstationer.  

Avståndet till omgivande bebyggelse gör att skuggbildning inte påverkar bostäder eller de-
ras utemiljö. 

Arbetstillfällen
Det är en verksamhet som har relativt få anställda i förhållande till sin yta. En ökning kom-
mer att ske av antalet anställda. Verksamheten karaktär gör att  det kontinuerligt kommer att 
göras underhåll och förnyelsearbeten med tillfälliga verksamma inom området. 

Tillgång till offentlig och kommersiell service finns i anslutning till Porsöcentrum och Notvi-
ken.

Tillgänglighet
De relativt måttliga lutningar som råder inom planområdet gör att god tillgänglighet i den 
yttre miljön kan säkerställas utan föreskrifter i planen. Övriga tillgänglighetsfrågor gällande 
utformning av byggnader inom planområdet beaktas och hanteras i bygglovsskedet.

Friytor och rekreation
I nordväst om planområdet finns en strövstig ”Brännvinsvägen” som går mellan Hägnan i 
Kyrkbyn och Porsön. Vid detaljplaneläggningen 2011 flyttades delar av stigen som låg inom 
planområdet. Den planerade utökningen gör att stigen måste få en ny sträckning längre norr 
ut. Planering och genomförandet av ny sträckning görs i samband med en laga kraftvunnen 
plan och reglering av fastighetgränser. Befintliga stigen i väster, in till naturreservatet, görs 
tillgänglig för allmänheten med hjälp av ett markreservat för stig med beteckning ”x2”.

Väster om planområdet ligger naturreservatet Gammelstadsviken och friluftsområdet Stor-
porsön. Där finns idag ett utvecklat stigsystem och ett fågeltorn för fågelskådning, ca 1300 
meter bort. Planer finns på att bilda ett kommunalt naturreservat för området mellan planen 
och Natura 2000-området. Reservatsgräns planeras 20-25 meter väster om planområdet. Till-
gänglighet till natur och friluftsområdet för närboende är viktigt varför strävan i planarbetet 
har varit att ett acceptabelt avstånd behålls mot Porsöbergets topp. För att säkra detta avsätts 
området som allmän plats med användningen Natur för fri passage för både människor och 
djur. 

En informationsplats vid entrén till stigar finns idag vid Vänortsvägens slut.  

Planförslaget innebär inte någon större påverkan för närboendes möjlighet till rekreation. 

20



14

Trafik 

Gatunät och biltrafik
Kommunala gator finns idag i området. Trafikmätning har gjorts under 2016. 

Biltrafikmätningar 2016, Luleå kommun
 
Kompletterande mätningar av trafiken efter Vänortsvägen har visat att flödet av bilar är 
störst söder om avfarten till Datavägen (1589 ÅDT) och mindre norr om avfarten (521 ÅDT).

Infart för verksamheten är idag via Datavägen, den norra delen, där det finns en inpasse-
ringskontoll. Längre norr ur efter Vänortsvägen finns en bygginfart som också kommer att 
användas för de ändamålen vid byggande av en tredje byggnad. Efter det ska den endast 
användas för inpassering av utryckningsfordon. 

Planområdets anslutningar till det övergripande vägnätet E4 sker via Vänortsvägen till Hap-
arandavägen och via Björkskataledens förlängning - Universitetsleden med anslutning till 
Bodenvägen. 

En utveckling med en tredje serverhall medför en ökning med ca 150 fordon/ÅDT (max 170 
fordon/ÅDT). Ökningen förväntas primärt påverka Vänortsvägens sydliga del, Haparan-
davägen och Björkskataleden. Detta då en ny infart för besökare och stora transporter med 
säkerhetskontroll planeras i områdets södra del, med anslutning mot Teknikstigen. För verk-
samheten är det tänkt att den nordliga infarten ska användas för personal.  

De förändringar som planen medger är att den sydliga delen av Datavägen övergår till fast-
ighetsmark och infart.  Tillgänglighet till fastigheten Porsön 1:409 möjliggörs genom gemen-
samhetsanläggning för infartens östra del. Markreservat för detta avsätts med beteckning 
”g1”. 
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Vänortsvägen kommer enligt förslaget framöver att förlängas norr ut förbi bostadsområdet 
och avslutas med vändyta primärt för buss och sedan vidare i form av en gång- och cykelväg 
mot nästkommande industriområde. Se mer om bussens vändyta under kollektivtrafik.  

De ändringar som planens genomförande medför är att i ett längre perspektiv minskade 
störningar för närliggande bostäder längs Vänortsvägens övre del då främst tunga fordon 
kommer att ha sin in och utfart via Teknikstigen. Ökningen av trafiken som helhet motsvarar 
en ökning med mellan 2% (Björkskataleden) och 7% (Vänortsvägen). Ökningen förväntas ha 
en marginell påverkan på dessa vägar. Beräkningarna är att flödet på Björkskataleden ökar 
från ca 10400 fordon/ÅDT till ca 10550 fordon/ÅDT.

Under byggtiden kommer Vänortsvägen att användas för byggtrafik.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägsnätet (GC) är väl utbyggt i området. Närmaste anslutningen är via tun-
nel under Teknikstigen och från Notvikens station. 

Dagens sträcka av GC-vägen mot södra Datavägen kommer att lokaliseras om till följd av 
placering av ny infart till fastigheten Porsön 1:416. Den allmännt tillgängliga gång- och 
cykeltrafiken kommer att gå parallellt med Teknikstigen och på en sträcka korsa infarten 
till Porsön 1:416. Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik ”x1” läggs därför ut i 
planen.  

Under kommande år planerar kommunen att den kommunala gång- och cykelvägen byggs 
vidare  norr ut längs Teknikstigen och är tänkt att korsa Vänortsvägen. I ett längre perspek-
tiv kommer troligen anpassning göras för gående- och cyklande längs Vänortsvägens östra 
sida. Utformning av gång- och cykelväg norr ut mot nästa arbetsplatsområde måste göras så 
att risken för smittrafik med bil minimeras. En sådan smittrafik skulle annars kunna orsaka 
oönskade störningar för boende längs Vänortsvägen.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av Luleå lokaltrafik, med busshållplats på Vänortsvägen, på ca 150 me-
ters gångavstånd och av Länstrafiken med hållplats på Haparandavägen. Närmaste hållplast 
på järnvägen är Notvikens station knappt 700 meter bort. 

Vändplatsen för lokalbussen finns idag i anslutning till infart till kommande byggarbetsplats. 
Förslaget i samrådsförslaget att vändplatsen skulle flyttas ca 200 meter norrut tas bort. 

Parkering
Behovet av parkeringsytor förutsätts lösas inom fastigheten för så väl bilar som cyklar. Luleå 
kommuns parkeringsnorm för cykel och bil ger en bedömning att behovet skulle vara 900 
parkeringar för bilar och upp mot 540 parkeringar för cyklar. Då planens syfte är för server-
hallar som är en verksamhet med få anställda på stora ytor föreslås ett avsteg från parke-
ringsnormen. Behovet bedöms till ca 130-150 parkeringsplatser sammanlagt, för anställda 
och besökare.

Cykelparkeringar gärna väderskyddade, är något som underlättar för arbetstagare som vill  
cykla. Förutsättningarna är goda för att kunna cykla till verksamheten från stora delar av 
Luleå.
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Angöring/varumottag/utfarter
Idag sker varuleveranser och personbilar (personal) via Datavägen (norra delen). Tillfart/ut-
fart är alltså lokaliserad där och en säkehetskontroll är byggd.

Infart för varuleveranser och tunga fordon blir framöver i den nya infarten (g:a Datavägen). 
Infarten kommer att utformas med säkerhetskontroll och vändmöjligheter. 

Personal kommer att förutom den infarten även ha möjlighet att köra in via Datavägen(norr). 
Tillgänglighet för insatser från räddningstjänsten finns via dessa infarter och via den nord-
ligare belägna infarten på Vänortsvägen som behålls för detta ändamål efter att den använts 
under byggtiden.

Då det för framtiden är angeläget att inte fler in-och utfarter anordnas längs Vänortsvägen 
med tanke på boende på andra sidan så kommer utfartsförbud läggas på sträckan. 

Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer 
Verksamheten har behov av dieseltransporter för att försörja sina reservgeneratorer. Trans-
porter och förvarade mängder begränsas av verksamhetens miljötillstånd.  
Inga övriga transporter av farligt gods förväntas och området berörs inte av uppmärksam-
hetsavstånd för farligt gods på väg eller järnväg.

Trafikbuller
Trafikmätningar har gjorts 2016 för de större närliggande gatorna. 2017 har gjorts mätningar 
på Vänortsvägen söder och norr om Datavägen. Bedömningen är att dagens trafik ger upp-
hov till närmare 55 dBA vid bostäderna öster om Vänortsvägen och söder om Datavägen. 
Norr om Datavägen är trafiken 60% lägre och risken för bullerstörning bedöms inte finnas.

Trafikutredningar för verksamheten, där infart för tungtrafik och del av persontrafik flyttats 
till Teknikstigen, visar att ett flöde längs Vänortsvägen i ett längre perspektiv kommer att 
minska. Och därmed miskar risken för störande buller för boende längs Vänortsvägen från 
Teknikstigen. 

Luftkvalitet
Området har inga utpekade risker med dagens luftkvaliltet. 

Verksamheten förväntas inte heller släppa ut emissioner till luften som skulle påverka 
omgivningen negativt. Verksamheten ger en viss uppvärmning (1-4 grader) av luft genom 
den kylning som behövs i verksamheten. Spridningen är mot väst och nordväst och klingar 
snabbt av. Uppvärmningen förväntas inte medföra några märkbara negativa effekter.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Området kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet via befintliga ledningar längs 
med Vänortsvägen och Datavägen. 

Dagvatten, avrinningsvägar och grundvatten 
För delar öster om Datavägen finns anslutning till kommunalt dagvattennät.

För byggrätterna väster om Datavägen samt väster om Vänortsvägen gäller att närheten till 
Gammelstadsviken (naturreservat och Natura-2000 området med våtmarker och våtmarks-
fåglar som viktigaste värdet) gör att vattenflöden ska göras så lika naturligt förhållande som 
möjligt. Fördröjning och spridd återföring av yt- och dagvatten mot nedströms liggande 
våtmarker ska ske.

Dagvatten från hårdgjorda ytor med risker för olje- eller bränsleläckage ska renas (passera 
oljeavskiljare), innan det omhändertas lokalt inom fastigheten. Ytor avsedda för lokal fördröj-
ning anges detta med beteckningen ”n2”. 

I planområdets västra delar skyddas områden avsedda för  återföring av renat dagvatten för 
förändringar med beteckningen ”n3”. Delar av dessa områden består idag av dikessystem 
där vissa förbättrings- eller restaureringsarbeten kan behöva göras för att vattenflöden mot 
naturreservatet ska bli de önskvärda. Ändrad lovplikt marklov krävs för trädfällning ”a1” i 
detta området som stöd för att säkra naturvärden inom området. 

Detaljplanen innebär att befintlig kommunal dagvattenledning på kvartersmark säkerställs 
och detta område betecknas med ”u”. Befintlig dagvattenledning mynnar idag i ett öppet 
dike, i planområdets södra ände, som återför dagvattnet till Gammelstadvikens naturreser-
vats södra ände. Områdena är betecknade ”NATUR”.  

Karta som redovisar ytor för anslutning till kommunalt dagvatten.
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Förutsättningar för bra avrinningsvägar vid stora regnmängder säkerställs i området. Ett 
stråk i öst-västlig riktning, som delar byggrätterna, har idag diken som tar hand om delar av 
dagvatten från området öster om Vänortsvägen. Detta stråk betecknas med ”u1” och är avsett 
för att i framtiden kunna säkert ta hand om dagvatten i det kommunala systemet om flöden 
och behov förändras. Att markhöjden sätts för markytor i direkt anslutning till den lägst lig-
gande byggnaden är även det en försiktighetsåtgärd där avsikten är att intilliggande gata ska 
ligga lägre och ytvatten ska rinna längs den vid kraftiga regn. 

Värmeförsörjning
Möjligheten att ansluta bebyggelse inom planområdet till det kommunala fjärrvärmenät 
finns. Ledningsnätet finns längs Teknikvägen och längs Vänortsvägen.

El/Tele/IT
Kraftförsörjning till området sker via befintliga ledningar från Vattenfalls kraftledningsnät 
söder om planområdet och via markförlagd kabel från Notvikens transformatorstation. Led-
ningarna ingår i det allmänna nätet och beteckningen ”u1” används därför för reservat för 
allmännyttigledning och ersätter tidigare betecknad  ”l” där luftledningen tidigare planerats. 

Mark för nätstationer finns längs med Datavägen, beteckning ”E1”. Luleå Energi är elnätsä-
gare.

Fiber ansluts via infarten i söder (Datavägen söder).

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med Luleå kommuns föreskrifter.

5. Konsekvenser 
Tillgänglighet
Tillgänglighet avseende gator, gång- och cykelvägar till området har förutsättningar att fung-
era bra vad det avser lutningar. Stråken ingår i huvudcykelnätet och är därför prioriterade 
vid behov av snöröjning. Inom planområdets södra del är det endast mindre höjdskillnader 
men i den norra delen blir dessa större. Utformning av interna gång- och cykelstråk måste 
därför utformas för att säkerställa tillgängligheten. Detta regleras inte i detaljplanen. Tillgång 
på parkeringsplatser för människor med funktionsnedsättning bör lämpligen finnas vid alla 
stora byggnader.

Tillgängligheten för utryckningsfordon kommer att finnas vid dagen infart (Datavägen nor-
ra), vid den nya infarten från Teknikstigen och från Vänortsvägen via den infart som ordnats 
för byggperioden.

Sociala frågor
Planområdet är idag till största delen inte tillgängligt för allmänheten då anläggningen 
stängslas in. En förändring med utvidgning av fastigheten i nordöst och nordväst kommer i 
begränsad omfattning att förändra tillgängligheten till rekreationsområden. 

Detaljplanen möjliggör för nya arbetstillfällen. 

Detaljplanen påverkar inte omgivningen vad det gäller trygghet, jämställdhet, delaktighet, 
stadsliv, mötesplatser eller barn, unga och äldre. Verksamheten har med sina stängsel en 
barriäreffekter i området, men möjlighet finns att ta sig förbi både söder och norr om fastig-
heten.
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Hälsa och säkerhet
I samband med planarbetet 2011 var osäkerheten stor om vad verksamheten skulle kunna 
ha för påverkan på sin omgivning. Vilka eventuella luftföroreningar som kunde befaras och 
vilka värmeeffekter som de stora kylanläggningarna skulle kunna få. Inte minst var osäker-
het runt hanteringen av reservkraft oklar. 

Utredningarna då visade att för luftföroreningar och värmeeffekter att dessa inte skulle utgö-
ra någon risk för hälsa eller säkerhet. De förändringar som nu görs visar på samma effekter 
eller minskade effekter varför inte dessa nu heller utgör någon risk för hälsa eller säkerhet.

Buller
Området är idag påverkat av buller från omgivningen, så som väg 97, järnvägen och annan 
industriell verksamhet i närheten.

Idag finns två serverhallar (byggrätt för tre) med verksamhet i enligthet med det miljötill-
stånd som gavs 2011. Tillkommande byggnadsverk ska projekteras och utfördas på ett så-
dant sätt att buller som uppfattas av brukarna eller av andra personer i närheten inte medför 
risk för dessa personers hälsa.  Förändringen av fastigheten och byggrätt påverkar inte gäl-
lande miljötillstånd. Inte heller den förväntade bullerpåverkan ska överskrida det tillståndet 
anger. 

Beräkningar har gjorts  och redovisas i utredningen ”Sammanfattning externbuller LLA3, Ty-
réns 2017-09-26”. Tre olika driftsfall har varit underlag för beräkningarna och utfallet redovi-
sades mot de mest utsatta fastighetsfasaderna. 

Driftfall Tidpunkt Kylfläktar Generatorer Dimensioneraden ljud-
nivåer eller bullervillkor

Normal Dygnet runt Ja Ingen Nattetid 40 dBA
Underhåll Dagtid, mån-fre Ja Två samtidigt Dagtid 50 dBA
Nödfall Dygnet runt Ja Alla Nödfall 60 dBA

Beräkningar visar att verksamhetsbuller inte överskrider riktvärden för buller vid fasad på 
bostadshus och nedan ses värden för respektive fastighet.

Beräkningsfall 
nuläge

Beräknad ekvialent ljudnivå i dBA
Porsön 
1:427

Porsön 
1:428

Porsön 
1:431

Porsön 
1:436

Dimensionerande bul-
lervillkor (dBA)

Normal 38 39 37 36 Natt 40 dBA
Underhåll <50 <50 <50 <50 Dagtid 50 dBA
Nödfall 46 48 47 47 Elavbrott 60 dBA

Arbetena vid uppförande av ytterligare serverbyggnad skall planeras och utföras med akt-
samhet så att personer inte skadas och så minsta möjliga obehag uppstår. För störningar som 
förekommer under själva byggskedet tillämpas regler om buller som ges ut av Arbetsmiljö-
verket, Socialstyrelsen och Naturvårdverket. Reglerna ska beaktas av byggentreprenören och 
granskas av tillsynsmyndighet.
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Miljömål och miljökvalitetsnormer 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål. Målen beskriver de egenskaper som vår na-
tur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Det 
övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att påverkan på miljön ska ha reducerats 
till nivåer som är långsiktigt hållbara. De nationella miljömålen har anpassats och formule-
rats till regionala miljömål i Norrbottens län. 

Bedömning av måluppfyllelse miljömål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska fungera som vägledande i all 
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald 
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det inte finns regionala 
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och 
etappmål för Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och 
etappmål som beslutas av regeringen även för Norrbottens län.

Detaljplanen berör särskilt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.

Exploateringen bedöms med föreslagna skyddsåtgärder kunna genomföras utan att de 
nationella miljömålen motverkas. Exploateringen innebär inget intrång på Gammelstadsvi-
kens vattenområde, våtmarksområden och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan 
på arter och förutsättningar för Natura 2000-området. Trots att skogsområden tas i anspråk 
bedöms de viktiga sumpskogarna i anslutning till Gammelstadsviken inte beröras eftersom 
vatten återförs till sjön och bibehåller vattenbalansen. Växt- och djurlivet som har anknytning 
till Gammelstadsviken kommer inte att skadas eller påverkas på betydande sätt av planerad 
exploatering. Genom att dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet bedöms påverkan 
på grundvattennivåer kunna minimeras. En god bebyggd miljö bedöms kunna upprätthållas 
genom att skyddsåtgärder beträffande buller och utsläpp till luft utförs vid behov.

Mellankommunala förhållanden
Planen bedöms inte beröra några mellankommunala intressen. 

6. Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Detaljplanen kan vinna laga kraft tre veckor efter att kommunfullmäktige beslut anslagits, 
om ingen besvärar sig (överklagar).

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att efter ansökan om 
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren 
inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen utan att fast-
ighetsägaren har rätt till ersättning. 
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Tidplan för genomförandet 
Inga beslut är tagna av exploatören att genomföra bygget av en tredje serverhall. Men det är 
möjligt att ett bygge påbörjas direkt efter att denna plan vunnit laga kraft. En byggtid beräk-
nas i så fall till 1-3 år.

Den allmänna platsen som gator och gång- och cykelvägar kommer att börja byggas i anslut-
ning till att exploateringen genomförs. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor

Planen kan komma att medföra adressändring för Porsön 1:416 och Porsön 1:409.

Fastighetsbildning
Utökning av fastigheten Porsön 1:416 och justeringar av fastighetsgränser görs efter att pla-
nen har vunnit laga kraft. Ytan beräknas i förslaget förändras med ca 40000 m2. Justeringen 
görs genom överföring mellan Porsön 1:416 och kommunens fastighet Porsön 1:3. Kommu-
nen ansvara för att ansökan om lantmäteriförättning och ägare till fastigheten Porsön 1:416 
står för kostnaderna  av densamma. 

Gemensamhetsanläggningar och rättigheter
Ledningsrättsägarna ansvarar för att ansöka om ändring av ledningsrätter och fastighetsäga-
ren till Porsön 1:416 står för kostnaderna.

Befintliga

Scf 25- NLÅ-FÖ:126

Ledningsrätt (2580-11/38.1 och 2) vatten- och avloppsledningar till förmån för  Luleå kom-
mun, belastar Porsön 1:416. Utbredning av rättigheten mot öster kommer att behöva justeras.

Ledningsrätt (2580-11/51.1) kraftledning till förmån för Vattenfall Eldistribution, belastar 
Porsön 1:416 och Porsön 1:3 (Luleå kommun).

Ledningsrätt (2580-12/52.1) kraftledning till förmån för Vattenfall eldistribution, belastar Por-
sön 1:416 och Porsön 1:3 (Luleå kommun).

Renäring Gällivare sameby, renbetesområde.

Ledningsrätt (25-F2000/445.1) fjärrvärme till förmån för Luleå Energi, belastar Porsön 1:3 
(Luleå kommun). Belastad bli också Porsön 1:416, och justeras för Porsön 1:3.

Ledningsrätt (25-F1995628.1 och 2) starkström till förmån för Vattenfall AB som berör led-
ningsgata i söder.

Tillkommande 

Gemensamhetsanläggning för infart till Porsön 1:409 och till Porsön 1:416. Fastighetsägaren 
för Porsön 1:416 ansvarar för att gemensamhetsanläggning bildas. Reservat för detta ges i 
planen med beteckning ”g1” under administrativa bestämmelser. 

x1 - Servitut för gång- och cykeltrafik bildas över Porsön 1:416 till förmån för kommunens 
fastighet Porsön 1:3.
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x2 - Servitut bildas till förmån för kommunens fastighet Porsön 1:3 över Porsön 1:416 för att 
möjliggöra för allmänheten att ta sig till Natura 2000-området.

Kommunen ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen förutsätter ingen inlösen av mark och därför ingen ersättning heller.

Planekonomi och exploateringsavtal 
Inget exploateringsavtal tecknas i anslutning till detaljplanen.

För kommunen kommer planens genomförande att innebära investering i gång- och cykel-
väg längs Teknikstigen och förlängning av Vänortsvägen. Datavägen södra delen övergår till 
kvartersmark och överförs till fastigheten Porsön 1:416. Tillsammans innebär detta föränd-
ringar av framtida driftskostnader. 

Tekniska frågor
Inga ytterligare frågor behöver utredas av teknisk karaktär innan genomförande av planen är 
möjlig.

Ändrad lovplikt
Marklov krävs även för trädfällning inom områden betecknade med ”a1”. Motivet är att 
säkra träd i området med naturvärden.

7. Medverkande i projektet 
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommu-
nala förvaltningar och exploatörens representanter och konsulter. 

8. Revideringar
Efter granksningsutställning har följande revideringar gjort i plankarta och planbeskrivning.

• Förtydligande har gjorts på plankartan med att reglera marknivån för den nordligaste 
byggrätten till +13,5(över noll i RH 2000) och till en total byggnads höjd till 16, 5 meter. 
Beteckningen ”Högsta totalhöjd i meter över nollplan i RH 2000” utgår för den byggrät-
ten. Beskrivning av dessa regleringar förtydligas även i planbeskrivningen.

• För att vara tydligare har i planbeskrivningen karta med verksamhetsbuller i normal drift 
att ersättas med tabell för beräknade värden och beskrivning av dimsionerande driftfall 
som den bygger på.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-12-13

Daniel Rova   Anna Karin Lidén   
Tf Planchef   Planarkitekt        
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1 Sammanfattning 

Pinnacle AB utreder naturmiljöförutsättningarna för ett område på Stora Porsön i Luleå 

kommun, Norrbottens län. Syftet är att utreda om en byggnation i det aktuella området 

skulle kunna innebära en negativ påverkan på befintliga naturvärden inom utredningsområ-

det knutna till flora och fauna, samt relevant fågelfauna i det närliggande Natura 2000-

området Gammelstadsviken. Resultatet är tänkt att fungera som underlag i en detaljplane-

process. 

1.1 Omfattning 

Två olika inventeringar har genomförts; inventering av skyddade arter och habitat. Område 

för respektive inventering visas i figur 2: 

› Inventering av skyddade arter. Området innefattar det aktuella området för utbyggnad, 

och en 50 m buffertzon nord och väst om utbyggnadsområdet. Därtill inventerades ett 

område norr om utbyggnadsområdet som tidigare var tänkt att ingå i utbyggnaden.  

Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns några skyddade arter (i hu-

vudsak fåglar, växter och svampar) inom området 2017. 

› Habitatinventering. Området innefattar inventeringsområdet för skyddade arter, samt 

ett område väster om detta, intill Natura 2000-området. Syftet med habitatinventering-

en var att validera den tidigare habitatinventeringen som gjordes i samband med MKBn 

2011.  
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1.2 Inventering av skyddade arter 

Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen 

(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius), 

järpe (Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum). 

Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) exploateringsområdet 

och fågelläten kunde även höras. 

Järpe (Tetrastes bonasia) observerades och hördes inom exploateringsområdet. Fågeln 

häckar troligen inom området för byggnation (inventeringsområdet för skyddade arter) samt 

väster om exploateringsområdet, intill Natura 2000-området.  

Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet och kommer för-

svinna inom de delar som planeras för byggnation. 

Sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata) (fridlyst svampart) rapporterades vid exploa-

teringsområdet år 2012, men hittades inte vid inventeringen 2017. I fält är det svårt att sär-

skilja arten från liknande svamparter. En mikroskopisk analys är därför nödvändig för att 

kunna göra en korrekt artbestämning. Genom en mikroskopisk analys kunde COWI identifi-

era en närbesläktad art till sälgtaggning, Xylodon borealis (inget artskydd), vid samma plats 

som sälgtagging hade rapporterats 2012. Observation från 2012 kan därför inte bekräftas. 

För att kunna bekräfta tidigare observation behövs detaljer från registreringen och informat-

ion om observationen är gjord med hjälp av mikroskop. Denna information har inte funnits 

tillgänglig. Registreringen från 2012 kan därför vara felaktig och utförd utan mikroskop, eller 

så fanns sälgtagging vid det tidigare tillfället men har sedan försvunnit från platsen. Arten 

hittades inte vid den aktuella inventeringen 2017. 

 

1.3 Habitat inventering 

Aktuell habitatinventering (COWI 2017) kan bekräfta att grundförutsättningarna i den tidi-

gare inventeringen 2011 stämmer, samt verifiera de utpekade habitatgränserna. I den syd-

västra delen av investeringsområdet är gränserna flyttande mellan delområden 1, 5 och 4.  

En viss förändring av gräns mellan delområde 5 och 4 bedöms även ha tillkommit sedan in-

venteringen 2011, vilket även inkluderar naturvärdesobjekt klass 2. Gränsdragning har troli-

gen flyttats längre västerut då området har blivit torrare.  
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Den sydvästra delen av exploateringsområdet har blivit identifierad som naturvärdesobjekt 

klass 2 och 3. Området består av gransumpskog med inslag av lövträd. Det finns få grova 

träd men mycket död ved, både stående och liggande. Den gällande detaljplanen täcker ca 

halva ytan med naturvärdesobjekt klass 2 och 3, vilket motsvarar 1,6 ha. Den planerade ex-

ploateringen kommer att ta ytterligare 1,7 ha av naturvärdesobjekt klass 2 och 3 i anspråk.  

Identifierade naturvärdesobjekt klass 2 och 3 har inget områdesskydd. 

1.4 Slutsatser 

En grundförutsättning för följande slutsatser är att hydrologin inte förändras i området mel-

lan exploateringsområdet och Natura 2000-området. De hydrologiska bedömningarna finns 

inkluderade i en separat hydrologisk rapport 2017 av COWI. Slutsatserna av den hydrolo-

giska undersökningen är att en hydrologisk förändring nedströms, på den västra sidan av 

exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera allt dränerat grundvatten och ytvat-

ten från exploateringsområdet till området nedströms.  

COWI kan bedöma exploateringens påverkan på bevarandestatusen för de tre relevanta ar-

terna. Länsstyrelsen är den myndighet som bedömer om ett dispensärende aktualiseras eller 

ej.  

Påverkan på habitat/Natura 2000-området. Resultaten från habitatinventeringen (COWI 

2017) indikerar inte att den planerade utvecklingen kommer att ha en påverkan på förut-

sättningar och arter i Natura 2000-området, förutsatt att hydrologin mellan exploaterings-

området och Natura 2000-området inte förändras. 

Spillkråkan nyttjar områden som omfattar 400 – 1000 hektar blandskog. Generellt förefal-

ler den tätaste populationen finnas inom äldre skog där det finns mycket död ved och gamla 

träd. Utifrån habitatinventeringen finns dessa typer av habitat i den sydvästra delen av in-

venteringsområdet, även om ingen spillkråka observerades där. Detta område består av 

gransumpskog med inslag av lövträd och det finns mycket död ved. Denna naturmiljö skapar 

goda förutsättningar för födosök och häckning. Gransumpskogen breder även ut sig väster 

om habitatinventeringsområdet mot Gammelstadsviken. Spillkråkan bygger helst bon i tall 

och asp, vilket gör den norra (nordvästra) delen utanför inventeringsområdet mer passande 

för bosättning. 

Den planerade exploateringen innebär att ungefär 1, 7 ha av spillkråkans habitat, innehål-

lande naturvärdesobjekt klass 2 och klass 3, försvinner jämfört med den gällande detaljpla-

nen. Detta motsvarar en mindre förlust på ca 0,2-0,4 % av spillkråkans typiska habitat uti-

från de omgivande habitaten som utgör lämpliga livsmiljöer för fågeln. COWI bedömer därför 

att exploateringen inte innebär en signifikant negativ påverkan på spillkråkans bevarande-

status. Bedömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sö-
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kas. PM 2017-03-27, kommentarer till domslut, artskyddsförordningen, Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen har beaktats.  

Järpe skapar häckningsområden och häckar mellan april och augusti.  Om avverkning och 

markberedning av exploateringsområdet påbörjas och färdigställs mellan september och 

mars, d.v.s. utanför fågelns häckningstid, är bedömningen att fågeln kommer att använda 

de intilliggande områdena. Ett av de största hoten mot fågelns habitat är dikning och torr-

läggning av marker. Därför är det en förutsättning att hydrologin mellan exploateringsområ-

det och Natura 2000-området bibehålls.  

Utifrån vidtagna försiktighetsåtgärder för den gällande detaljplanen och särskilda åtgärder 

för det utökade exploateringsområdet är COWIs bedömning att den planerade exploatering-

en inte kommer ha en signifikant negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom 

fågeln kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Bedömning görs att 

dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.  

Revlummern har ett bevarandeskydd eftersom den är relativt sällsynt i Södra Sverige. Väx-

ten är däremot vanligt förekommande i Norra Sverige, samt i områdena intill exploaterings-

området. Växten kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation, men be-

ståndet i områdena intill kommer inte att påverkas så länge hydrologin inte förändras. Ex-

ploateringen bedöms inte ha en negativ påverkan på revlummerns bevarandestatus. COWI 

bedömer därför att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Pinnacle AB utreder naturmiljöförutsättningarna för ett område på Stora Porsön i Luleå 

kommun, Norrbottens län. Resultatet är tänkt att fungera som underlag i en detaljplanepro-

cess. Syftet är att utreda om en byggnation i det aktuella området skulle kunna innebära 

negativ påverkan på befintliga naturvärden inom utredningsområdet knutna till flora och 

fauna, samt fågelfaunan i det närliggande Natura 2000-området Gammelstadsviken. Delar 

av området har studerats vid tidigare tillfällen, senast år 2011. COWI AB har fått i uppdrag 

att utföra en naturvärdesinventering och en fågelinventering av de delar som inte tidigare 

studerats samt uppdatera de delar som berörs av projektet och som redan besökts.  

Naturvärdesinventeringen presenteras i kapitel 3 - 5 och fågelinventeringen presenteras i 

kapitel 6. Slutsatser redovisas i kapitel 7.  

Rapporten är framtagen av Erik Heyman PhD (QA), Jesper Paulsson MSc (fåglar), Adrienne 

Bergh MSc (habitat), Maria Dahleman MSc (habitat) och Martin Vestergaard MSc (svampar), 

biologer på division miljö, COWI AB i Sverige och Danmark. Godkänd av Asger Vestergaard 

MSc, biolog på division transport, COWI AB i Århus. 
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Figur 1. Inventeringsområdets ungefärliga lokalisering i Luleå tätort 

Inventeringen av naturvärden är utförd enligt SIS standard SS199000:2014 ”Naturvärdesin-

ventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 

redovisning” (SIS, 2014:1 samt 2014:2). Tillägg har gjorts för naturvärdesklass 4 samt vär-

deelement (skyddsvärda eller naturvärdesintressanta träd). 

2.2 Definitioner  

› Naturtyp och Biotop – Naturtyp är en indelning gjord utifrån ekologiska förutsättning-

ar och artförekomster. En naturtyp kan sedan delas in i olika biotoper. En biotop definie-

ras som ett område med enhetlig miljö och organismsammansättning.  

› Inventeringsområde – Geografiskt område som omfattas av enskild naturvärdesin-

ventering.  

› Naturvärde – Grad av naturvärde från naturvärdesklass 1 till naturvärdesklass 4. Na-

turvärde baseras på en kombination av biotop- och artvärden. Se bilaga B för mer in-

formation om bedömningsgrunder och naturvärdesklasser.   

› Potentiellt naturvärdesobjekt – Geografiskt område som förväntas ha naturvärde 

och som sannolikt utgörs av en dominerande naturtyp. 
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› Naturvårdsart – Samlat begrepp för arter som kan klassas in i kategorierna skyddade 

arter, signalarter, typiska arter för Natura 2000, nyckelarter, ansvarsarter och rödlistade 

arter. Se även bilaga C för en detaljerad beskrivning av begreppen.  

2.3 Rödlistan 

Denna rapport använder rödlistan som är en klassificering av arters utdöenderisk och en ba-

rometer för deras respektive tillstånd. Den kan bl.a. vara en hjälp vid identifiering och priori-

tering av naturvårdssatsningar, beslut och för att nå uppsatta miljömål. Listan uppdateras 

var femte år av ArtDatabanken SLU. Rödlistningen har sitt ursprung i den internationella na-

turvårdsunionen (IUCN) som ett verktyg för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det 

är en prognos över risken för enskilda arter ska försvinna från Sverige men har i sig ingen 

juridiskstatus (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade arters kategori anges i rapporten genom 

superscript.   

Tabell 1. Kategoridefinitioner enligt ArtDatabanken för rödlistan baserat på IUCN:s nomenklatur (ArtDa-

tabanken, 2015). 

Förkortning Kategori Definition 

CR 

Akut hotad 

Critically  

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Akut hotad och att den där-

med bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i 

vilt tillstånd. 

EN 
Starkt hotad  

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Starkt hotad och att den 

därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö 

ut i vilt tillstånd. 

VU 
Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data 

indikerar att den uppfyller något av kriterier-

na A–E för Sårbar och att den därmed be-

döms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

NT 
Nära hotad Near 

Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den 

inte uppfyller något av kriterierna för vare 

sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, 

men är nära att uppfylla kriterierna för nå-

gon av dessa kategorier nu eller i en nära 
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framtid. 

LC 
Livskraftig  

Least concern 
Arter som är varken hotade eller rödlistade. 
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3 Metod 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse 

för biologisk mångfald. Inventeringen resulterar i; 

› avgränsning av områden till objekt som får en naturvärdesklassningen,  

› objektbeskrivning enligt standarden, samt  

› en övergripande rapport baserat på identifierade objekt och övriga naturvärden.  

Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storleken på naturvärdesobjekt som 

ska kunna identifieras. I denna inventering användes detaljeringsgrad ”medel” enligt SS 

199000:2014. Objektens storlek avgränsas därmed enligt definitionen: En yta av ≥10 m² 

ELLER ett linjeformat objekt med en längd av ≥10 m och en bredd av ≥0,5 m. 

3.1 Förstudie 

I genomförd förstudie har dokumentation samt ortofoto analyserats för att identifiera poten-

tiella naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Källor som användes för att få fram in-

formation var tillgängliga GIS-databaser, rapporter, inventeringar eller analyser med avse-

ende natur- och friluftsvärden.   

Bland annat har följande underlag använts:   

› Naturvårdsverkets Skyddad natur 

› SLU:s ArtPortalen 

› Länsstyrelsens kartverktyg Norrbotten, WebbGIS  

› VISS – Vatteninformationssystem Sverige 

› Miljödataportalen 
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› Miljökonsekvensbeskrivning, Reservkraftsanläggning Stor-Porsön Luleå, Enetjärn Natur 

AB, 2011 

› Naturvärdesutredning Porsön, Enetjärn Natur AB, 2011 

› Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Aurorum), 

Enetjärn Natur AB, 2011 

› Fågelinventering Porsön-Gammelstadsviken, Enetjärn Natur AB, 2011  

  

3.2 Habitatinventering i fält 

Habitatinventering i fält utfördes vid två tillfällen, 08/06 och 28 – 29/06. Detta är inom peri-

oden som fastställd för fältbesök i denna del av landet enligt standarden (april-nov), om så 

dock bara precis, varför vissa aspekter av naturmiljön (viss arter i fuktigare miljöer t.ex.) 

inte får en helt rättvis bedömning.  

Inventeringsområdet genomströvades långsamt, samtidigt som noteringar gjordes om vege-

tation (träd-, busk- och fältskikt), naturvärdeselement (t ex stående och liggande död ved, 

vattensamlingar och topografi) och observationer av naturvärdesintressanta arter (med 

tyngdpunkt på hotade och rödlistade arter). I tillägg gjordes en allmän beskrivning av varje 

område. En GPS Garmin 550 användes för att koordinatsätta naturvärdesintressanta element 

(SWEREF99 21 45, EPSG:3017) samt ta representativa bilder av varje objekt. 

Bedömning av naturvärdesklass utfördes enligt vägledningen i SS 199000:2014 med tilläg-

get för identifiering av objekt med naturvärdesklass 4 ”visst naturvärde” samt värdeelement 

skyddsvärda/naturvärdesintressanta träd. Se bilaga B för en förklaring av vad de respektive 

naturvärdesklasserna innebär samt bedömningsgrunden för naturvärdet. 

Bedömningsgrunder 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som används för att 

naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig information och fördjupningar hänvisas 

till standarden. Övergripande görs naturvärdesbedömningen utifrån två bedömningsgrunder; 

biotop och art.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet samt säll-

synthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen in. Biotopvärdet be-

döms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Biotopkva-

litet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), eko-

logiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper 

avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den invente-

rade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt 
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eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av sällsynthet och 

hot kan användas.  

I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom, viktning mel-

lan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala förutsättningar men följder 

generellt senaste versionen av rödlistan där hotade arter har högst värde. Naturvårdsarter 

indikerar att ett område har naturvärde, eller som i sig själv är av särskild betydelse för bio-

logisk mångfald. Artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och 

högt). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt artskyddsför-

ordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. Artvär-

det bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men också arternas livskraft, frekvens, 

samt hur goda indikatorer de är för naturvärde (se även bilaga C).  

Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för bedömning 

av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedömning av artvärde: NT 

(nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut hotad). Här anger SIS-standarden 

att förekomst automatiskt genererar ett högt artvärde. Bland de hotade arterna finns några 

arter som rödlistats på grund av att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är rela-

tivt vanligt förekommande. I denna inventering gjordes bedömningen att förekomster av 

arterna skogsalm och ask, samt fåglarna kungsfågel och gråtrut inte automatiskt genererar 

högt artvärde.  

Naturvärdesklassning 

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det inventerade 

objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger vägledning till inventeraren 

om vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:  

Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. 

I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I 

denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk 

mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild bety-

delse för att den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas. 
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Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden för 

biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass 4 är skogs-

områden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet, död ved och gamla träd. 

Åkermark klassas i regel inte då den på grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad 

biologisk mångfald. De betesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade 

och/eller igenväxande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora. 

I inventeringen ingår dessutom ett antal tillägg för att få en mer detaljerad bild av området, 

vilka beskrivs nedan i avsnitt 2.3. 

3.3 Kompletterande kategorier 

3.3.1 Naturvärdeklass 4  

Objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på regional, nationell eller global nivå. Klassen används för att påvisa biologiska värden i 

områden med tydlig mänsklig påverkan men som ändå hyser positiva biotopkvalitéer.  

3.3.2 Värdeelement (träd)  

Ett värdeelement beskrivs enligt SS 199000:2014 som "struktur eller element av positiv be-

tydelse för biologisk mångfald". I denna rapport avses skyddsvärda eller naturvärdesintres-

santa träd. Dessa kan bidra till ekologiska strukturer i landskapet för att skapa t.ex. gröna 

korridorer.  

Nedan återges kriterierna för ”särskilt skyddsvärda träd” enligt Naturvårdsverkets definition i 

åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.  

› jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd 

(d.b.h.). 

› mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 

år.  

› grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i hu-

vudstam. 

"Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det en-

skilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Särskilt skyddsvärda träd är 
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ovanliga i vardagslandskapet och bör betraktas som omistliga oavsett om de påträffas i 

skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. I åtgärdsprogrammet föreslås bevaran-

deåtgärder som är anpassade till de olika trädmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska 

sammanhang i landskapet. Vid beskrivningen av åtgärder har vi prioriterat ett urval trädmil-

jöer; grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, hamlade träd, alléer och andra vägnära träd, par-

ker och kyrkogårdar." (Naturvårdsverket, 2004). 

Med naturvärdesintressanta träd och buskar avses följande: 

› Grova och/eller äldre träd med höga naturvärden inklusive grova enar och grova, tidi-

gare frivuxna hagmarksgranar.  

› Gamla senvuxna träd.  

› Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med påtagligt vid och grovgrenig och/eller 

platt krona.  

› Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade bestånd om de inte förekommer 

rikligt.  

› Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga äldre kulturspår. 

› Hål- eller mulmbärande träd. 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av inventeringsområdet 

Det aktuella området är beläget på Porsön i Luleå kommun. Flygbilden i figur 2 visar invente-

ringsområdet. Avståndet från det planerade exploateringsområdets västra kant till den östra 

gränsen för Natura 2000-området är cirka 200 meter. I öst avgränsas inventeringsområdet 

av Vänortvägen och i norr av en stig som leder till Gammelstadsviken. Västerut saknas nå-

gon tydlig avgränsning mer än grävda avvattningsdiken i barrskogen.  

Två olika inventeringar har genomförts och inventeringsområdena redovisas i Figur 2: 

› Inventering av skyddade arter. Området innefattar det aktuella området för utbyggnad, 

och ett område norr om utbyggnadsområdet som tidigare var tänkt att ingå i exploate-

ringen.  Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns några skyddade arter 

(i huvudsak fåglar, växter och svampar) inom området. Inventeringsområdet fältbesök-

tes vid tre tillfällen under 2017, den 2 maj, 8 juni och den 28 - 29 juni. Resultat för väx-

ter- och fågelarter presenteras i detta kapitel, se nedan. Resultat från fågelinventering-

en presenteras separat i kapitel 6.  

› Habitatinventering. Området innefattar inventeringsområdet för skyddade arter, samt 

ett område väster om detta, intill Natura 2000-området. Syftet med habitatinventering-

en var att validera den tidigare habitatinventeringen som gjordes i samband med miljö-

konsekvensbeskrivningen 2011. Habitatinventeringen utfördes under 2 besök, den 8 

juni samt den 28-29 juni. 
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Figur 2. Ritning över inventeringsområdena. I inventeringsområdet för skyddade arter (röd) inventera-

des arter (fåglar, växter och svampar) som har ett artskydd. Habitatinventeringsområdet (blå linje) in-

venterades för att validera den tidigare habitatinventeringen som ingick i MKB 2011 (se kapitel 5). Den 

svarta linjen visar befintlig fastighetsgräns.  
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Inventeringsområdets berggrund består av metagråvacka med ryolit närmast Gammelstads-

viken. Den dominerade jordarten i området är morän, vilket övergår i lera-silt vid sjön samt 

berg norr om inventeringsområdet. Dessa faktorers inverkan gör inventeringsområdets norra 

del till en generellt mer torr och näringsfattig plats och att de södra delarna har större vat-

tenretentionsförmåga i närhet av Gammelstadsviken. Närheten till sjön och havet skapar 

också bra förutsättningar för ständigt fuktiga miljöer, vilket i sin tur t.ex. gynnar vissa mos-

sor, lavar och svampar som är anpassade till detta. 

Förenklat kan inventeringsområdet delas in i tre skilda vegetationstyper: 

Öppen barrdominerad blandskog – Uppträder närmast bebyggelse i öst, samt längs sti-

gar. Skogen visar tydliga tecken på mänsklig påverkan men har troligen fått föryngras natur-

ligt. Generellt förekommer asp och sälg som inslag i den annars barrdominerade vegetation-

en. Fält- och bottenskikt är relativt artrikt men utgörs främst av vanligt förekommande arter. 

Gransumpskog – Utgör den dominerande vegetationstypen i syd och sydost närmast 

Gammelstadsviken. Trädskiktet karaktäriseras av gran, men inslag av björk (glasbjörk), 

gråal och sälg samt videbuskar förekommer. I fältskiktet finns skogsfräken och blåbär till-

sammans med vitmossarter och stor björnmossa i bottenskiktet. 

Tallhedskog – Dominerande naturtypen i inventeringsområdet norra och östra del. I nord-

väst, där skogen närmar sig avverkningsmogen, är skogen öppen och full med risväxter. I 

öst, där skogen avverkats för ca 10 år sedan, är tallskogen tät och full med lövsly. 

På grund av skogsbruket i inventeringsområdet är naturen småbrutet med öppna ytor, 

brynmiljöer och mer slutna barrskogsområde, vilket lockar många olika artgrupper. Vid fält-

besöket under dagentid noterades bland annat allmänna fåglar som associeras till dessa mil-

jöer, som rödhake, domherre, koltrast, gröngöling, talltita, grönfink och trädpiplärka. För en 

komplett lista över dokumenterade samt observerade arter, se avsnitt 5 Fågelinventering. 

4.2 Områdesskydd 

Inventeringsområdena omfattas inte av någon form av områdesskydd men ca 200 m väster 

om exploateringsområdet ligger Gammelstadsviken som skyddas som Natura 2000-område 

(SE0820042) och naturreservat. Det skyddade området är speciellt utpekat för sitt fågelliv 

där ett antal arter lyfts fram för att gynnas och bevaras. Majoriteten av dessa arter är sjö-

fåglar knutna till Gammelstadsviken men ett antal arter är beroende av de kringliggande 

skogarna för sitt habitat, bland dessa arter märks ugglor, hackspettar och skogshöns. Järpe 
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är en i Sverige icke hotad skogshöna som dokumenterat förekommer i området och som fö-

redrar den sumpiga granskogen vid sjön östra strand nära inventeringsområdet för skyddade 

arter. 

4.3 Värdeelement 

Inga värdeelement i form av skyddsvärda träd enligt definitioner som ges i 3.3.2 hittades 

inom inventeringsområdet för skyddade arter. Ett flertal medelgrova torrakor finns spridda 

inom inventeringsområdet för skyddade arter och används av hackspettar men grövre träd 

som lämpar sig för häckning av enligt Natura 2000-utpekade fågelarter, observerades endast 

i det större inventeringsområdet för habitat. 

4.4 Fridlysta arter 

Vid inventeringstillfället påträffades fridlysta arter inom och utanför inventeringsområdet för 

skyddade arter (d.v.s. inom och utanför det planerade exploateringsområdet).  

Innanför inventeringsområdet 

› Revlummer, finns inom stora delar av habitatinventeringsområdet. 

Utanför inventeringsområdet  

› Plattlummer, noterad nordväst om inventeringsområdet för skyddade arter. 

› Korallrot, orkidé noterad sydväst om inventeringsområdet för skyddade arter, i delom-

råde 7 (se kapitel 5). 

 

4.5 Svampinventering 

År 2012 rapporterades fynd av sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata) med GPS position i 

södra delen av inventeringsområdet för skyddade arter.  I Sverige är svampen mycket säll-

synt och endast känd från Norrbotten och från några äldre insamlingar från Stockholm och 

Uppsala. Svampen växer på död ved av sälg, och eftersom den är mycket sällsynt i Sverige 

är den rödlistad. Utanför Sverige har den ett stort spridningsområde men är endast känd 

från några lokaler från Västeuropa till Kuril (norra Japan) och Taiwan. Trots namnet växer 

svampen inte bara på sälg (Salix caprae), utan även på asp (Populus tremula).  
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Figur 3. Prov från inventering.  

 

Figur 4. Prov från inventering i mikroskop.  

4.5.1 Metod  

En grundlig sökning av sälgtagging genomfördes den 28 – 29 juni. Inventeringsområdet för 

skyddade arter genomströvades till fots. Prover samlades in och större sälg registrerades 

(med GPS). Sökande av död ved vid eller nära de större träden genomfördes. Vidare kontrol-

lerades död ved av asp, som är mycket mer förekommande än sälg i området. Prover insam-

lades och urval av andra arter identifierades, om nödvändigt med hjälp av lupp.  

 

4.5.2 Resultat 

Ett antal svampar hittades. Det mest intressanta provet var ett exemplar som liknade sälg-

tagging och som hittades vid en sälgstam, se Figur 3 och 4. Stammen ligger i den södra de-

len av området, mycket nära den GPS position där sälgtagging 2012 har rapporterats. Vid 

mikroskopisk analys visade det sig att svampen inte var en sälgtagging, utan den liknande 
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(för blåtta ögat) Xylodon borealis. Båda svamparna har ett odontoid hymenium, men i mik-

roskop har sälgtagging mycket långa och uppskjutande capital cystidier på de cylindriska 

aculei. Provet som studerades hade några aculei som påminner om Radulida familjen och 

cystidierna var inte så utskjutande och inte heller kapiterade. Några ändar var avrundade, 

inte som de mer cirkulära eller bollformade apikala delarna av sälgtaggingen. En del littera-

tur om Corticiacea nämner endast lärkträd (Larix) som habitat för Xylodon borealis, men den 

formella beskrivningen av denna art är från pilträd (Salix). Även om Corticiacea svampar kan 

vara svåra att identifiera är COWIs bedömning att svampen som hittades är den besläktade 

Xylodon, och inte sälgtagging (Deviodontia). Även om sälgtagging inte hittades skulle det 

vara för tidigt att utesluta att det inte kan förekomma i området.  

 

Eftersom sälgtagging inte hittades vid denna inventering kan observationen från 2012 inte 

bekräftas. För att kunna bekräfta tidigare observation behövs detaljer från registreringen och 

information om observationen är gjord med hjälp av mikroskop. Denna information har inte 

funnits tillgänglig. Registreringen från 2012 kan därför vara felaktig och utförd utan mikro-

skop, eller så fanns sälgtagging vid det tidigare tillfället och har sedan försvunnit från områ-

det.  

Oavsett tidigare resultat kunde arten inte hittas vid den aktuella inventeringen 2017. 

 

Xylodon borealis har inget artskydd i Sverige. 

 

Andar svampar som hittades i området är; Bjerkandera adusta, Chlorociboria sp., Coltricia 

perennis, Fomes fometarius, Fomitopsis pinicola, Galerina marginata, Galerina paludosa, 

Gloeophyllum sepiarium, Hymenochaete tabacina, Hyphoderma praetermissum, Inonotus 

obliqua, Inonotus radiatus, Kuehneromyces mutabilis, Lentizez betulina, Lichenomphalina 

umbellifera, Marasmius androsaceus, Marasmius scorodonius, Marasmius wettsteinii, 

Merisomodes anomalus, Micromphale perforans, Mycena abramsii, Mycena leptocephala, My-

cena megaspora, Phelinus ignarius, Phellinus ferrugineofuscus, Phellinus lundellii, Phellinus 

tremulae, Rhodocollybia butyracea, Skeletocutis amorpha, Tephrocybe palustre, Tomentella 

sp., Trametes zonatella, Tremella encephala, Tubaria furfuracea and Xylodon borealis. 

  

 

 

4.6 Naturvärdesobjekt 

Inom inventeringsområdet påträffades totalt sju st. naturvårdsobjekt, se tabell 2 nedan, med 

naturvärdesklass enligt SS199000:2014. Fyra har värden knutna till sumpig barrskog med 

konstant hög luftfuktighet, två objekt har värden som återfinns i vanlig frisk barrskog och ett 

objekt har värden kopplat till tallhedskog. 

Tabell 2. Översikt av naturvårdsobjekt inom inventeringsområdet. 
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ObjektID Naturvärdesklass Naturtyp1 Biotop2 Area(ha) 

FL1 4 Skog och 

träd 

Tallskog av lingonris-typ 2.1.1.4 2,5 

FL2 4 Skog och 

träd 

Blandskog av ris-gräs-typ 2.3.1.2 1,1 

FL3 3 Vattendrag Avvattningsdike 0,2 

FL4 2 Skog och 

träd 

Gransumpskog av ris-typ samt fräken-typ 

2.1.2.3 och 2.1.2.3a 

0,8 

FL5 3 Skog och 

träd 

Gransumpskog av ris-typ 2.1.2.3 0,6 

FL6 3 Skog och 

träd 

Granskog av ormbunkstyp 2.1.2.5 1,1 

FL7 3 Skog och 

träd 

Granskog av lågormsbunkstyp 2.2.2.2 1,0 

 

Nedan redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats inom inventeringsområdet. Ob-

jekten är markerade med objektsID som överensstämmer med tabell 2. Färgen på objekten 

visar naturvärdesklass på den del av objektet som ligger inom inventeringsområdet. Se bi-

laga A för en större version av kartan över inventeringsområdet med identifierade naturvär-

desobjekt. 

                                                
1 Enligt SS199000:2014. 
2  Biotoper nivå 4, enligt Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 1994). 
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Figur 5. Inventeringsområdet med naturvärdesobjekt.  

 

Bilaga 1 Planbeskrivning, Granskningshandling

56



 

 

     
 28  NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDEN FÖR UTBYGGNAD, PORSÖN, LULEÅ 

  

 

 

Naturvärdesobjekt beskrivs i denna rapport enligt följande: 

Objekt-ID. Unikt ID för varje naturvärdesobjekt. Arean som räknats fram är den yta (i hek-

tar) av objektet som faller inom inventeringsområdet. 

Representativt foto. Ett eller flera foton på naturvärdesobjektet. 

Naturtyp. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i Norden" från 

Nordiska ministerrådet (1994). 

Biotop. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i Norden" från Nor-

diska ministerrådet (1994).  

Beskrivning. Allmän beskrivning av naturmiljön, innefattande träd-, busk- och fältskikt, na-

turvärden och eventuell skötsel. 

Naturvärdesklass. Klass 1-4 i enlighet med SS 199000:2014, med motivering. 

Naturvårdsarter. Eventuella fynd av arter i föreliggande eller tidigare inventeringar som 

har betydelse för naturvärdesbedömningen. Arter markerade med (§) markerar om den är 

fridlyst och (*) om fyndet gjorts under den aktuella inventeringen. Svenska och vetenskap-

liga namn samt rödlistekategori (2015) hämtas från DynTaxa. Rödlistekategorier i rapporten 

omnämns som nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). 

Områdesskydd. Redovisar om objektet omfattas av lagligt skydd. 

Dokumentation. Redovisar befintligt faktaunderlag som använts för att identifiera natur-

värdesobjektet eller stöd vid analys dess naturvärde.  
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4.6.1 Objekt FL1 - Tallhedskog 

Figur 6. Tallhedskog. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Tallskog av lingonris-typ 2.1.1.4. 

Beskrivning: Öppet och vackert, dominerat av produktiv tallskog med viss förekomst av 

små granar och mycket sparsamt med död ved. Fältskiktet består av blåbär och lingon med 

inslag av ljung, kråkbär och renlavar. I bottenskiktet finns man främst hus- och väggmossa 

samt torsklavar. Viss blockighet i objektet. 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Visst artvärde från förekomst av naturvårdsart, inga 

biotopvärden då skogen är produktionsskog med låg naturlighet. 

Naturvårdsarter: Revlummer § och linnea. 

Områdesskydd: - 
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Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för 

detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Arorum). 

4.6.2 Objekt FL2 - Grandominerad blandskog 

 

Figur 7. Grandominerad blandskog. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Blandskog av ris-gräs-typ 2.3.1.2. 

Beskrivning: Gran- och talldominerat område med relativt ung skog, även om vissa äldre 

träd förekommer, samt med inslag av asp och björk.  Fältskiktet är artrikt men vanligast är 

blåbär och lingon. Linnea och revlummer hittas utspritt i objektet. Bottenskiktet är artrikt 

men utgörs främst av vanliga mossor som hus- och väggmossa. Sparsamt med död ved. Ob-

jektet fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter. 

Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter men inga biotopvärden. 

Naturvårdsarter: Revlummer §, järpe och linnea. 
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Områdesskydd: - 

Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Kompletterande naturvärdesbedömning, MKB för 

detaljplan Porsön 1:3 m.fl. (Arorum). 

4.6.3 Objekt FL3 - Grävt vattenfyllt dike 

 

Figur 8. Grävt vattenfyllt dike. 

Naturtyp: Vattendrag. 

Biotop: Avvattningsdike. 

Beskrivning: Grävt avvattningsdike med lugnt flytande vatten. Diket har en bredd på ca 2 

m och ett djup på ca 1 m. Bottenmaterialet utgörs av grov- och findetritus samt sand. I vat-

tenfåran växer kabbleka och vanliga vitmossor som gran-, udd-, och brokvitmossa. Träd-

täckningen är ca 75 % och utgörs av gran, björk och gråal samt salix sp. Objektet fortsätter 

utanför inventeringsområdet för skyddade arter. 
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Naturvärdesklass: Visst naturvärde. Rinnande vatten med visst biotopvärde, inga natur-

vårdsarter. 

Naturvårdsarter: - 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: Enetjärn Natur AB, 2011. Naturvärdesinventering inför detaljplan Porsön-

Gammelstadsviken. 

4.6.4 Objekt FL4 - Gransumpskog 

 

Figur 9. Gransumpskog. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Gransumpskog av ris-typ samt fräken-typ 2.1.2.3 och 2.1.2.3a. 

Beskrivning: Gran- och björkdominerad sumpskog med inslag av sälg, mycket få grova träd 

men mycket död ved. Artrik mossflora dominerad av vitmossarter och stor björnmossa men 

med inslag av brunmossor som kärrkammosa och palmmossa. Fältskiktet domineras av 

hjortron, blåbär och större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär och björkpy-
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rola på lite torrare delar, samt skogsfräken och gräs på blötare delar. Objektet fortsätter ut-

anför inventeringsområdet för skyddade arter. 

Naturvärdesklass: Högt naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter och höga biotopvärden. 

Naturvårdsarter: Palmmossa, kärrkammossa, majbräken, ögonpyrola, älvstarrNT*och sälg-

taggingVU (rapporterades 2012, ingen förekomst 2017). Förekomsten av Sälgtagging kunde 

dock inte verifieras i fält. 

Skydd: - 

Underlag och dokumentering: Artportalen, 2013 samt inventeringsuppgifter från Länssty-

relsen Norrbotten.  
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4.6.5 Objekt FL5 – Gransumpskog med stort lövinslag 

 

Figur 10. Gransumpskog med stort lövinslag. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Gransumpskog av ris-typ 2.1.2.3. 

Beskrivning: Grandominerad sumpskog med stort inslag av sälg och björk, mycket få grova 

träd men mycket död ved. Artrik men trivial mossflora dominerad av vitmossarter och stor 

björnmossa. Fältskiktet domineras av blåbär och lingon torrare delar och skogsfräken och 

gräs på blötare delar. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter. 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Förekomst av naturvårdsarter och höga biotop-

värden. 

Naturvårdsarter: ÄlvstarrNT*, hässlebrodd, majbräken, ögonpyrola och kungfågelNT. 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: - 
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4.6.6 Objekt FL6 – Granskog av ormbunkstyp 

 

Figur 11. Granskog med ormbunkstyp. 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Granskog av ormbunkstyp 2.1.2.5. 

Beskrivning: Gran- och björkdominerad sumpskog med inslag av sälg, mycket få grova träd 

men mycket död ved, både stående och liggande. Artrik mossflora dominerad av vitmossar-

ter och stor björnmossa men med inslag av brunmossor som räffelmossa och palmmossa. 

Fältskiktet domineras av större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär och 

björkpyrola på lite torrare delar och skogsfräken och gräs/halvgräs på blötare delar. Objektet 

fortsätter utanför inventeringsområdet för skyddade arter. 
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Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Riklig förekomst av naturvårdsarter och visst bio-

topvärde från död ved. 

Naturvårdsarter: Revlummer §, palmmossa, ögonpyrola, linnea, hässlebrodd, majbräken, 

ekbräken, järpe och kungsfågelNT. 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: -  
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4.6.7 Objekt FL7 – Granskog av lågormsbunkstyp 

 

Figur 12. Granskog av lågormbunkstyp. 

 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Granskog av lågormsbunkstyp 2.2.2.2. 

Beskrivning: Olikåldradgran dominerar objektets trädskikt på frisk mark med inslag av asp, 

sälg och björk. Fältskiktet är artrikt men vanligast är ekbräken och blåbär. Linnea och rev-

lummer hittas utspritt i objektet. Bottenskiktet är artrikt men utgörs främst av vanliga mos-

sor som hus- och väggmossa. Mycket död ved i form av torrakor och lågor hittas i objektet, 

samt strukturer som håligheter vilket t.ex. är bra för fåglar. 

Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde. Visst artvärde för förekomst av naturvårdsart och 

visst biotopvärde från död ved och strukturer som håligheter. 

Naturvårdsarter: Revlummer §, linnea, majbräken, ekbräken och kungsfågelNT. 

Områdesskydd: - 
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Dokumentation: - 
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5 Komplettering av tidigare 

naturvärdesinventering 2011 

COWI AB har på uppdrag av Pinnacle AB. utfört en habitatinventering på fastigheten Porsön 

1:3 m. fl. Aurorum i Luleå kommun i samband med att fastigheten planeras att bebyggas. 
Fältinventeringen genomfördes den 28-29 juni 2017 och resultatet presenteras i denna rap-

port. 
 

Det huvudsakliga syftet var inte att genomföra en helt ny naturvärdesinventering utan att 

validera tidigare gjord naturinventering som utfördes av Enetjärn Natur 2011, Figur 13. 

 

Då naturvärdesinventeringen utfördes för 6 år sedan kan förändringar av de då utpekade 

habitaten samt dess gränser skett.  

 

Naturinventeringen baseras sig på en bakgrundsinformation i form av: 

 

› den befintliga naturvärdesrapporten från 2011 och  

› information från bland annat artportalen och Skogsstyrelsen. 

 

Denna inventering baseras även på en systematisk validering i fält som baseras på SIS-

standarden. Området har inventerats i fält 28 samt 29 juni 2017 för att se om de naturtyper 

och markanvändning som identifierades 2011 fortfarande stämmer samt att titta på förut-

sättningarna för biologisk mångfald.  
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Figur 13. Delområden som inventerades 2011.  
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5.1 Beskrivning av området 

Inventeringsområdet ligger i direkt anslutning till ett bostads- och kontorsområde på Porsön, 

Luleå och består till allra största del av produktiv skogsmark, se Figur 13.  

Delområde 1, 2, 5 och 7 utgörs av sumpskog och är viktig för flera skogslevande fågelarter 

som pekas ut i Natura 2000 – området. Trädhöjden i delområdena 4 och 6 är ca 17 - 20 m, 

där marken är mer fast och relativt torr. Sedan inventeringen 2011 har området i den östra 

delen, inom fastighet Porsön 1:3 m. fl. Aurorum, bebyggts med reservkraftsanläggningar 

vilket innebär att delområden 4, 8, 10, 11 och 12 delvis eller nästan helt har tagits bort. Ne-

dan följer en beskrivning av habitaten som identifierades i den tidigare naturvärdesinvente-

ringen och som ska inventeras för planerad exploatering.  

Delområde 1 

Delområdet ligger i den västra delen av inventeringsområdet och utgörs av ett kärr med låg-

vuxen, något gles lövsumpskog. Kärret sträcker sig ända ner till stranden av Gammelstads-

viken, utanför inventeringsområdet. Marktäcket utgörs av örter och halvgräs. 

Delområde 2 

Området utgörs av gammal åkermark som långsamt håller på att växa igen längs kanterna. 

Örter som älggräs och högt bredbladigt gräs som grenrör dominerar fältskiktet.    

Delområde 3 och 6 

Området har avverkats i modern tid och består nu av tät gallringsskog av tall och gran. 

Skogsbeståndet har inslag av lövträd, och i delområde 3 har en inväxning av främst yngre 

lövträd även tillkommit sedan den senaste avverkningen.  

Delområde 4  

Området utgörs av produktiv gran- och tallskog med inslag av lövträd. Träden är relativt 

unga och skogsområdet förefaller vara genomgallrat. Eftersom området ligger topografiskt 

högre än de andra delområdena är marken torrare. Fältskiktet domineras av blåbärs- och 

lingonris.   

Delområde 5 och 7 

Delområdena består av mer eller mindre blöt gransumpskog med inslag av lövträd, främst 

äldre björk med även asp och sälg. Rön och gråal förekommer i mindre omfattning. Skogs-

beståndet är tämligen likåldrigt, och det förekommer död ved, både stående och liggande. 

Det finns även en viss inväxning av yngre träd. Skogsbeståndet sträcker sig in i Natura 
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2000-området väster ut, utanför inventeringsområdet. Fuktigheten i marken varierar från 

fuktig mossa i den östra- och nordöstra delen, till kärrliknande förhållanden i den sydvästra 

delen. Fältskicket domineras av större ormbunkar som majbräken med inslag av ekorrbär 

och björkpyrola på lite torrare delar, samt skogsfräken och gräs/halvgräs på blötare delar. 

Mossfloran domineras av vitmossa och stor björnmossa.  

5.2 Resultat 

Aktuell habitatinventering kan bekräfta att grundförutsättningarna i den tidigare in-

venteringen 2011 stämmer, samt verifiera de utpekade habitatgränserna. I den tidigare 

MKBn beskrivs gränserna vara flyttande mellan delområden 1, 5 och 4, vilket kunde bekräf-

tas vid denna inventering, Figur 13. En viss förändring av gräns mellan del-område 5 och 4 

bedöms även ha tillkommit. Gränsdragning har troligen flyttats längre väster ut då området 

har blivit torrare. Detta kan vara kopplat till anläggandet av reserv-kraftsanläggningen sedan 

inventeringen 2011. Därtill har förändring i delområde 3 skett sedan den tidigare invente-

ringen. Mer sly och inväxning av yngre träd har tillkommit vilket gör skogsbeståndet mer 

tätvuxet. 
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6 Fågelinventering 

6.1.1 Bakgrund 

COWI AB har fått i uppdrag att utföra en fågelinventering av de delar som inte tidigare stu-

derats samt uppdatera de delar som berörs av projektet och som redan besökts. Invente-

ringsområdet innefattar den norra delen av fastighet Porsön 1:3 m. fl. Aurorum, samt plane-

rad utökning av fastigheten, Figur 2.  

Natura 2000-området Gammelstadsviken är en naturligt eutrof (näringsrik) sjö. Den närings-

rika sjön samt dess kringliggande fuktiga skogsmarker skapar ett ca 450 ha stort område 

med goda förutsättningar för ett rikt och varierande fågelliv med många häckande och ras-

tande fågelarter, flertalet av dessa rödlistade. Närheten till Luleå tätort har också gjort om-

rådet till ett populärt friluftsområde. 

Natura 2000-området är utpekat som SCI (Site of Community Importance) och SPA (Special 

Protection Area) område, vilket innebär att det är utpekat enligt både art- och habitatdirekti-

vet och fågeldirektivet (Länsstyrelsen Norrbotten, 2007). Naturtypen som pekats ut är "3150 

Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation". De utpekade fågelarterna är 34 

stycken och utgörs av både sjö- och skogslevande arter. Gammelstadsviken har även skydd i 

form av naturreservat. 

 

6.2 Metod 

Bedömningen av fågellivet i området baseras på förstudier, inventeringar, tidigare underlag 

samt befintlig tillgänglig data om observationer i närheten till inventeringsområdet. Det 

främsta underlaget för uppdraget är en studie från 2011 som gjordes i samband med befint-

lig etablering i området. Studien inbegriper stora delar av den södra delen av nuvarande in-

venteringsområde men utelämnade det tallskogsdominerade området i norr. Extra vikt har 

Bilaga 1 Planbeskrivning, Granskningshandling

72



 

 

     
 44  NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDEN FÖR UTBYGGNAD, PORSÖN, LULEÅ 

  

därför lagts på inventering i detta område samt för arter som gynnas av den öppna naturtyp 

som området utgör. Artportalen har fungerat som främsta underlag för ny data gällande ob-

servationer i området. 

Vid fältinventeringen så följer inventeraren en utlagd rutt som bestäms före fältbesöket. Lin-

jen ska läggas ut så att hela det önskade utredningsområdet kan avlyssnas. Generellt gäller 

att 100 m i varje riktning täcks i skog och 200 m i öppet landskap, men rutten bör anpassas 

efter terräng som berg eller annat som kan påverka ljudbilden i landskapet. För detta pro-

jekt, där inventeringslandskapet är platt, användes inventeringsområdets ytterkant som in-

venteringsrutt. Vid förutbestämda punkter stannar inventeraren och lyssnar i ca fem minu-

ter, denna typ av punktinventering rekommenderas för varje kilometer, men eftersom inven-

teringsområdet är såpass litet, förlades punkterna till tre olika naturtyper istället. En i gran-

sumpskogen i söder, en i tallhedskogen och slutligen en i blandskogen centralt. Under inven-

teringen noteras alla hörda och observerade fåglar samt deras position. Inventeringen foku-

serar på sjungande, revirhävdande fåglar, vilket i norra Norrland framför allt är från sent i 

maj till juli, och utförs tidiga morgnar och avslutas senaste kl. 10 på förmiddagen. Invente-

ring ska också företrädesvis utföras vid klart väder med lite vind för bäst resultat. Eftersom 

det tallskogsdominerade området i norra delen av inventeringsområdet bedömdes vara ett 

lämpligt habitat för nattskärra gjorde även nattinventeringar. Nattinventeringarna under vår 

och försommar fokuserade på hackspettar och på sommaren på nattskärra. Ingen specifik 

inventering gjordes för ugglor inom inventeringsområdet, detta eftersom inga tidigare stu-

dier eller fynd gjorts inom utredningsområdet.  

Området inventerades vid tre olika tillfällen mellan maj och juni 2017. Första tillfället var 02-

05-2017 (21:00-22:20 samt 04:00-05:40), andra 08-07-2017 (01:30- 03.10) och tredje den 

28-07-2017 (23:30-02.15). Samma metodik, stationära punkter och rutt, längs invente-

ringsområdets gräns och vid stig till områdes mitt (utökades dock för att inkludera områdes-

gräns för yta "utökat inventeringsområde" vid tillfällena två och tre), användes vid samtliga 

besök, se figur 3. Dessutom besöktes området under dagtid efterföljande dag i samband 

med naturvärdesinventering eller andra kompletteringar samt i samband med svampinvente-

ring, arter från dessa tillfällen har också adderats till den sammanlagda listan. 

6.3 Resultat 

Fältinventeringen bekräftar tidigare studiers och underlags resultat beträffande fågellivet i 

inventeringsområdet. Typiska arter är bofink, lövsångare, talgoxe, rödvingetrast, taltrast, 

kungsfågel, rödhake, talltita, större hackspett och järpe. 

Generellt är aktiviteten och spelandet störst i områdets västra del, den lövrika gransump-

skogen där t.ex. kungsfågel är mycket vanlig. Kring de norra delarna av inventeringsområdet 

för skyddade arter är det glesare mellan individerna och i den unga tallskogen var det många 

gånger närmast tyst. Av de utpekade 34 fågelarterna bedöms endast järpe förekomma all-
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mänt i området. Arten observerades i granskog i anslutning till den högvuxna tallskogen och 

läten hördes i gransumpskogen. Habitatet för andra utpekade arter som mindre hackspett 

och spillkråka bedöms generellt som dålig inom de norra delarna av inventeringsområdet 

men gynnsamt i de sydvästra där det stora lövinslaget, ofta av kortlivade trädarter som sälg, 

asp och björk, skapar mycket död ved vilket ger goda förutsättningar för häckningsmöjlig-

heter. 

 

Figur 14. Fågelarter som observerades under fältinventering.  
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Tabell 3. Fågelarter som observerades vid fågelinventeringen.  

Art Förekomst Kommentar Natura 2000 Rödlistad 

Bergfink Sällsynt    

Björktrast Sparsamt    

Blåmes Allmän    

Bofink Allmän    

Domherre Allmän    

Dubbeltrast Sällsynt    

Entita Sparsamt    

Gråsiska Sparsamt    

Grågås Sällsynt Förbiflygande   

Grönfink Sparsamt    

Grönsiska Allmän    

Järnsparv Sparsamt    

Järpe Allmän  X  

Koltrast Sparsamt    

Korp Sällsynt Förbiflygande   

Kråka Sällsynt    

Kungsfågel Allmän   NT 

Lövsångare Allmän    

Mindre korsnäbb Sparsamt    

Morkulla Sparsamt    

Nötskrika Sällsynt    
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Rödhake Allmän    

Rödstjärt Sparsamt    

Rödvingetrast Allmän    

Skrattmås Sällsynt Förbiflygande   

Skogssnäppa Sällsynt    

Spillkråka Sällsynt Väster om inv. omr.  X NT 

Svartvit flugsnappare Sparsamt    

Svartmes Allmän    

Större hackspett Sparsamt    

Talgoxe Allmän    

Talltita Sparsamt    

Taltrast Allmän    

Trana Sällsynt Förbiflygande X  

Trädpiplärka Sparsamt    

 

6.3.1 Lämplighet av habitat för utpekade arter 

I samband med naturvärdesinventeringen av inventeringsområdet gjordes även en studie av 

omgivande habitat för att jämföra ifall biotoperna ändrats sedan tidigare inventering år 

2011.  

Rapporten finner att de habitatsgränser som tidigare inventering (2011) identifierat stämmer 

än idag, med smärre modifikationer av habitatsgränserna. Den sydvästra delen av invente-

ringsområdet bestående av gransumpskog bedöms fortfarande vara lämpligt som habitat för 

järpe, mindre hackspett och spillkråka på grund av den rika förekomsten av lövträd och död 

ved. Sedan tidigare inventering finns inga ytterligare rapporterade observationer av skogs-

höns från området. Spillkråka noterades vid tidigare inventering 2011, strax sydväst om in-

venteringsområdet för skyddade arter. Vid denna inventerings gjordes en liknade notering 
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men längre norr ut, fortfarande utanför inventeringsområdet för skyddade arter. Då spill-

kråka rör sig över ett relativt stort område är det sannolikt att den utnyttjar åtminstone de-

lar av inventeringsområdet för skyddade arter.  

Gällande den nordvästra delen av inventeringsområdet för skyddade arter bedöms habitatet 

för de utpekade arterna vara av sämre kvalitet då död ved är mer ovanligt eftersom träden 

inte har rätt strukturer som håligheter. Väster om inventeringsområdet för skyddade arter 

observerades dock bättre fågelhabitat med lövblandad barrskog och fler äldre träd och torra-

kor.  

 

Figur 15. Hackmärken av födosökande spillkråka, ca 50 m väster om inventeringsorådet. 
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7 Slutsatser 

7.1 Bedömning av behov av dispenser från 
artskyddsförordningen (2007:845) 

Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen 

(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius), 

järpe (Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum). 

COWI kan bedöma exploateringens påverkan på bevarandestatus för de tre relevanta arter-

na. Länsstyrelsen är den myndighet som bedömer om ett dispensärende aktualiseras eller ej.  

De hydrologiska bedömningarna finns inkluderade i en separat hydrologisk rapport 2017 av 

COWI. Slutsatserna av den hydrologiska undersökningen är att en hydrologisk förändring 

nedströms, på den västra sidan av exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera 

allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till området nedströms.  

Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) inventeringsområdet 

för skyddade arter och fågelläten kunde även höras. Spillkråkan nyttjar områden som omfat-

tar 400 – 1000 hektar blandskog. Generellt förefaller den tätaste populationen vara inom 

äldre skog där det finns mycket död ved och gamla träd. Utifrån habitatinventeringen finns 

dessa typer av habitat i den sydvästra delen av inventeringsområdet (Figur 14), även om 

ingen spillkråka observerades där. Detta område består av gransumpskog med inslag av löv-

träd och det finns mycket död ved. Denna naturmiljö skapar goda förutsättningar för födosök 

och häckning. Gransumpskogen breder även ut sig väster om habitatinventeringsområdet 

mot Gammelstadsviken. Spillkråkan bygger helst bon i tall och asp, vilket gör den norra 

(nordvästra) delen utanför inventeringsområdet för skyddade arter mer passande för bosätt-

ning.  
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Den planerade exploateringen innebär att ungefär 1, 7 ha av spillkråkans habitat, innehål-

lande naturvärdesobjekt klass 2 och klass 3, försvinner jämfört med den gällande detaljpla-

nen, Figur 16. Detta motsvarar en mindre förlust på ca 0,2-0,4 % av spillkråkans typiska 

habitat utifrån de omgivande habitaten som utgör lämpliga livsmiljöer för fågeln. COWI be-

dömer därför att exploateringen inte innebär en signifikant negativ påverkan på spillkråkans 

bevarandestatus. Bedömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte 

behöver sökas. PM 2017-03-27, kommentarer till domslut, artskyddsförordningen, Natur-

vårdsverket, Skogsstyrelsen har beaktats. 

Bedömningen förutsätter att hydrologin mellan exploateringsområdet och natura 2000-

området inte förändras. Underhåll av hydrologin i de omgivande miljöerna är en grundförut-

sättning för att upprätthålla dessa habitat, eftersom höga grundvattennivåer genererar död 

ved. Spillkråkan bygger gärna bon i aspträd, och därför kan populationen av asp förstärkas i 

kantzonerna.  

Järpe (Tetrastes bonasia) häckar troligen i den sydvästra delen av exploateringsområdet 

(inventeringsområdet för skyddade arter), och väster ut mot Natura 2000-området. Om av-

verkning och markberedning av exploateringsområdet påbörjas och färdigställs mellan sep-

tember och mars, d.v.s. utanför järpens häckningstid, kommer fågeln att använda de intillig-

gande lämpliga områdena istället. Ett av de största hoten mot fågelns habitat är dikning och 

torrläggning av marker. Därför är det en förutsättning för Järpens nyttjande av närliggande 

habitat att hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området bibehålls.  

Utifrån vidtagna försiktighetsåtgärder för den gällande detaljplanen och särskilda åtgärder 

för det utökade exploateringsområdet (avverkning och markberedning sker mellan septem-

ber och mars, inga grundvattenförändringar nedströms) är COWIs bedömning att den plane-

rade exploateringen inte kommer ha en signifikant negativ påverkan på järpens bevarande-

status, eftersom fågeln kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Be-

dömning görs att dispens från artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas.  

Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet men kommer för-

svinna inom de delar som planeras för byggnation. Växten har ett artskydd eftersom den är 

relativt sällsynt i Södra Sverige. Revlummer är däremot vanligt förekommande i Norra Sve-

rige, samt i områdena omkring exploateringsområdet. Exploateringen bedöms inte ha en 

negativ påverkan på revlummerns bevarandestatus. COWI bedömer därför att dispens från 

artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas. 
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7.2 Påverkan på naturvärdes objekt 

 

Figur 16. Fastighetsgränser och naturvärdesobjekt.  

Bilaga 1 Planbeskrivning, Granskningshandling

81



 

 C:\Alle foldere\LLA3\til kommunen\A095573-ENV-004_SV_translate.docx  

Aktuell habitatinventering och hydrologisk utredning kan bekräfta att grundförutsättningarna 

i den tidigare habitatinventeringen 2011 (Enetjärn) stämmer, samt verifiera de utpekade 

habitatgränserna. I den tidigare inventeringen beskrivs gränserna vara flyttande mellan del-

områden 1, 5 och 4, vilket kunde bekräftas vid denna inventering (Figur 13).  

En viss förändring av gräns mellan delområde 5 och 4 bedöms även ha tillkommit sedan in-

venteringen 2011, vilket även inkluderar naturvärdesobjekt klass 2. Gränsdragning har troli-

gen flyttats längre västerut då området har blivit torrare.  

Den sydvästra delen av exploateringsområdet har blivit identifierat som naturvärdesobjekt 

klass 2 och klass 3. Området består av gransumpskog med inslag av lövträd, det finns få 

grova träd men mycket död ved, både stående och liggande (Figur 16). Den gällande detalj-

planen täcker ungefär halva ytan med naturvärdesobjekt klass 2 och 3, vilket motsvarar 1,6 

ha. Den planerade exploateringen kommer att ta ytterligare 1,7 ha av naturvärdesobjekt 

klass 2 och 3 i anspråk.  

Identifierade naturvärdesobjekt klass 2 och 3 har inga formella skyddsföreskrif-

ter/områdesskydd.  

Resultaten från denna habitatinventering 2017 visar att den planerade utvecklingen inte 

kommer ha en påverkan på arter och förutsättningar i Natura 2000-området, förutsatt att 

hydrologin mellan exploateringsområdet och Natura 2000-området inte förändras. Området 

väst och sydväst om exploateringsområdet kommer kräva en noga avvägd infiltration av 

dränerat grundvatten och nederbörd, så att hydrologin för naturvärdesobjekten inte påver-

kas.  

Den hydrologiska bedömningen finns inkluderat i en separat hydrologisk rapport 2017 av 

COWI. Slutsatserna av den hydrologiska undersökningen är att en hydrologisk förändring 

nedströms, på den västra sidan av exploateringsområdet, kan undvikas genom att infiltrera 

allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till området nedströms.   
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9 Bilagor 

 

Bilaga A - Naturvärdesklasser och bedömning 

Bilaga B – Naturvårdsart 
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Bilaga A Naturvärdesklasser och 

bedömning 

Naturvärdesbedömningen vid en NVI ska resultera i naturvärdesklasser enligt SS 

199000:2014. I normalfallet används naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdes-

klass 4 kan användas som ett tillägg.  Med övrig mark eller lågt naturvärde av-

ses ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald. Geografiskt område 

med lågt naturvärde räknas inte som naturvärdesobjekt. Bedömningsgrunder 

baseras på ett sammanvägt värde av kvaliteter hos biotop och förekomst av na-

turvärdesintressanta arter i objektet. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa 

utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och 

regionen. Förekomst av friluftsliv, kulturhistoriska spår och geologi kan tillmätas 

betydelse vid betydelse för biologisk mångfald. 

 

Figur 3. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014:1). 

 

 

 

 

 

 

1 - högsta naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå.  

2 - högt naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. 

3 - påtagligt naturvärde 

Varje enskilt område behöver inte ha 

betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller glo-

bal nivå. Det är ändå av särskild bety-

delse att den totala arean och den ekolo-

giska kvaliteten av dessa områden bibe-

hålls. 

4 - visst naturvärde 

Områden som hyser vissa biotopkvali-

teter eller arter av viss betydelse för 

biologisk mångfald.  

Övrig mark 

Områden som innehar ett lågt natur-

värde med ingen eller liten positiv bety-

delse för biologisk mångfald. 
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Figur 4. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive be-

dömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass (SIS 2014:1). 
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Bilaga B Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på föl-

jande kategorier av arter: 

› Skyddade arter 

› Rödlistade arter 

› Signalarter 

› Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp) 

› Nyckelarter 

› Ansvarsarter 

Skyddade arter 

Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för 

skyddade arter. Enlig förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa 

djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller för-

störa dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder 

som kan skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen om-

fattar bl.a. samtliga arter som finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och habitatdi-

rektiv, men för alla arter gäller inte samma starka skydd. OBS: ”Skyddsklassad 

art” 

Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som rappor-

teras in. För ett antal arter som kan vara utsatta för förföljelse, omfattande 

plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som kan avslöja 

exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men 

är inte nödvändigtvis naturvårdsarter. 

Rödlistade arter 

ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med 

hjälp av sina specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska 

växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller missgynnade. Dessa arter 

kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer 

det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global 

rödlistning, se avsnitt 1.3 

Signalarter 

Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begrep-

pet används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, men också för de arter 

som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inven-

teringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 

Typiska arter 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för 

naturtyp som pekas ut i EU´s art- och habitatdirekitv Natura 2000. 
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Nyckelarter 

Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar 

dörrar” för andra arter. Ingen officiell lista finns ännu framtagen. 

Ansvarsarter 

Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sä-

gas ha ett särskilt ansvar för att bevara, genom att de har en särskild tyngd-

punkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu framta-

gen. 
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1 Sammanfattning 

Planområdet ligger inom Gammelstadsvikens avrinningsområde och utgör 

mindre än 1 % av detsamma.  

Jorden i nordöstra delen av planområdet består av morän utan lera och anses 

bestå av en sammanhängande akvifer. Grundvattenytan följer topografin och 

flödar mestadels från nordöst mot sydväst. De lägre delarna i sydväst består av 

våtmarker som bildats i grundvattnets utströmningsområde; alltså där 

grundvattnet når markytan. Slutlig recipient är Gammelstadsviken. 

I sydväst indikerar grundvattenmätningarna två akviferer i marken. Det antyder 

att det finns ett lerlager som separerar en undre och övre akvifer. Den undre 

akviferen hänger ihop med akviferen i övriga delar av planområdet.  Den övre 

akviferen får större delen av sitt vatten från ytavrinning. Ytavrinningen är möjlig 

eftersom marken har en låg hydrogeologisk konduktivitet och/eller är frusen, 

vilket gör att större delen av vattenflödet går i den övre delen av markens 

översta skikt. 
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Bild 1. Planområdet med grundvattenrör och höjdkurvor. 

Större delen av grundvattenbildningen sker i samband med snösmältningen i 
slutet av våren och därför är grundvattenytan som högst i maj och juni. Under 
sommaren avdunstar en del av nederbörden direkt eller indirekt via plantorna 
som täcker marken. Vid den här tiden på året bildas grundvatten främst i 
samband med kraftig eller ihållande nederbörd. Väldigt lite grundvatten bildas 
under vintermånaderna eftersom nederbörden då faller som snö. 
Grundvattenytan är som lägst under vinterhalvåret. 
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 Bild 2. Grundvattennivåer i nio utvalda grundvattenrör. 

 

Den planerade exploateringens största påverkan på grundvattnet kommer från en 

minskad grundvattenbildning till följd av att mark omvandlas från naturmark till 

urban mark med hårdgjorda ytor. De hårdgjorda ytorna kommer att dräneras via 

ett system som leder nederbörden till en infiltrationsbassäng och hindrar naturlig 

grundvattenbildning inom detaljplaneområdet. Detta kommer även leda till 

förändringar av grundvattenflödet till omkringliggande områden. 

En vattenbalansberäkning för området utfördes för miljökonsekvensbeskrivningen 

från 2011. Slutsatserna var att var grundvattennivåerna nedströms området skulle 

kunna bli 0,45 m lägre, om inte snö och dräneringsvatten tillförs området 

nedströms genom återinfiltration och som en följd av mindre skogsklädd yta efter 

att byggnaden konstruerats.  

En liknande  beräkning med samma antaganden, men med det nu planerade 

exploateringsområdet, visar på en avsänkning av grundvattennivån med ca 1 m 

vid ett värsta fall om ingen återinfiltration sker.  

På grund av att skog avlägsnas på exploateringsområden kommer det vara möjligt 

att infiltrera mer vatten än det naturliga överskottet av grundvatten idag. Träden 

avger vatten genom avdunstning under sommaren och denna vattenförlust 

kommer inte ske när byggnaden är på plats. Viss avdunstning kommer att ske från 

dagvattendammarna och från hårdgjorda ytor men under sommaren kommer 

avdunstningen av nederbörd vara mindre än idag. Förändringen från skog till 

bebyggda områden och ytor kommer även att ändra potentialen för lagring av 

grundvatten och grundvattenflöden. Under våren kan ett urbant område innebära 

mindre grundvattenbildning, om snön från snöröjning transporteras bort från 

fastigheten. Snö från snöröjning planeras att lagras inom etableringsområdet och i 

infiltrationsdammar så att grundvattenflödet nedströms inte reduceras.   
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Ett dräneringssystem kommer att anläggas norr om byggnaden för att avsänka 

grundvattennivån så att byggnaden hålls torr. Fältstudier indikerar att området 

som påverkas av grundvattensänkningen förväntas bli litet och inte nå utanför 

exploateringsområdet.  

MKBn från 2011 anger att det kan finnas en risk för urlakning av järn i 

grundvattnet om området grävs ut eller på annat sätt omfattas av 

markförberedande arbeten. I MKBn från 2011 redovisas slutsatsen att 

sannolikheten för järnurlakning inom norra delen av LLA3 är låg, men att vidare 

studier bör genomföras innan utgrävning påbörjas. Grundvattenkvaliteten inom 

LLA området har kontrollerats av Vatten & Miljöbyrån sedan 2013 (inklusive den 

södra delen av LLA3) och dränerat vatten från LLA 1 och LLA2 ( inklusive vatten 

från södra delen av LLA3) har återinfiltrerats nedströms (väster om) nuvarande 

exploateringsområde under samma tidsperiod.  

Inga tecken på förhöjda järnkoncentrationer som skulle indikera järnutfällning 

har noterats i kontrollprogrammet och ingen järnutfällning har observeras i 

infiltrationsdammarna.  

 

1.1 Risk- och åtgärdsstrategier 

Risk för negativa effekter på våtmarksområdet nedströms, på grund av minskad 

grundvattentillförsel, är möjlig om inte skyddsåtgärder implementeras. För att 

undvika negativa effekter på våtmarksområden, kommer anpassade åtgärder 

och en optimerad drift-och skötselplan att implementeras för den lokala 

hanteringen av dagvatten. Designen av byggnaden och dess omgivningar 

kommer att förhindra en minskning av grundvattentillförseln nedströms, genom 

att transportera allt dränerat grundvatten och all nederbörd från 

anläggningsområdet till ett infiltrationssystem nedströms. En strategi för 

hantering av snö kommer att implementeras i den optimerade drift-och 

skötselplanen i syfte att bibehålla och balansera tillförsel av smältvatten under 

våren. 

Samma metod för att samla in och infiltrera dagvatten har även använts i LLA1 

och LLA2 med goda resultat. Den hydrologiska rapporteringen som görs varje år 

visar inga förändringar i grundvattennivåer väster om området efter 

konstruktion av LLA1.  

Eftersom den optimerade drift-och skötselplanen eller dräneringssystemet 

kommer att tillämpas i projektet, under tiden ett liknande infiltrationssystem 

som i LLA1 och LLA2 konstrueras, undviks negativ påverkan nedströms. Detta är 

viktigt eftersom "Green rotation" innebär att byggnaden hamnar närmre 

våtmarkerna och fågelhabitaten.   

I den sydvästra delen av området sker grundvattenflödet nära markytan och 

den föreslagna stängslingen kommer inte att skapa en barriär som kan påverkan 

grundvattennivåerna.    

Tillgänglig data är för knapphändig för att med hög precision kunna beräkna risk 

för urlakning av järn från återinfiltration  av grundvattnet. Däremot kan det 

fastställas att: 
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› ingen järnurlakning har observerats i grundvattendräneringen från LLA1, 

LLA2 och från den södra delen av LLA3.  

› provtagningsprogrammet visade inga signifikanta nivåer av järn i lösning 

och 

› den geotekniska undersökningen visar att jordarterna i den södra och norra 

delen av LLA3 är likartade.        

COWI delar slutsatsen från den tidigare MKBn 2011 att risken för urlakning av 

järn bedöms vara låg.  

COWI's professionella bedömning är att det finns tillräckligt underlag för att 

försäkra att projektet inte kommer att påverka grundvattnet i omgivningen.  

2 Slutsatser 

Om konstruktionen genomförs i enighet med föreslagen plan som innebär 

konstruerad grundvatteninfiltration och optimerad drift-och skötselplan för 

dagvatten och snö, kommer grundvattennivåer i omkringliggande områden inte 

att påverkas.  
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SAMRÅDSYTTRANDE 
behovsbedömning

Datum
2017-09-20

Diarienummer
402-12959-17

1 (1)

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

Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelningen stadsplanering, sektion plan

Förslag till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, Luleå 
kommun
Samrådshandling avseende behovsbedömning daterad 2017-06-30 för yttrande enligt 6 
§ förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar samt påverkan på Natura 
2000-område och vattenstatus.

Bakgrund
Luleå kommun har tagit fram ett underlag för behovsbedömning gällande detaljplan för 
Mjölkudden 3:45 m fl. Området är i dagsläget planlagt för industri och kontor/teknikby. 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en mindre utökning av 
befintlig teknikby.

Länsstyrelsens synpunkter
Utifrån det som framgår av samrådsunderlaget delar Länsstyrelsen kommunens 
uppfattning att en särskild MKB-process bör genomföras. Detta mot bakgrund av att 
kunna beskriva konsekvenser för naturvärden och fåglar med nationell och gemenskaps-
skyddsstatus samt för yt-, dag- och markvatten (bilaga 4, 2 § g enligt förordning ovan).

Länsstyrelsen gör följande bedömningar utifrån det underlag som kommunen har tagit 
fram inför kommande miljöbedömning.
Beträffande Natura 2000-området Gammelstadsviken delar Länsstyrelsen kommunens 
bedömning att tillståndsprövning enligt 7 kap 28a § miljöbalken (1998:808) inte 
behöver genomföras.
Vidare delar Länsstyrelsen delar även kommunens bedömning att dispens från 
artskyddsförordningen (2007:845) inte behöver sökas för att kunna genomföra 
detaljplanen.

Samråd
Deltagande i samrådet om behovsbedömning har länsstyrelsens enhet för miljöskydd 
samt naturmiljö.

De som deltagit i yttrandet
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 
planarkitekt Jens Haapalahti.
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Dnr: SBF 2017/737

Granskningsutlåtande

Detaljplan för del av Porsön,
Porsön 1:416 och  
del av Porsön 1:3

Luleå kommun          Norrbottens län

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upp-
rätta ett förslag till ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 (KSau 2017-04-10 § 118).

Hur samrådet bedrivits (då också under granskning till GU)
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 
kap. 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 be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 2017-10-10 till och med 
2017-10-30. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stads-
huset och på stadsbiblioteket. Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall 
sänts till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (enligt sändlista). 

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

Under samrådstiden inkom 11 skrivelser.

Planhandlingarna bearbetades efter samråd och har sedan visats för granskning mellan 2017-11-
08 till och med 2017-11-28. De har då varit tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stads-
huset och på stadsbiblioteket. Planhandlingarna och information om granskning har sänts till 
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (enligt sändlista). 

Under granskningstiden inkom 8 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Räddningstjänsten, 2017-11-10
• Lantmäteriet, 2017-11-13
• Trafikverket, 2017-11-13
• Länsstyrelsen, 2017-11-27
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Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Luleå Energi, 2017-11-21,
• Fritidsförvaltningen, 2017-11-24
• Försvarsmakten, 2017-11-27
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-11-28

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin 
helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens synpunkter redovisas i sin 
helhet.

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

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen yttrande bifogas i sin helhet. Bilaga 1

Försvarsmakten
Försvarsmakten framför erinran i rubricerat ärende. Erinran avser de delar av planområdet 
där bebyggelsen med nuvarande höjdbestämmelser kan uppgå till över 20 meter i totalhöjd, se 
exempel från kartutsnitt nedan.  

Försvarsmakten förordar att detaljplanen, med stöd av 4 kap 11 § punkt 1, kompletteras med en 
bestämmelse om att högsta totalhöjd är 20 meter. 

Planområdet är beläget inom stoppområde för höga objekt kring riksintresset för totalförsvarets 
militära del Luleå/Kallax flottiljflygplats. Värdet av flygplatsen består i första hand av möjlighe-
terna att fortsatt nyttja en av två insatsflottiljers kvarvarande militära flygplatser för utbildning 
på enhetsflygplanet JAS 39, för övningar av krigsfunktioner samt att för det civila flyget utgöra 
flygplats som svarar för passagerar- och fraktflyg.  

Då planområdet är beläget utanför sammanhållen bebyggelse får bebyggelsen inte uppgå till 
mer än 20 meter i totalhöjd. Högre byggnader kan innebära påtaglig skada på riksintresset med 
avseende på flygsäkerhetsrisker vid start och landning samt vid lågflygning. Även enstaka åt-
gärder kan utgöra påtaglig skada genom beslut som kan antas få prejudicerande verkan.

Kommentarer:  

Förtydligande görs genom revidering av granskningshandlingarna så att försvarets synpunkter beaktas. 
Förtydligande görs på plankartan med att reglera marks höjd för den nordligaste byggrätten till +13,5 
(över noll i RH 2000) och till en total byggnads höjd till 16,5 meter. Beteckningen ”Högsta totalhöjd i 
meter över nollplan i RH 2000” utgår för den byggrätten. Beskrivning av dessa regleringar förtydligas 
även i planbeskrivningen

Kommunala förvaltningar och bolag
Luleå Energi
Luleå energi begär erforderligt utrymme mellan gata och tomtgräns. Utrymmet är 4m och att 
byggnad inte får finnas inom 6 meter från ytterkant se bifogad karta. I övrigt har vi inte nåt att 
erinra.
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Kommentarer:  

Inom området som angetts i synpunkten kommer ingen byggrätt finnas inom planområdet enligt planen. 

Synpunkten medför ingen förändring av planen.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen betonade i samrådsynpunkterna att vikten av att knyta ihop de stigar som 
berörs av de nya byggnationerna. Ny stig bör ha en bra anslutningspunkt mot väg och bebyg-
gelse. Och anser att det nu är bra att utformningen av en ny stig, som knyter an till befintliga 
stigar, sker i samarbete med de berörda kommunala förvaltningarna. 

Kommentarer:  

Synpunkten medför ingen förändring av planen.

Miljö- och byggnadsnämnden
Buller 

Eftersom texten under aktuella rubriken handlar om verksamhetsbuller och buller under bygg-
tiden bör rubriken i planbeskrivningen ändras till  
”Buller från verksamheten och under byggtiden”. 

Det anges att utförda beräkningar visar att värden i bullervillkoret innehålls för samtliga drifts-
fall med den framtida utbyggnaden av den tredje serverhallen. Detta framgår inte av kartan 
med verksamhetsbuller vid normal drift som redovisas i planbeskrivningen. Enligt denna karta 
kommer fastigheterna Porsön 1:427 och Porsön 1:428 vid fasad, att bli utsatta för bullernivåer 
mellan 40-45 dBA. Detta visar att värden i bullervillkoret för nattetid (40 dBA) kommer inte att 
innehållas. Kartan med verksamhetsbuller vid normal drift som redovisas i planbeskrivningen 
är oskarp och svårläsbar. 

Fasadutformning  
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att dialoger kring gestaltningsfrågor, framförallt fasa-
dutformning och färgsättning, ska ske innan bygglovsförfarandet. Detta för att bygglovshand-
läggningen ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt och för att inga ytterligare ändringar ska 
behöva krävas in under bygglovshandläggningen.

Kommentarer:  

Korrigering av rubriken ”buller” görs inte i detta skede då innehållet även beskriver omgivningsbuller 
allmänt. 

Vilka bullenivår som beräknas är tydligare i den underligagande rapporten som finns tillgänglig på Luleå 
kommuns websida ”Sammanfattning externbuller LLA3, Tyréns 2017-09-26”. Där visar beräkningar att 
mot de mest utsatta fastighetsfasaderna ger : 
Beräkningsfall 
nuläge

Beräknad ekvialent ljudnivå i dBA
Porsön 
1:427

Porsön 
1:428

Porsön 
1:431

Porsön 
1:436

Dimensionerande bul-
lervillkor (dBA)

Normal 38 39 37 36 Natt 40 dBA
Underhåll <50 <50 <50 <50 Dagtid 50 dBA
Nödfall 46 48 47 47 Elavbrott 60 dBA

Eftersom kartan inte verkar vara förtyligande i frågan så ersätts den i planbeskrivningen med tabellen och 
beskrivning av dimsionerande driftsfall som den bygger på. Alla värden som beräkningarna visar är att 
verksamheten håller sig inom gällande Miljötillstånd.
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Vad gäller fasadutformning är avsikten att det sker i tidigt samråd med tillsynsmyndigheten och kommer 
inte att regleras mer i detaljplanen.

Ställningstagande och revideringar efter graskningsutställning
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i- programmet:

• Förtydligande görs på plankartan med att reglera marknivån för den nordligaste byggrätten 
till +13,5(över noll i RH 2000) och till en total byggnads höjd till 16, 5 meter. Beteckningen 
”Högsta totalhöjd i meter över nollplan i RH 2000” utgår för den byggrätten. Beskrivning av 
dessa regleringar förtydligas även i planbeskrivningen

• För att vara tydligare kommer i planbeskrivningen karta med verksamhetsbuller i normal 
drift att ersättas med tabell för beräknade värden och beskrivning av dimsionerande driftfall 
som den bygger på.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-12-13

Daniel Rova     Anna Karin Lidén  
Tf planchef     Planarkitekt

Bilaga 1 Länsstyrelsens yttande 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse, 2017-11-03
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GRANSKNINGS-
YTTRANDE

Datum
2017-11-27

Diarienummer
402-15279-17

1 (1)

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

stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Granskning av detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, 
Luleå kommun
Handlingar daterade 2017-11-03 för granskning enligt 5 kap. 20 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).
Ert diarienummer: SBF 2017/737

Bakgrund
Luleå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Porsön 1:416 och del av 
Porsön 1:3. Området är i dagsläget planlagt för industri och kontor/teknikby. Syftet med 
detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en mindre utökning av befintlig teknikby.

Länsstyrelsen har 2017-09-20 yttrat sig enligt 6 § förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar där Länsstyrelsen delade kommunens bedömning om att 
en särskild miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas. Länsstyrelsens synpunkter från 
samrådsskedet, daterade 2017-10-31, har i granskningshandlingarna tillgodosetts.

Synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL
Länsstyrelsen har inga synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL.

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

Samråd
I yttrandets beredning har Länsstyrelsens naturmiljöenhet deltagit.

De som deltagit i yttrandet
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 
planarkitekt Jens Haapalahti.

Bilaga 1 Granskningsutlåtande 
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Dnr: SBF 2017/737

Samrådsredogörelse

Detaljplan för del av Porsön,
Porsön 1:416 och  
del av Porsön 1:3

Luleå kommun          Norrbottens län

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upp-
rätta ett förslag till ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 1:416 (KSau 2017-04-10 § 118).

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 
kap. 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 be-
rörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 2017-10-10 till och med 
2017-10-30. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, på Stads-
huset och på stadsbiblioteket. Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall 
sänts till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörda fastighetsägare (enligt sändlista). 

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:
• Skanova, 2017-10-16
• Trafikverket, 2017-10-23

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Räddningstjänsten, 2017-10-11
• Försvarsmakten, 2017-10-17
• Lindbäcks fastigheter, 2017-10-23
• Fritidsförvaltningen, 2017-10-25
• Lantmäteriet, 2017-10-27
• Luleå Lokaltrafik AB (LLT), 2017-10-30

Bilaga 2 Granskningsutlåtande 
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• Naturskyddsföreningen i Luleå, 2017-10-30
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2017-10-30
• Länsstyrelsen, 2017-10-31
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 synpunkter redovisas i sin 
helhet.

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

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har synpunkten att bestämmelsen för högsta totalhöjd över angivet nollplan finns 
behöver den  även kompletteras med en planbestämmelse där nollplanet för planområdet fast-
slås.

Länsstyrelsens synpunkter bifogas i sin helhet. Se bilaga 1 

Kommentarer: 

För att förtydliga vilket nollplan som gäller kommer bestämmelsen ”Högsta totalhöjd över nollplanet” att 
kompletteras med  - i RH 2000. 

Försvarsmakten
Försvarsmakten framför erinran i ärendet. 

Planområdet är beläget inom stoppområde för höga objekt kring riksintresset för totalförsvarets 
militära del Luleå/Kallax flottiljflygplats. Vid flygplatsen bedrivs både militär och civil flygtra-
fik. Som en del i Försvarsmaktens kvarvarande system av flottilj- och övningsflygplatser anpas-
sade för militär verksamhet är flygplatsen av vital betydelse.  

Inom stoppområde kan inte höga objekt tillåtas då dessa riskerar att påtagligt skada riksintres-
set. Med höga objekt avses objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse respek-
tive 45 meter innanför sammanhållen bebyggelse.  

Aktuellt planområde är beläget utanför sammanhållen bebyggelse och i föreslagen detaljplan 
regleras bebyggelsen till 30 meter totalhöjd över nollplanet. Det är dock otydligt i plankartan 
vad som är angivet nollplan. Då plankartan är juridiskt bindande önskar Försvarsmakten såle-
des en tydlighet i plankartan för att säkerställa att skada inte kan uppstå på riksintresset. 

Kommentarer:  

Luleå kommun anser att i huvudsak all deltaljplanelagd mark är sammanhållen bebyggelse och i detta fall 
finns redan en gällande detaljplan och en pågående verksamhet med ett antal anställda. 

För att förtydliga vilket nollplan som gäller kommer bestämmelsen ”Högsta totalhöjd över nollplanet” att 
kompletteras med  - i RH 2000.  
Byggnaden är planerad att ligga på +14 meter ± 0,5 meter. Vi reglerar inte exakt markhöjd då det i detalj-
projektering kan behöva justeras för att ge bästa massbalans. Huset som planeras är ca 15 meter högt och 
totalhöjden medger utrymme för enstaka mindre uppstickande delar.

Bilaga 2 Granskningsutlåtande 
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Lantmäteriet
Lantmäteriet har synpunkter runt plankarta och planbestämmelser rörande bestämmelsen x1 
innebär att kommunen är skyldig att lösa rättigheten för allmänhetens tillgänglighet. Kom-
munen har ansvar för framtida drift och underhåll av området varför bestämmelsen inte kan 
kombineras med g1 så som gjorts i plankartan. Lantmäteriet kommer inte kunna bilda gemen-
samhetsanläggning för utrymme med bestämmelsen x1 även om den kombineras med g1. 

Lantmäteriet kan inte återfinna bestämmelsen x2 i plankartan. 

Lantmäteriet har synpunter att i planbeskrivning, under fastighetsrättsliga frågor antyds att 
några av de befintliga ledningsrätterna kommer att behöva omprövas. Det finns ingen redovis-
ning av vem som skall bekosta eventuell flytt av ledningar eller omprövning av befintlig rättig-
het. Under fastighetsrättsliga frågor anges att Porsön 1:416 skall utökas. Det finns dock ingen 
tydlig redovisning från vilken fastighet marken skall överföras eller vem som skall ansöka om 
och bekosta lantmäteriförrättningen.  

Lantmäteriet har synpunkter på delar av planen som de anser bör förbättras som att plankartan 
blir svårläst tillsammans med grundkartan. Kanske kan grundkartan tonas ner något för att öka 
läsbarheten av plankartan. 

Att som i egenskapsbestämmelserna e1-e3 ange största exploatering för kvartersmarken, istäl-
let för att koppla det till fastighetstorlek, kan orsaka problem i det fall området indelas i flera 
fastigheter. Vem som kan exploatera blir då en fråga om först till kvarn. Eftersom nuvarande 
fastighetsindelning ser ut som den gör samt planens syfte behöver det i nuläget inte innebära 
problem. 

Planens syfte är enligt planbeskrivningen att möjliggöra serverhallar, ytkrävande inte störande 
industri med kontor. Med bestämmelsen J1 låses användningen till just serverhallar varför syf-
tet att möjliggöra ytkrävande inte störande industri med kontor för andra ändamål faller bort.

Kommentarer:

Lösningen med en gång- och cykelvägen korsande infart indragen från gatan är en lösning som tagits 
fram gemensamt med fastighetsägaren. Avsikten är att ge plats för långa fordon som ska ut på gatan och 
som inte hindrar eller innebär trafikrisker för förbipasserande på gång- och cykelvägen. Vi förstår Lant-
mäteriets synpunkt om att bestämmelserna inte är förenliga och tar därför bort bestämmelsen g1 på den 
ytan. Förändringen beskrivs även i planbeskrivningen. Vi förutsätter att då det är en samförståndslösning 
inte är aktuellt med inlösenskrav från fastighetsägaren.

Egenskap x2 återfinns i planområdet nedre vänstar hörn och avser den befintliga stig som leder till Na-
tura 2000-området. En stig som är i överenskommelse med fastighetsägare. 

Ledningsrätterna som avses och även kommer att tydligare beskrivas både i omfattning och ansvar i plan-
beskrivningen är för ledningar som tidigare legat i allmän platsmark, Datavägens södra del. Planen är 
med sina u- områden anpassad så att inga befintliga ledningar behöver flyttas.

Förtydligande görs av ansvarar för ansökan och för kostnader för överförande av mark i planbeskrivning-
en.

Vad det gäller sätt att redovisa exploatering är relaterat till specifika ytor och inte till  
fastighetyta och att det skulle försvåra att fastigheten styckas och i senare skede ger möjlighet till avytt-
ring så är det en förutsättningarna för att kunna bedömma att planen är lämplig. Det är förklarat under-
kapitel 5 i planbeskrivning. Det gäller att långsiktigt säkra förutsättningarna för Natura 2000-områdets 
värden. I enlighet med det är bestämmelsen J1 precis avgränsad just till serverhallar. Och för det så tar vi 
i enlighet med synpunkten tas texten ” ytkrävande inte störande industri med kontor”bort. 

Bilaga 2 Granskningsutlåtande 
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Kommunala förvaltningar och bolag
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten vill i samrådsskedet framföra att:

• Markbrandposter ska finnas i området  med max 150 meters avstånd sinsemellan. Brandpos-
terna ska ha ett flöde på minst 1200 I/minut. 

• Det ska finnas två infartsvägar till serverhallen så att räddningstjänsten har åtkomlighet 
även om den ena vägen blockeras av brand.

• Om tillståndspliktig mängd brandfarlig vara hanteras på  området ska tillstånd för hante-
ringen av den brandfarlig varan sökas hos räddningstjänsten i Luleå. Tillståndsansökan 
finns att hämta  på Luleå kommuns hemsida: http://www.lulea.se/kommun- politik/sjalvser-
vice/naringsliv/ansokan-om-tillstand-brandfarlig vara.html

Kommentarer: 

Brandvatten/reservoarer inom fastigheten är en fråga som behandlats i avtal med Luleå kommuns-Vatten 
och avloppsavdelning och det gäller för hela siten/fastigheten. Lokalisering av markvattenposter samråds 
lämpligen i samband med bygglov. 

Till de tre hallarna som planen medger finns idag tre infarter från gata och möjlighet att inom området 
runda alla de stora byggnaderna var för sig. Det ger flera möjligheter att komma fram till samtliga bygg-
nader.

Uppgifterna om tillstånd hanteras inte i detaljplanen och synpunkterna har därför tillsänts fastighetsäga-
ren för information.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen vill betona vikten av att knyta ihop de stigar som berörs av de nya byggna-
tionerna. Ny stig bör ha en bra anslutningspunkt mot väg och bebyggelse.

Kommentarer:  

En ny dragning för stigen norr om fastigheten Porsön 1:416 kommer att göras i samband med exploate-
ringen. Den exakta dragningen är under utredande och exakta läget läggs därför inte fast i detaljplanen. 
Linjedragning  för stig och lämplig anslutning samråds med ansvariga för framtida kommunalt naturre-
servat för att ge ett bra resultat i slutändan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att konsekvenserna ska beskrivas utförligare vad gäller 
de områden som har höga naturvärden (markerade som röda och gula i figur 15 i miljökon-
sekvensbeskrivningen) när dessa kommer att tas i anspråk av detaljplanen.

Kartan som visar beräknat verksamhetsbuller har väldigt skarpa gränser mellan olika ljudni-
våer vid kortsidorna av de stora byggnaderna. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att man 
bör kontrollera om bullerberäkningen är med verkligheten överensstämmande och om det är 
så, beskriva vad det beror på.

Fasadutformning ska ske i dialog med miljö- och byggnadsförvaltningen.

I miljökonsekvensbeskrivningen på sid 27 står det ”miljökontoret” på två ställen, bör ändras till 
”Miljö- och byggnadsförvaltningen”.

Bilaga 2 Granskningsutlåtande 
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Kommentarer: 

Förtydligande har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen avseende konsekvenserna för  naturvärden i 
området som exploateras.

Bullerberäkningar för verksamhetsbuller är samtliga beräkningar utförda enligt Svensk Standard som för 
industribullerberäkningar är General Prediction Method, DAL 32.  
Bullerkällorna består av fläktar som sitter inne i byggnaden. Bullret kommer ta sig ut riktat ur byggna-
den genom gallerförsedda öppningar i byggnadens två långsidor. I beräkningsmodellen uppfattas ljud 
som bryts 90 grader ge en 15-20 dBA lägre ljudnivå vid gavel. På längre avstånd bör denna effekt  i verk-
ligheten  var något mindre då ljud har en tendens att böja av vid hörn.  
Beräkningsmodellen har alltså en tendens att den överskattar byggnadens skärmningseffekt något på 
längre avstånd. Vår bedömning är att denna avvikelse mot verkligheten kommer ha en försumbar inver-
kan på de beräknade nivåerna vid bostäder.

I förslaget har valts, liksom i gällande plan, att låta diskussionen om fasadutformning göras i bygglovför-
farandet. Alltså görs inga förändringar i förslaget i denna fråga. 

Benämningar korrigeras till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) 
Luleå Lokaltrafik AB har bra kollektivtrafikförsörjning i aktuellt område. 

Under rubriken kollektivtrafik, i samrådsförslaget föreslås att vändplatsen flyttas ca 200 meter 
norrut. Vilket medföra extra kostnader i form av fler bussar och ökade kilometer.  
Det skrivs i samrådshandlingarna, att detta kan medföra svårigheter för busstrafiken och detta 
kommer att utredas vidare fram till gransking och vändplanen flyttas kanske inte.

Kommentarer: 

Utredningen tillsammans med LLT under samrådstiden resulterade i att befintlig vändyta för bussen be-
hålls och användningen GATA1 i planområdets nordöstra del kommer att utgå ur förslaget. I dagläget ses 
inte motiven för att flytta vändytan vara så stort att det försvarar de kostnader som bedöms uppkomma.

Övriga
Lindbäcks fastigheter
Från Lindbäcks sida ser vi positivt på en vidareutveckling av Campus LTU, Teknikbyn och 
serverhallarnas tillkomst och tillväxt vilket sammanvägt stärker både Luleå som stad, Porsön 
som stadsdel och oss som lokal bostadsaktör. Vi har de senaste två decennierna investerat i ett 
betydande studentbostadsbestånd på Porsön som idag uppgår till över 1 500 lägenheter där vi 
ser fortsatta tillväxtmöjligheter av bostäder i området.  

Idag har vi tre ”bostadsnoder” på Porsön i form av Vänortsvägen, Universitetsområdet och 
Klintbacken där samtliga tre områden har en klar tillväxtpotential. Vår syn är att utformningen 
av gällande detaljplaneområdet till stora delar ”stänger” ett fortsatt sammanhållet och vidareut-
vecklat bostadsområde på Vänortsvägen bortsett då från möjliga förtätningar.  

Vi önskar därför att planområdets sträckning beaktas vid det fortsatta detaljplanearbetet för 
fortsatta möjligheter att hålla samman Vänortsvägens bebyggelse längs med Haparandavägen. 

Kommentarer: 

Den föreslagna förlängningen av gatan kommer att utgå ur förslaget. Gång- och cykelvägen tillika tänkt 

Bilaga 2 Granskningsutlåtande 

106



6

ledningsstråk till redan planlagt verksamhetesområde norr om planområdet ligger alltså kvar. 

I gällande översiktsplan är området norr om planområdet utpekade för verksamheter/arbetsplatser. Por-
söberget topp och det släpp som i planen getts användningen Natur är ett viktigt släpp mellan de exploa-
terade områdena som möjliggör tillgänglighet  till natur och rekreationsmiljöer för boende på hela Porsön 
och därför av stort värde. Det är också en buffert för att störningar inte ska bli ett framtida bekymmer när 
verksamhetsområdet bebyggs. Expansionsutrymmet norr ut är begränsat för bostäder, eventuella utök-
ningar av bostäder kan måsta göras med förtätning eller eventuellt i området mot Haparandavägen.

Synpunkterna medför inte ändringar i planförslaget.

Naturskyddsföreningen i Luleå
Förändringarna som föreslås i den nya reviderade detaljplanen för serverhallområdet på Porsön 
1:3 och 1:416, finns inslag som är både bra och mindre bra. Till det som är bra är att inte exploa-
tera skogen i den norra delen och istället låta området vara ”Natur” i detaljplanen. Området 
ligger alldeles intill bostadsområdet på Vänortsvägen och således den skog som är närmast för 
de boende. Mindre bra är att en del av områdena som har naturvärdesklass 2 och 3 kommer 
att tas i anspråk av det nya hallbygget. Det kan tyckas av mindre betydelse att cirka 3,3 hektar 
sumpskog försvinner och omvandlas till industrimark men Naturskyddsföreningen i Luleå är 
av en annan åsikt och anser att det är förlust av av värdefull natur som är av betydelse för växt 
och djurlivet. Ett nytt försök bör tas av placeringen av den nya serverhallen för att undvika att 
skyddsvärd natur exploateras.

Kommentarer: 

I naturvärdesinventeringen (COWI 2017) står följande text under kapitel 1.3 Habitat inventering; 

”Den sydvästra delen av exploateringsområdet har blivit identifierad som naturvärdesobjekt klass 2 och 
3. Området består av gransumpskog med inslag av lövträd. Det finns få grova träd men mycket död ved, 
både stående och liggande. Den gällande detaljplanen täcker ca halva ytan med naturvärdesobjekt klass 2 
och 3, vilket motsvarar 1,6 ha. Den planerade exploateringen kommer att ta ytterligare 1,7 ha av natur-
värdesobjekt klass 2 och 3 i anspråk.” 

Benämningen gransumpskog har felaktigt använts för hela området. I tabellen i kapitel 4.6 Naturvär-
desobjekt som redovisar delområdena var för sig framgår det att område FL 4 (klass 2) och FL 5 (klass 3) 
utgörs av gransumpskog. FL 6 (klass 3) och FL 7 (klass 3) som är inräknat i ytan utgörs av granskog.

Det är 1,2 ha gransumpskog som omvandlas till industrimark utöver de 0,2 hektar gransumpskog som 
redan utgör industrimark i gällande detaljplan. Av dessa 1,4 ha beräknas ca 0,8 ha påverkas på betydande 
sätt.

Inom föreslaget planområde där gransumpskogen finns kommer slänter och återföringsbassänger att an-
läggas. Bedömningen är att detaljplanens genomförande inte på ett betydande sätt kommer påverka gran-
sumpskogen utanför planområdet. Bedömningen grundar sig på att hydrologin inte förändras i området 
mellan Natura 2000-området och exploateringsområdet. Slutsatserna i den hydrologiska undersökningen 
(COWI 2017) är att en hydrologisk förändring nedströms, på den västra sidan av exploateringsområdet, 
kan undvikas genom att infiltrera allt dränerat grundvatten och ytvatten från exploateringsområdet till 
området nedströms. Dessa åtgärder är reglerat i verksamhetens miljötillstånd.
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Tabellen ovan redovisar del-
områden, klassning, naturtyp 
och biotop.

Kartan t h redovisar delom-
rådenas placering. 

Svart linje redovisar befintlig 
fastighetsgräns, röd linje re-
dovisar inventeringsområde 
för skyddade arter och blå 
linje redovisar habitatinven-
teringsområdet.
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Som vi redovisat i MKB har förslaget föregotts av en utredningar av olika alternativ där olika intressen 
och konflikter ställts mot varandra. Anpassningar och justeringar har gjorts och slutligen har en avväg-
ning gjorts mellan de olika intressen som finns i området. Avvägningen mellan att förlägga serverhallarna 
ännu närmare bostäderna, eller att minska området för natur norr om området eller att minska områden 
med sumpskog i området har resulterat i den placering som planen föreslår. Att undvika sumpskogen helt 
skulle dessvärre få stora negativa konekvenser då troligen naturområdet i norr. Avvägningen har även 
gjorts i ett större sammanhang för att hushålla långsiktigt med resurser, utnyttja reda uppförd infrasturk-
tur och beslasta natur och samhället med att beshöva skapa det på ytterligare en annan plats. Kommunens   
sammanvägda bedömning är att området som omfattas av planen, genom föreslagen detaljplan, kommer 
att användas på det sätt som är mest lämpligt med hänvisning till områdets beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar:

• För att förtydliga vilket nollplan som gäller kommer bestämmelsen ”Högsta totalhöjd över 
nollplanet” att kompletteras med  - i korrdinatsystem för höjd RH 2000. 

• Bestämmelse g1 utgår inom området med bestämmelse x1  i plankartan. Ändringen och syftet 
beskrivs i planbeskrivningen.

• Förtydligande görs i planbeskrivning både av vilka rättighets områden som kan behöva 
ändras och vems ansvaret är för dessa åtgärder. 

• Förtydligande görs av ansvarar för ansökan och för kostnader för överförande av mark i 
planbeskrivningen.

• Syftet i planbeskrivningen korrigeras och texten ”ytkrävande inte störande industri med 
kontor” tas bort.

• Förtydligande har gjorts i MKB avseende konsekvenserna för  naturvärden i området som 
exploateras.

• MKB har förtydligats avseende beskrivningen av vegetationstyperna där hela området tidi-
gare beskrevs som gransumpskog.

• Texter korrigeras till Miljö- och byggnadsförvaltningen där äldre begreppet Miljökontoret 
har använts.

Med anledning av utredningar under samrådstiden görs följande ändringar :

• befintlig vändyta för bussen behålls och användningen GATA1 i planområdets nordöstra del 
kommer att utgå ur förslaget. I dagläget ses inte motiven för att flytta vändytan vara så stort 
att det försvarar de kostnader som bedöms uppkomma.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-11-03

Daniel Rova    Anna Karin Lidén   Mia Sundström
Tf Planchef    Planarkitekt    Planarkitekt
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SAMRÅDSYTTRANDE

Datum
2017-10-31

Diarienummer
402-14290-17

1 (1)

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

stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Förslag till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3, Luleå 
kommun
Handlingar daterade 2017-10-03 för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).
Ert diarienummer: SBF 2017/737

Bakgrund
Luleå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Porsön 1:416 och del av 
Porsön 1:3. Området är i dagsläget planlagt för industri och kontor/teknikby. Syftet med 
detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en mindre utökning av befintlig teknikby.

Länsstyrelsen har 2017-09-20 yttrat sig enligt 6 § förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar där Länsstyrelsen delade kommunens bedömning om att 
en särskild miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas.

Synpunkter enligt 5 kap. 14 § PBL
Då planbestämmelse finns för högsta totalhöjd över angivet nollplan finns behöver den 
även kompletteras med en planbestämmelse där nollplanet för planområdet fastslås.

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

Samråd
I yttrandets beredning har Länsstyrelsens naturmiljöenhet deltagit.

De som deltagit i yttrandet
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Willy Sundling efter föredragning av 
planarkitekt Jens Haapalahti.

Bilaga 1 Samrådsredogörelse
Bilaga 2 Granskningsutlåtande 
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Beslutsdatum Instans

Luleå kommun
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Antagande

SBF 2017/737
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Anna Karin Lidén

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2017-12-13
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Daniel Rova
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

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

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

Lokalgata

GATA

1

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

TransformatorstationE

1

ServerhallarJ

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED

KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gång- och cykel Marken är avsedd för gång- och cykel,  4 kap 5 § 2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största exploatering är 33500 kvadratmeter bruttoarea,  4 kap

11 § 1

e

2

Största exploatering är 28500 kvadratmeter bruttoarea,  4 kap

11 § 1

e

3

Största exploatering är 6500 kvadratmeter bruttoarea,  4 kap 11

§ 1

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

+0.0

Högsta totalhöjd i meter över nollplan i RH 2000,  4 kap 11 § 1

16.5

Högsta byggnadshöjd är 16.5 meter,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Dagvatten ska avledas till fördröjnings- och

återföringsmagasin. Dagvatten från trafikytor ska renas.,  4 kap

16 § 1

b

2

Husgrundernas dräneringsvatten ska avledas till

återföringsmagasin.,  4 kap 16 § 1

b

3

Tak eller fasadmaterial får inte avge skadliga emissioner till

vatten.,  4 kap 16 § 1

b

4

Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd över nollplan i RH 2000,  4 kap 10 §

n

1

Marken är avsedd för skog/plantering som visuellt skydd,  4

kap 10 §

n

2

Marken är avsedd för fördröjningsmagasin för dagvatten,  4

kap 10 §

n

3

Marken är avsedd för återföring dagvatten och bevarande av

natur,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs även för trädfällning,  4 kap 15 § 3

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap

6 §

x

1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap 6 §

x

2

Markreservat för allmännyttig stig/gångtrafik,  4 kap 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg,  4 kap 18 §
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Förord
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till detaljplan för Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3 
utgör ett underlag i detaljplaneprocessen. MKB:n tas fram parallellt med detaljplanen och 
ingår som underlag vid samråd, granskning och slutligen antagande av detaljplanen.

Denna version av MKB ingår som underlag vid granskning. 

Konsultföretaget COWI AB har under 2017 tagit fram geotekniska och hydrologiska utred-
ningar samt naturvärdesinventering och fågelinventering. Dessa utgör bilagor till detaljpla-
neförslaget.

2010/2011 pågick planprocessen för gällande plan och underlaget som togs fram i samband 
med det har även använts i denna process. För mer information se kapitel 10 ”Källor”.

Luleå 2017-10-03

Läsanvisning
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag 
av följande miljöaspekter;

Naturmiljö som främst behandlar områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-om-
rådet Gammelstadsviken naturreservat.

Mark och vatten som främst behandlar hydrologi, dagvattenhantering och återförsel av renat 
dagvatten till Gammelstadsviken.

MKB dokumentet inleds med en icke teknisk sammanfattning av miljöbedömningen. In-
ledningen beskrivs i kapitel 1 med bakgrund och syfte samt planeringsförutsättningar. 
Genomförandet beskrivs i kapitel 2 där behovsbedömningen, avgränsningen och bedöm-
ningsgrunderna behandlas. Allmänna intressen som riksintresse och Natura 2000, naturre-
servat, miljökvalitetsnormer och miljömål behandlas i kapitel 3. Kapitel 4 beskriver de olika 
alternativen som miljöbedömts. Nulägesbeskrivningen i kapitel 5 ligger till grund för konse-
kvensbeskrivningen av miljöaspekterna som behandlas i kapitel 6. Under respektive rubrik 
redogörs för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag samt de eventuella miljökvali-
tetsnormer som berörs, efter det bedöms miljöpåverkan. Störningar och miljöpåverkan under 
byggskedet redovisas i kapitel 7. Slutligen görs en samlad bedömning i kapitel 8 med förslag 
till uppföljning i kapitel 9. Kapitel 10 redovisar underlag till miljöbedömningen. MKB:n sam-
manställer delar av underlaget som tas fram till detaljplanen och redovisar det i detta doku-
ment. För mer information hänvisas till respektive rapport som anges i listan med underlag i 
kapitel 10.

Revidering efter samråd
Detaljplaneförslaget har visats för samråd under perioden 10:e - 30:e oktober 2017. Under 
samrådstiden har det inkommit synpunkter som redovisas i samrådsredogörelsen. I MKB:n 
har följande revideringar gjorts:

• Förtydligande har gjorts avseende konsekvenserna för  naturvärden i området som ex-
ploateras.
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• Förtydligande har gjorts avseende beskrivningen av vegetationstyperna där hela området 
tidigare beskrevs som gransumpskog.

Sammanfattning
År 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra uppförandet av tre serverhallar på om-
rådet. Två serverhallar har uppförts och den tredje planeras att uppföras. Ny detaljplan tas 
fram för att möjliggöra de anpassningar som behövs för att kunna uppföra den tredje server-
hallen med aktuell teknisk lösning och säkerhet. 

Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande 
plan, men byggrätten och fastigheten har utökats för att medge aktuell teknisk lösning och 
säkerhet. Byggrätten för den tredje serverhallen är i gällande plan ca 2,8 ha byggnadsarea, 
denna byggrätt utökas i planförslaget till 3,4 ha byggnadsarea. Högsta tillåtna totalhöjd är ca 
16 meter över mark. Planerad byggnad bedöms bli ca 400 meter lång.

Förutom aktuellt planförslag har alternativa placeringar utretts under processen för att hitta 
bästa placering av den tredje serverhallen utifrån platsens förutsättningar.

Inom planområdet finns riksintresse för rörligt friluftsliv, Norrbottens skärgård samt an-
gränsande riksintresse för naturvård och Natura 2000, Gammelstadsviken. Gammelstadsvi-
ken är ett naturreservat, Natura 2000 område och är ett s.k. Ramsarområde.

Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga eller påtagliga naturvärden i gran-
sumpskogen mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den 
sydvästra kantzonen av exploateringsområdet, och relativt ordinära värden i övriga områ-
den.

De naturliga flödesriktningarna för yt- och grundvatten sker mot Gammelstadsviken. Explo-
atering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade med 
Natura 2000-området. Det innebär i första hand att exploatering av de lövrika sumpskogs-
områdena och igenväxande odlingsmarker som ligger närmast Natura 2000-området ska 
undvikas. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför fåglars 
häckningstid.

Vid detaljplanens genomförande är det viktigt att säkerställa att Gammelstadsvikens vatten-
tillrinning inte förändras. Den västra delen av planområdet är mer låglänt och har ett direkt 
hydrologiskt samband med sumpskogarna inom Gammelstadsvikens naturreservat och 
Natura 2000-område. Området ska användas för utspridd återföring av dagvatten som renats 
och fördröjts inom planområdet.

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande, med vidtagna åtgärder för att 
minska  miljöpåverkan, medföra obetydlig påverkan mark och vatten avseende grundvatt-
net i omgivningen och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter 
och förutsättningar för Natura 2000-området. Åtgärdena innebär att konstruerad grund-
vatteninfiltration ska anläggas, dagvattnet ska renas och ledas till Gammelstadsviken och 
en drift-och skötselplan för dagvatten och snö ska tas fram och följas.

Verksamhetsutövaren har miljötillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. Planerad ut-
byggnad medför inte att något nytt miljötillstånd ska sökas.

Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende och inom Gammelstadsvikens Na-
tura 2000-område. Avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför 
fåglars häckningstid.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Aktuellt område på Porsön utgör stadens tekniska centrum. Området har under det senaste 
decenniet expanderat och är ett attraktivt val för kunskapsbaserade företag. 

År 2011 togs en detaljplan fram för att möjliggöra uppförandet av tre serverhallar på om-
rådet. Två serverhallar har uppförts och den tredje planeras att uppföras. Ny detaljplan tas 
fram för att möjliggöra de anpassningar som behövs för att kunna uppföra den tredje server-
hallen med aktuell teknisk lösning och säkerhet. Anpassning och viss utökning av fastighe-
ten och byggrätten görs därför. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet 
av planen för att främja hållbar utveckling. Därmed kopplar miljöbedömningen direkt till 
ambitionen om att hållbar utveckling ska genomsyra arbetet. Både miljöbedömningsproces-
sen och miljökonsekvensbeskrivningen (detta dokument) är viktiga verktyg för att följa och 
dokumentera denna ambition särskilt med avseende på de ekologiska, kulturella och sociala 
dimensionerna av hållbar utveckling. MKB:n är på det sättet en del i processen att värdera 
olika studerade alternativ och till sist en av grunderna för utformningen av det slutliga plan-
förslaget.

En MKB togs fram till gällande detaljplan 2010/2011. De stora frågorna identifierades då som 
möjlig risk för betydande påverkan på riksintresset naturmiljö/naturreservatet Gammelstads-

Figur 1: Översiktskarta, planområdet inom röd streckad linje.

Luleälven
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viken tillika Natura 2000-område med Ramsau status. MKB:n avgränsades till att omfatta 
naturvärden och fågelhabitat relaterade till närliggande riksintresse, påverkan på landskaps-
bild och yt-, dag- och markvatten samt störningar från verksamheten i form av omgivnings-
buller och utsläpp till luft.

Inga skadliga emissioner till vatten eller mark bedömdes ske. Planerad bebyggelse bedöm-
des inte riskera att påverka naturvärdena inom Natura 2000-området på ett betydande sätt. 
Bullernivåerna efter skyddsåtgärder förväntades inte överskrida gällande riktvärden under 
dagtid. Planerad bebyggelse bedömdes inte störa landskapsbilden i någon större omfattning. 

Ett miljötillstånd för att bedriva verksamheten söktes och beviljades innan serverhallarna 
uppfördes. Miljötillståndet reglerar bland annat återföringen av renat dagvatten till Gam-
melstadsviken och kontrolleras regelbundet av tillsynsmyndighet. Inga anmärkningar har 
rapporterats vid kontrollerna.

1.2 Tidigare planer och utredningar

Översiktsplan
Ställningstaganden i Översiktsplan 2013 är kortfattat att området ska prioriteras för verksam-
heter samt att Gammelstadsvikens naturområde inte ska påverkas negativt av utbyggnader, 
både avseende miljöpåverkan och tillgänlighet för djur och människor.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens prioriteringar.

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram togs fram till gällande plan (PL360) och godkändes av kommunsty-
relsen 2011-03-14 §85. Gällande plan och detta planförslag följer i huvudsak de ställningsta-
ganden som planprogrammet tog och som sedan utreddes djupare under arbetet med gäl-
lande plan.

Gällande detaljplan
Gällande plan för området, detaljplan för del av Porsön 1:3, Aurorum (PL360, laga kraft 2011-
06-22) som aktuell plan i sin helhet kommer att ersätta har ett huvudsakligt syfte att möjlig-
göra för utvidgning av befintligt arbetsplatsområde i anslutning till Luleå Tekniska Uni-
versitet. Planen möjliggör för ytkrävande inte störande industri och kontorsverksamheter. 
Närheten till Gammelstadsvikens naturreservat ställer särskilda krav på vilken typ av verk-
samhet som kan tillåtas samt respektavstånd mellan arbetsplatsområdet och naturreservatet. 
Planen medger byggnader på ca 9,8 ha. fördelade på 3 byggnader för serverhallar (By1-3) 
och två transformatorstationer.

2. Genomförande
2.1 Behovsbedömning
En miljöbedömning ska göras när en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, enligt 6 kap 11§ miljöbalken. 
För detaljplaner ska en behovsbedömning genomföras för att undersöka om betydande mil-
jöpåverkan föreligger eller inte. Om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska miljö-
bedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 12§ miljöbalken.

Luleå kommun har i sin behovsbedömning kommit fram till att ingen direkt betydande 
miljöpåverkan uppstår på grund av planförslaget. Kommunen anser ändå att frågor som rör 
naturmiljö samt mark och vatten kan bedömas i en MKB.  
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Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsens som 2017-09-20 meddelat att de delar 
kommunens bedömning. Länstyrelsen meddelar även att tillståndsprövning enligt 7 kap 
28a § miljöbalken samt dispensansökan från artskyddsförordningen inte behöver göras för 
detaljplanens genomförande.

2.2 Avgränsning

Innehållsmässig avgränsning
I 6 kap 12 § miljöbalken listas vad en MKB för planer och program ska innehålla. Det som är 
aktuellt i fråga om avgränsning är dels vilka miljöaspekter och dels vilka miljökvalitetsmål 
som kan anses vara relevanta att beakta i miljöbedömningen av planen. Det är enbart de 
miljöaspekter för vilka genomförandet av planen kan antas innebära en betydande miljöpå-
verkan som ska ingå i miljöbedömningen av planen. Miljöaspekterna som ska beaktas vid 
avgränsning listas i 6 kap 12 § p. 6 miljöbalken.

Kommunen har tagit fram ett förslag på avgränsning och samrått med länsstyrelsen. MKB:n 
omfattar följande aspekter:

Naturmiljö - områdets känslighet då det angränsar till Natura 2000-området Gammelstads-
viken naturreservat.

Mark och vatten - hydrologi, dagvattenhantering och återförsel av renat dagvatten till Gam-
melstadsviken.

Geografisk avgränsning
Utredningsområdet för MKB sammanfaller med gränsen för detaljplan. Förändrad markan-
vändning inom avgränsningen kan dock medföra konsekvenser även för omkringliggande 
områden. Därmed kommer konsekvenser avseende naturmiljö, mark och vatten att hantera 
ett större område.

Tidsmässig avgränsning
Alternativen, se kapitel 4, ska jämföras mot samma tidshorisont i MKB:n. Detaljplanen har 
genomförandetid satt på 10 år från det att planen har vunnit laga kraft. År 2030 beräknas 
dock detaljplanen sannolikt vara genomförd, därmed utgör horisontåret 2030 tidsmässig 
avgränsning för MKB:n.

2.3 Metod och bedömningsgrunder

Metod
I miljökonsekvensbeskrivningen används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och 
åtgärd. Påverkan är det fysiska intrång som exploateringen och/eller verksamheten inom 
detaljplaneområdet medför. Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, t.ex. 
förlust av ett skogsområde, buller eller föroreningar i luften. Konsekvens är den värdering 
av de effekter som uppkommer, de följdverkningar och betydelse för allmänna och enskilda 
intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald. Åtgärder vidtas för att undvika eller att 
minimera eller kompensera negativa konsekvenser.

Bedömningsgrunder
En konsekvensbedömning görs genom en sammanvägning av det berörda intressets värde 
och av ingreppets eller störningens omfattning. Om åtgärdsförslag är lämpligt för att minska 
negativa konsekvenser tas detta med i bedömningen.
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Konsekvensen beskrivs enligt följande graderingar:

Stora negativa konsekvenser
Betydande eller begränsad påverkan på riksintresse, eller 

betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. 
Överskrider miljökvalitetsnormer eller rikt-/gränsvärden 

för miljön. Motverkar tydligt nationella miljömål.

Måttliga negativa konsekvenser

Liten påverkan på värden av riksintresse eller begränsad 
påverkan på värden av lokalt/regionalt intresse. Negativ 

påverkan på nationella- och kommunala miljömål eller risk 
för överskridande av miljökvalitetsnorm eller rikt-/gräns-

värden för miljön.

Försumbara negativa konsekvenser Inte betydande påverkan på värden av lokalt/regionalt 
intresse. Liten negativ påverkan på kommunala miljömål.

Obetydliga konsekvenser
Ingen eller obetydlig påverkan på värden av riksintresse 

eller lokalt/regionalt intresse. Motverkar eller
bidrar obetydligt till att uppfylla miljömål.

Positiva 
konsekvenser

Konsekvenser som förbättrar värden av riksintresse
eller lokalt-/regionalt intresse. Bidrar med åtgärder i

miljömåls riktning eller bidrar till att förbättra nu
överskridna rikt- och gränsvärden.

Bedömning av hur dessa miljökonsekvenser påverkar värden av riksintresse eller lokalt-/re-
gionalt intresse;

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

Begränsad påverkan: Objektets värden finns kvar men minskar generellt eller delar av vär-
dena försvinner.

Liten påverkan: Delar av objektets värden minskar.

Osäkerheter i bedömningen ska tydligt framgå.

3. Allmänna intressen
3.1 Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska mark- eller vattenområden eller enstaka objekt som har ut-
pekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen skyddas 
enligt hushållningsbestämmelserna i kap. 3 och 4 i miljöbalken.

Detaljplanen angränsar till:

Riksintresse för naturvården, kap. 3, §6 och kap. 4, §8 miljöbalken:

Gammelstadsvikens Natura 2000-område, SCI och SPA (art- och habitatdirektivet och fågel-
direktivet). Gammelstadsviken är ett s.k. Ramsarområde enligt den internationella konven-
tionen för skydd av värdefulla våtmarker CW-listan (Convention on Wetlands).

Detaljplaneområdet berör:

Friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 3, §6 miljöbalken

Rörligt friluftsliv – Norrbottens skärgård, kap. 4, §2 miljöbalken
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3.2 Naturreservat
Detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till:

Gammelstadsvikens naturreservat

3.3 Övriga skydd
Biotopskydd enligt 7 kap. § 11 miljöbalken berörs inte.

Strandskydd enligt 7 kap. §13, 14 miljöbalken berörs inte.

Landskapsbildsskydd enligt 19§ naturvårdslagen berörs inte.

3.4 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som beskrivs närmare i miljöbal-
kens 5:e kapitel. Syftet med miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med hälso- och 
miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp. Det gäller till exempel utsläpp från trafik och 
jordbruk. Miljökvalitetsnormer infördes med miljöbalken år 1999. Det finns miljökvalitets-
normer framtagna för omgivningsbuller, luftkvalitet och vattenkvalitet. Utgångspunkten 
för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och 
naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommunen ska i planering 
och planläggning iaktta gällande miljökvalitetsnormer. Detaljplaner, områdesbestämmelser 
och lovgivning får inte medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.

Miljökvalitetsnormer som kunde vara relevanta för planområdet och verksamheten utreddes 
i MKB till gällande detaljplan från 2011. De miljökvalitetsnormer som då bedömdes relevanta 
för planområdet var de som behandlar vattenkvalitet, utomhusluft och buller.
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Detaljplanen bedömdes kunna genomföras utan risk att överträda miljökvalitetsnormerna. 
Resultaten från då genomförda utredningar beträffande hydrologi, dagvattenhantering, bul-
ler, utsläpp till luft samt påverkan av värmeavgivningen från kylanläggningen låg till grund 
för slutliga bedömningar. 

Då viss förändring av planområdet görs i aktuellt planförslag är påverkan på Gammelstads-
vikens vattenkvalitet och miljökvalitetsnormerna för vatten fortsatt relevant att undersöka. 
Miljökvalitetsnormerna och planens eventuella påverkan på vattenkvaliteten beskrivs när-
mare i kapitel 5 ”Nulägesbeskrivning” och kapitel 6 ”Konsekvenser och bedömning”.

3.5 Miljömål
Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Dessa mål ska fungera som vägledande i all 
planering. Syftet med målen är att främja människors hälsa och värna om biologisk mångfald 
och naturmiljö, liksom säkra god hushållning av resurser och ta tillvara kulturmiljön och de 
kulturhistoriska värdena. Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det inte finns regionala 
särdrag som motiverar egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och 
etappmål för Norrbottens län, därmed gäller nationella miljökvalitetsmål, preciseringar och 
etappmål som beslutas av regeringen även för Norrbottens län.

Miljökonsekvensbeskrivningen berör särskilt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vat-
tendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och 
djurliv. Miljömålen beskrivs och bedöms i kapitel 6 ”Konsekvenser och bedömning”.

4. Alternativredovisning
Rimliga alternativ med hänsyn till detaljplanens syfte och geografiska räckvidd ska redovi-
sas i MKB:n och jämföras med planförslaget. Syftet med att jämföra planförslaget med andra 
alternativ är att strategiska val som främjar hållbar utveckling ska kunna göras i ett tidigt 
skede. 

Gällande detaljplan medger lokalisering av tre serverhallar. Den tredje planeras att uppföras 
med modern utformning och teknik, vilket har medfört att storlek och placering har ändrats 
från ursprunglig utformning som medges i gällande detaljplan. Under processen att hitta 
den bästa lösningen för byggnadens utformning och placering har tre alternativ studerats; 
planförslaget samt placering i nord-sydlig eller väst-östlig riktning, se rubrik ”Alternativ 
placering”. Alternativen nord-sydlig och väst-östlig riktning var de första alternativen som 
togs fram. Eftersom nord-sydlig riktning innebar oacceptabelt intrång i friluftsområdet och 
väst-östlig riktning innebar oacceptabel påverkan på Natura 2000-området togs ytterligare 
alternativ fram och en placering valdes efter avvägning mellan intressen och effekter. Den 
utgör nu planalternativet. Planalternativet innebär att byggnaden har roterats ytterligare och 
minskats i längd för att undvika oacceptabelt intrång i den känsliga naturmiljön och frilufts-
området som den angränsar till.

Planförslaget ska även jämföras mot ett s.k nollalternativ. Nollalternativet beskriver miljöns 
sannolika utveckling inom utredningsområdet om inte planförslaget genomförs. Nollalter-
nativet inkluderar de åtgärder och förändringar som kan förväntas även utan att den nya 
detaljplanen genomförs.

Alternativ placering samt nollalternativet utgör i denna MKB alternativ som jämförs mot 
planförslaget. 
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4.1 Planförslaget  

Planförslaget medger en tredje serverhall i norra delen av planområdet, liksom gällande 
plan, men byggrätten och fastigheten har utökats för att medge aktuell teknisk lösning och 
säkerhet. Byggrätten för den tredje serverhallen är i gällande plan ca 2,8 ha byggnadsarea, 
denna byggrätt utökas i planförslaget till 3,4 ha byggnadsarea. Högsta tillåtna totalhöjd är ca 
16 meter över mark. Planerad byggnad bedöms bli ca 400 meter lång. Ett naturområde längst 
i norr säkerställer åtkomst till rekreation och friluftsområdet.

Figur 3: Illustration av planförslaget

Detaljplanförslaget 
redovisas med plankarta 
och planbeskrivning. På 
plankartan finns ytterli-
gare planbestämmelser 
som reglerar detaljpla-
nens utformning. Läs 
plankarta och plan-
beskrivning ihop med 
denna MKB.
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4.2 Nollalternativet
Nollalternativet innebär ingen ytterligare etablering inom planområdet, dvs. endast de två 
serverhallar som redan byggts kommer att finnas på platsen. En tredje serverhall placeras på 
annan plats. Infrastrukturen som krävs för denna typ av anläggningar finns redan utbyggd 
på Porsön. Att bygga den tredje serverhallen på annan plats innebär stora investeringar för 
att skapa samma förutsättningar som redan finns på Porsön, samt att den kapacitet som finns 
på Porsön inte nyttjas optimalt.

Nollalternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig 
stor ekonomisk investering i infrastruktur.

 

4.3 Alternativ placering 
Placering nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning 
skulle innebära att byggnaden 
placeras längre norr ut. Bygg-
naden, som skulle vara ca 500 
meter lång, uppförs tvärs över 
höjdkurvorna och mer schakt 
och fyllning skulle behövas. 
Naturvärden och risker gentemot 
Natura 2000-området och höga 
naturvärden i väster skulle inte 
påverkas. Anläggningen som 
helhet skulle dock bilda en bar-
riär för både djur och allmänhet 
och helt förhindra kommunika-
tion mot Gammelstadsviken då 
i princip hela toppen av Porsö-
berget skulle tas i anspråk. Det 
skulle strida mot intentionerna i 
Översiktplanen. Risken är stor att 
landskapsbilden skulle påverkas 
påtagligt.

Figur 4: Illustration av alternativ nord-sydlig riktning
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Placering väst-östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning 
skulle innebära att byggnaden, 
som skulle vara ca 500 meter lång, 
placeras så att den ligger längs med 
höjdkurvorna. Mindre schaktning 
och fyllning skulle behövas. Bygg-
naden i väster skulle dock innebära 
det största intrånget på områden 
med höga naturvärden och kopp-
lingar till Natura 2000-området 
och de värden som intilliggande 
naturreservat syftar till att skydda 
utifrån de alternativ som utretts. 
För allmänhet och djur skulle 
passagen mot Gammelstadsviken 
vid Porsöbergets topp kunna bäst 
behållas och tillgängligheten vara 
kvar i enlighet med översiktspla-
nens intentioner.

4.4 Alternativ lokalisering
Inför framtagandet av MKB till 
gällande detaljplan undersöktes 
flera alternativa lokaliseringar för 

Figur 5: Illustration av alternativ väst-östlig riktning

serverhallar. Förutom Porsön undersöktes även Svartön, Hertsön, Tuvåkra och Älvstaden i 
Luleå kommun samt Haraholmen och Lövholmen i Piteå kommun. Porsön visade sig vara 
det bästa alternativet för exploateringen. 

5. Nulägesbeskrivning
5.1 Allmän beskrivning 
Aktuellt område på Porsön ligger ca 4 km från Luleå city och utgör stadens tekniska centr-
um. Det finns flertalet kontorsbyggnader och inte störande industriverksamheter inom 
området, som ligger väster om Haparandavägen i anslutning till Luleå tekniska universitets 
campusområde. 

Planområdet är ca 48,5 hektar och ligger mellan ett bostadsområde för studenter i öster och 
Gammelstadsvikens naturreservat i väster.

I gällande detaljplan finns det outnyttjad byggrätt för den tredje serverhallen i planområdets 
norra del, som därmed fortfarande utgörs av skogsmark. Verksamhetsutövaren har miljötill-
stånd enligt miljöbalken för verksamheten. Planerad utbyggnad medför inte att något nytt 
miljötillstånd ska sökas.
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5.2 Mark

Geoteknik
SWECO AB gjorde en geoteknisk bedömning av området när gällande detaljplan togs fram 
2011. COWI AB har under 2017 kompletterat med en geoteknisk utredning för den norra 
delen av planområdet där den tredje serverhallen planeras.

Marknivåerna inom området varierar mellan ca +3 m till ca +22 m över havet. Marken i den 
norra delen sluttar från nordost mot sydväst, längst i norr sluttar marken något brantare från 
norr till söder. Ytskiktet består av skogstorv med varierande tjocklek på 0.1 – 0.3 m.

I den nordvästra delen finns under vegetationen mindre ”fickor” med siltig lera med största 
uppmätta mäktighet på 1.0 m. I övrigt underlagras vegetationen av mindre lager av silt och 
sand. (0.4-1.0 m) på fast lagrad morän.  I den mellersta och södra delen finns under vegeta-
tionen ett tunnare skikt av lerig silt med torrskorpekaraktär som underlagrats av löst lagrade 
leriga och siltiga sediment med ökande mäktighet åt väster. Närmare Gammelstadsviken, 
utanför planområdet, finns sulfidjord. I den sydvästra delen av fastigheten har morän till-
förts som markfyllnad ovanpå den naturliga moränen. Fyllnadsmaterialet består främst av 
lös sandmorän och grussand.

Det finns inga tidigare uppgifter beträffande förorenad mark i området. Området utgörs av 
tidigare oexploaterad mark varför risken för förorenad mark bedöms som mycket liten.

5.3 Vatten

Gammelstadsviken
Planområdet ligger nära Gammelstadsviken som är en av Norrbottens artrikaste fågelsjöar. 
Gammelstadsviken är drygt 4 km lång och som mest cirka 1 km bred. Sjön avvattnas via det 
grunda och delvis igenväxta Sellingsundet som ansluter till Holmsundet som mynnar i Luleå 
innerfjärdar och slutligen i Bottenvikens vatten. Det finns inga större tillflöden till Gammel-
stadsviken vilket gör att vattenomsättningen är mycket låg. De främsta tillskotten av vatten 
kommer därför från nederbörd och snösmältning samt okända tillskott från grundvatten. 
Jordarten runt sjön är finkorniga havssediment förutom ett område med morän vid Stor-
Porsön. Huvuddelen av de gamla havssedimenten har med tiden utvecklats till sulfidjordar 
vilka kan, efter torra regnfattiga perioder och följande låga grundvattennivåer, släppa ut sur-
het och höga metallhalter till Gammelstadsvikens vatten.

Figur 6: Gammelstadsviken
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Gammelstadsviken, som sedan en lång tid tillbaka har tappat den hydrologiska kontakten 
med havet, är inte längre påverkad av landhöjningen. Medelvattenståndet och djupet har 
ökat under de senaste 40 åren genom att igenväxning vid sjöns utlopp har verkat uppdäm-
mande på Gammelstadsvikens vatten. Sjön kommer på mycket lång sikt genom en naturlig 
succession att växa igen helt och övergå till en terrester miljö men det finns ingenting som i 
nuläget tyder på att Gammelstadsviken snabbt (ett par hundra år) kommer att växa igen helt. 
Det finns heller ingenting som tyder på att vattenkvaliteten kommer att förbättras på naturlig 
väg i framtiden. 

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en 
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Den kemiska statusen be-
döms som god eller uppnår ej god. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten 
ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 2021. 

Vattenmyndigheten har klassificerat den ekologiska och kemiska statusen för Gammelstads-
viken. Den ekologiska statusen är bedömd till måttlig och den kemiska statusen uppnår ej 
god. 

Miljöproblemen anges vara försurning (pga av sulfidjordar) och näringsämnen (Gammel-
stadsviken bedöms ha naturligt höga fosforhalter eftersom den är grund och håller på att 
växa igen). 

Gammelstadsviken uppnår inte god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE, 
dessa utgör överallt överskridande ämnen som främst finns deponerade i atmosfären och 
sprider sig ner i de flesta vattenförekomster.

Figur 7: Igenväxning vid sjöns utlopp
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Grundvatten
Grundvattenytan följer topografin och flödar mestadels från nordöst mot sydväst. De lägre 
delarna i sydväst består av våtmarker som bildats i grundvattnets utströmningsområde, 
alltså där grundvattnet når markytan. Grundvattennivån i området varierar med ungefär en 
meter under året, beroende på årstid. Under snösmältningsperioden är grundvattennivåerna 
höga, i flera fall ligger grundvattennivåerna över markytan.

MKB från 2011 anger att det kan finnas en risk för urlakning av järn i grundvattnet om om-
rådet grävs ut eller på annat sätt omfattas av markförberedande arbeten. Grundvattenkvali-
teten inom planområdet har kontrollerats av Vatten & Miljöbyrån sedan 2013. Inga tecken på 
förhöjda järnkoncentrationer som skulle indikera järnutfällning har noterats i kontrollpro-
grammet och ingen järnutfällning har observeras i infiltrationsdammarna.

Planområdet ligger inom Gammelstadsvikens avrinningsområde och utgör mindre än 2 % av 
den totala ytan.

Dagvatten
För delar öster om Datavägen finns anslutning till kommunalt dagvattennät. För byggrät-
terna väster om Datavägen samt väster om Vänortsvägen ska yt- och dagvatten återföras till 
Gammelstadsviken. 
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Figur 8: Gräns mellan kommunalt dagvattennät och  dagvatten som ska återföras till Gammelstadsviken
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Återföring av dagvatten görs genom fördröjning (rening) och spridd återföring mot ned-
ströms liggande våtmarker. Dagvatten från hårdgjorda ytor med risker för olje- eller bräns-
leläckage passerar oljeavskiljare innan det omhändertas lokalt inom fastigheten. Genom att 
återföra det renade dagvattnet förhindras grundvatttensänkning i den känsliga våtmarken 
och sumpskogen intill Gammelstads-
viken, se figur 11.

Figur 9 t.h: Översikt dagvattenhantering 
med  fördröjd återföring. Byggnaderna 

ligger inom urban zon (1), fördröjningsma-
gasin i randzon (2), området direkt väster  
om bassängerna utgör buffertzon (3) och 
området närmast Gammelstadsviken lig-

ger inom reservatzon (4).

Figur 10: Översikt principlösning/dagvattenplan. Källa: Rapporten ”Utredning av hydrolog och 
förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3 m.fl.” Vatten & Miljöbyrån, 2011-04-04
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Figur 11: Schematisk bild över förändringar i grundvattennivåer. Källa: Rapporten ”Utredning av 
hydrolog och förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3 m.fl.” Vatten & Miljöbyrån, 2011-
04-04

5.3 Naturmiljö

Naturreservat och Natura 2000-område
Gammelstadsviken är ett naturreservat av riksintresse och ett Natura 2000-område. I naturre-
servatet finns en naturtyp och 34 fågelarter som omfattas av Art- och habitatdirektivet res-
pektive fågeldirektivet. Gammelstadsviken är känt som en rik fågellokal med många häck-
ande och rastande fågelarter varav flertalet är rödlistade.

Naturvärdesinventering och fågelinventering 
Naturvärdesinventering och fågelinventering av planområdet upprättades i samband med 
detaljplanearbetet 2010-2011 samt 2017. Fågelinventeringen från 2011 omfattade den södra 
halvan av det aktuella området och naturvärdesinventeringen från samma år omfattade hela 
området. Naturvärdes- och fågelinventeringarna visar på höga värden i gransumpskogen 
mot Gammelstadsviken (väster om planområdet), vilken utgör 1,7 ha av den sydvästra kant-
zonen av exploateringsområdet, och relativt ordinära värden i övriga områden, se figur 15.

Naturvärdesinventeringar har utförts 2010/2011 av Enetjärn natur (samt komplettering av 
kommunens miljökontor) och 2017 av COWI AB. Inventeringsområdet har delats upp i del-
områden utifrån naturtyp, varje delområde har klassats, se figur 15. Eftersom SIS standard 
inte användes vid inventeringstillfället 2010/2011 har en bedömning av klassningen gjorts för 
dessa områden.

Naturvärdesklassning enligt SIS standard (SS199000:2014) görs utifrån bedömningsgrun-
derna art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till inventeraren om 
vilken klass som ska sättas. Följande naturvärdesklasser används:

Matris - naturvärdesklass 
Naturvärdesklass 1 
- Högsta naturvärde

Störst positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms varje 
område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå.

Naturvärdesklass 2 
- Högt naturvärde

Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms varje 
område vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå.
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Figur 12: Blandskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av skyddade 
arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI 

AB 2017)

Naturvärdesklass 3 
- Påtagligt naturvärde

Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte 
varje objekt behöva vara av betydelse för biologisk mångfald på varken regio-
nal, nationell, eller global nivå, men bedöms vara av särskild bety-delse för att 
den totala arealen av dessa områden ska kunna bibehållas.

Naturvärdesklass 4 
– Visst naturvärde Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Övrig mark

Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga värden för bio-
logisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till naturvärdesklass 
4 är skogs-områden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig kontinuitet, 
död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på grund av hög 
störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De betesmarker som 
inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igenväxande, samt 
saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora.

Resultat naturvärdesinventeringar: För utförligare information hänvisas till rapporten ”Invente-
ring av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI AB 2017

Den dominerade jordarten i området är morän, vilket övergår i lera-silt vid sjön samt berg 
norr om inventeringsområdet. Dessa faktorers inverkan gör inventeringsområdets norra del 
till en generellt mer torr och näringsfattig plats och att de södra delarna har större vattenre-
tentionsförmåga i närhet av Gammelstadsviken. Närheten till sjön och havet skapar också 
bra förutsättningar för ständigt fuktiga miljöer, vilket i sin tur t.ex. gynnar vissa mossor, 
lavar och svampar som är anpassade till detta.

Förenklat kan inventeringsområdet delas in i tre skilda vegetationstyper:

Öppen barrdominerad bland-
skog – 

Uppträder närmast bebyg-
gelse i öst, samt längs stigar. 
Skogen visar tydliga tecken 
på mänsklig påverkan men 
har troligen fått föryngras na-
turligt. Generellt förekommer 
asp och sälg som inslag i den 
annars barrdominerade vege-
tationen. Fält- och bottenskikt 
är relativt artrikt men utgörs 
främst av vanligt förekom-
mande arter.

Denna vegetationstyp omfat-
tar främst naturvädesklass 4 
- visst naturvärde.
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Gransumpskog/granskog – 

Utgör den dominerande 
vegetationstypen i syd 
och sydost närmast Gam-
melstadsviken. Trädskiktet 
karaktäriseras av gran, men 
inslag av björk (glasbjörk), 
gråal och sälg samt videbus-
kar förekommer. I fältskiktet 
finns skogsfräken och blåbär 
tillsammans med vitmoss-
arter och stor björnmossa i 
bottenskiktet.

Vegetationstypen gransump-
skog omfattar främst natur-
vädesklass 2  - högt natur-
värde. De torrare delarna av 
granskogen utgör naturvär-
desklass 3 - påtagligt natur-
värde.

Tallhedskog – 

Dominerande naturtypen i 
inventeringsområdet norra 
och östra del. I nordväst, där 
skogen närmar sig avverk-
ningsmogen, är skogen öp-
pen och full med risväxter. I 
öst, där skogen avverkats för 
ca 10 år sedan, är tallskogen 
tät och full med lövsly.

Denna vegetationstyp omfat-
tar främst naturvädesklass 4 
- visst naturvärde.

Figur 13: Gransumpskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av 
skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” 
- COWI AB 2017)

Figur 14: Tallhedskog. Foto: COWI AB (från ”Inventering av skyd-
dade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - 
COWI AB 2017)
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Resultat fågelinventering 2011/2017: För utförligare information hänvisas till rapporten ”Invente-
ring av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå” - COWI AB 2017.

Fågelinventeringarna har utförts 2011 av Enetjärn Natur och 2017 av COWI AB. Typiska ar-
ter är bofink, lövsångare, talgoxe, rödvingetrast, taltrast, kungsfågel, rödhake, talltita, större 
hackspett och järpe.

Generellt är aktiviteten och spelandet störst i områdets västra del, i den lövrika gransump-
skogen där t.ex. kungsfågel är mycket vanlig. Kring de norra delarna av inventeringsområ-
det, där den tredje serverhallen planeras, är det glesare mellan individerna och i den unga 
tallskogen var det många gånger närmast tyst. Av de utpekade 34 fågelarterna bedöms en-
dast järpe förekomma allmänt i området. Arten observerades i granskog i anslutning till den 
högvuxna tallskogen och läten hördes i gransumpskogen. 

Habitatet för andra utpekade arter som mindre hackspett och spillkråka bedöms generellt 
som dålig inom de norra delarna av inventeringsområdet men gynnsamt i de sydvästra 
delarna där det stora lövinslaget, ofta av kortlivade trädarter som sälg, asp och björk, skapar 
mycket död ved vilket ger goda förutsättningar för häckningsmöjligheter.

I samband med naturvärdesinventeringen av inventeringsområdet (2017) gjordes även en 
studie av omgivande habitat för att jämföra ifall biotoperna ändrats sedan tidigare invente-
ring år 2011. Studien finner att de habitatsgränser som tidigare identifierats i stort sett stäm-

Figur 15: Översikt bedömning av naturvärden.
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mer än idag. Det innebär att slutsatserna gällande potentiell påverkan på utpekade arter av 
exploatering fortfarande gäller för den sydvästra delen av inventeringsområdet, i gransump-
skogen. Området bedöms således fortfarande vara lämpligt som habitat för järpe, mindre 
hackspett och spillkråka på grund av den rika förekomsten av lövträd och död ved. Sedan 
tidigare inventering finns inga ytterligare rapporterade observationer av skogshöns från 
området. Spillkråka noterades vid tidigare inventering strax sydväst om nuvarande inven-
teringsområde. Vid inventeringen 2017 gjordes en liknade notering men längre norr ut. Då 
spillkråka rör sig över ett relativt stort område är det sannolikt att den utnyttjar åtminstone 
delar av inventeringsområdet.

Gällande den nordvästra delen av inventeringsområdet bedöms habitatet för de utpekade 
arterna vara av sämre kvalitet då död ved är mer ovanligt eftersom träden inte har rätt struk-
turer som håligheter. Väster om inventeringsområdet observerades dock bättre habitat med 
lövblandad barrskog och fler äldre träd och torrakor.

Resultat identifierade skyddade arter:

Följande fågel- och växtarter, som finns inkluderade i Bilaga 1 och 2 i artskyddsförordningen 
(2007:845), har identifierats inom inventeringsområdet; spillkråka (Dryocopus martius), järpe 
(Tetrastes bonasia) och revlummer (Lycopodium Annotinum).

Spillkråka (Dryocopus martius) observerades utanför (nordväst om) exploateringsområdet 
och fågelläten kunde även höras. Järpe (Tetrastes bonasia) observerades och hördes inom 
exploateringsområdet. Fågeln häckar troligen inom området för byggnation (inventerings-
området för skyddade arter) samt väster om exploateringsområdet, intill Natura 2000-områ-
det. Revlummer (Lycopodium Annotinum) finns inom exploateringsområdet och kommer 
försvinna inom de delar som planeras för byggnation.

I naturvärdesinventeringen som gjordes 2010/2011 hittades vad man misstänkte kunde vara 
en sälgtagging (Deviodontia pilaecystidiata), som är en rödlistad svampart. Vid inventeringen 
2017 hittades ett exemplar som likande sälgtagging på en plats nära där den sågs vid tidigare 
inventering. Vid mikroskopisk analys visade det sig att svampen inte var en sälgtagging, 
utan den liknande Xylodon borealis, som inte är rödlistad.

6. Konsekvenser och bedömning
6.1 Mark och vatten

Planalternativet
Den planerade exploateringens största påverkan på grundvattnet kommer från en minskad 
grundvattenbildning till följd av att mark omvandlas från naturmark till urban mark med 
hårdgjorda ytor. De hårdgjorda ytorna kommer att dräneras via ett system som leder neder-
börden till en infiltrationsbassäng och hindrar naturlig grundvattenbildning inom detaljpla-
neområdet. Detta kommer även leda till förändringar av grundvattenflödet till omkringlig-
gande områden.

En vattenbalansberäkning för området utfördes för miljökonsekvensbeskrivningen från 2011. 
Slutsatserna var att var grundvattennivåerna nedströms området skulle kunna bli 0,45 m 
lägre, om inte snö och dräneringsvatten tillförs området nedströms genom återinfiltration 
och som en följd av mindre skogsklädd yta efter att byggnaden konstruerats.

En liknande beräkning med samma antaganden, men med det nu planerade exploaterings-
området, visar på en avsänkning av grundvattennivån med ca 1 m vid ett värsta fall om 
ingen återinfiltration sker.
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På grund av att skog avlägsnas på exploateringsområden kommer det vara möjligt att infil-
trera mer vatten än det naturliga överskottet av grundvatten idag. Träden avger vatten ge-
nom avdunstning under sommaren och denna vattenförlust kommer inte ske när byggnaden 
är på plats. Viss avdunstning kommer att ske från dagvattendammarna och från hårdgjorda 
ytor men under sommaren kommer avdunstningen av nederbörd vara mindre än idag. Snö 
från snöröjning planeras att lagras inom etableringsområdet och i infiltrationsdammar så att 
grundvattenflödet nedströms inte reduceras.

Ett dräneringssystem kommer att anläggas norr om byggnaden för att avsänka grundvatten-
nivån så att byggnaden hålls torr. Fältstudier indikerar att området som påverkas av grund-
vattensänkningen förväntas bli litet och inte nå utanför exploateringsområdet.

Risk för negativa effekter på våtmarksområdet nedströms, på grund av minskad grund-
vattentillförsel, är möjlig om inte skyddsåtgärder implementeras. För att undvika negativa 
effekter på våtmarksområden kommer anpassade åtgärder och en drift-och skötselplan att 
implementeras för den lokala hanteringen av dagvatten. Designen av byggnaden och dess 
omgivningar kommer att förhindra en minskning av grundvattentillförseln nedströms ge-
nom att transportera allt dränerat grundvatten och all nederbörd från anläggningsområdet 
till ett infiltrationssystem nedströms. En strategi för hantering av snö kommer att imple-
menteras i drift-och skötselplanen i syfte att bibehålla och balansera tillförsel av smältvatten 
under våren.

Samma metod för att samla in och infiltrera dagvatten har även använts för de två första 
serverhallarna, med goda resultat. Den hydrologiska rapporteringen som görs varje år visar 
inga förändringar i grundvattennivåer väster om området efter konstruktion av första server-
hallen.

Tillgänglig data är för knapphändig för att med hög precision kunna beräkna risk för ur-
lakning av järn från återinfiltration av grundvattnet. Däremot kan det fastställas att ingen 
järnurlakning har observerats i grundvattendräneringen från befintliga serverhallar. Prov-
tagningsprogrammet visade inga signifikanta nivåer av järn i lösning och den geotekniska 
undersökningen visar att jordarterna i den norra delen är likartade övriga delar av plan-
området. COWI delar slutsatsen från MKB framtagen 2011 att risken för urlakning av järn 
bedöms vara låg. 

COWI’s professionella bedömning är att det finns tillräckligt underlag för att försäkra att 
projektet inte kommer att påverka grundvattnet i omgivningen. Om konstruktionen genom-
förs i enighet med föreslagen plan som innebär konstruerad grundvatteninfiltration samt att 
drift-och skötselplan för dagvatten och snö tas fram och följs, kommer grundvattennivåer i 
omkringliggande områden inte att påverkas.

Förutsatt att ovanstående åtgärder vidtas bedöms planalternativet medföra obetydliga 
negativa konsekvenser för mark och vatten. 

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras längre norr ut. Bygg-
naden uppförs tvärs över höjdkurvorna och mer schakt och fyllning skulle behövas. Place-
ringen bedöms sannolikt påverka både mark och vattenförhållandena negativt.

Alternativet bedöms medföra försumbara negativa konsekvenser för mark och vatten. 
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Alternativ placering, väst östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras så att den ligger längs 
med höjdkurvorna. Mindre schaktning och fyllning skulle behövas men eftersom byggna-
den placeras tvärs över flödesriktningen skulle påverkan på hydrologin bli stor. Byggnaden 
skulle i väster göra ett stort intrång på områden med höga naturvärden där 

Alternativet bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för mark och vatten. 

Nollalternativet
Nollalternativet innebär annan lokalisering för serverhall 3. Eftersom det inte finns någon al-
ternativ lokalisering idagsläget är det svårt att bedöma påverkan på mark och vatten. Nollal-
ternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor 
ekonomisk investering i infrastruktur. 

Inom aktuellt område innebär nollalternativet att nuläget kvarstår, det vill säga att endast 
serverhall 1 och 2 finns på platsen. Med de åtgärder som vidtagits vid uppförandet av server-
hallarna medför dessa ingen negativ miljöpåverkan på mark eller vatten.

6.2 Naturmiljö

Planalternativet
Planalternativet innebär att den tredje serverhallen byggs i norra delen av planområdet som i 
nuläget dels består av ordinär skogsbruksmark och dels av granskog med naturvärden. Mar-
ken närmast och under byggnaden kommer att dräneras och vattnet leds till återföringsbas-
sänger som samlar dag- och dräneringsvatten. Bassängerna byggs nedanför slänterna intill 
serverhallens västra/sydvästra sida. Från bassängerna infiltreras vattnet och sprids därefter 
till naturområdet och Gammelstadsviken. Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor passerar 
oljeavskiljare innan det når bassängerna. För att möjliggöra uppförandet av serverhallen 
kommer marken att beredas och träden avverkas inom området som är planlagt för industri-
mark. Området där byggnaden placeras kommer schaktas ut mot norr och fyllas upp mot 
sydväst. 

Det är 3,3 ha naturmark värderad till naturvärdesklass 2 och 3 som ligger inom föreslaget 
detaljplaneområde. Av dessa ligger 1,5 ha inom gällande detaljplan. Skillnaden mot gällande 
detaljplan är därmed 1,8 ha. 

Exploateringen medför påverkan på delar av naturmarken. För naturmark klass 3 påverkas 
ca 2,2 ha och för naturmark klass 2 påverkas ca 0,4 ha. Mer preciserat utgör gransumpskog 
1,4 ha av marken inom detaljplaneförslaget, varav 0,8 ha bedöms påverkas på betydande sätt 
då ytan exploateras. 

Fältinventeringarna från 2017 bekräftar tidigare resultat som tyder på att områdets fågelfau-
na är ordinär för ett område med liknade karaktär i denna del av landet. Fågelinventeringen 
stämmer också väl överens med naturvärdesinventeringen av området som pekar på höga 
värden i gransumpskogen och relativt ordinära värden i övrigt.

Utifrån de utförda inventeringarna görs bedömningen att en exploatering av det aktuella 
området inte på ett betydande sätt skulle ha en påverkan på fågelpopulationerna i det när-
liggande Natura 2000-området Gammelstadsviken. Det skogsområde som främst berörs av 
byggnationen utgör heller inte habitat med höga naturvärden.
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Järpe är den fågelart som troligen häckar inom området och som berörs av byggnationen. 
Arten är dock mycket stationär så det är inte troligt att en påverkan på järpe utanför Natura 
2000-området innebär någon negativ påverkan på järpe i det skyddade området, sanno-
likt förloras dock en del platser där de tidigare år haft revir. Den planerade exploateringen 
bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på järpens bevarandestatus, eftersom fågeln 
kommer att använda omgivande skog under följande säsonger. Dispens från artskyddsför-
ordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.

Den utpekade och rödlistade arten spillkråka förekommer också i området och gynnas san-
nolikt av den stora mängden död ved i gransumpskogen. Majoriteten av inventeringsområ-
det bedöms dock utgöras av habitat med lägre kvalitet för spillkråka så påverkan bedöms 
liten till försumbar då områden med höga kvaliteter till största del lämnas opåverkade 
förutsatt att inga förändringar sker med områdets hydrologi. Den planerade exploateringen 
bedöms därmed inte ha en betydande negativ påverkan på spillkråkans bevarandestatus. 
Dispens från artskyddsförordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.

Revlummern har ett bevarandeskydd eftersom den är relativt sällsynt i Södra Sverige. 
Växten är däremot vanligt förekommande i Norra Sverige, samt i områdena intill exploate-
ringsområdet. Växten kommer försvinna inom de delar som planeras för byggnation, men 
beståndet i områdena intill kommer inte att påverkas så länge hydrologin inte förändras. 
Exploateringen bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på revlummerns bevaran-
destatus. Dispens från artskyddsförordningen (2007:845) behöver därmed inte sökas.

Tidpunkten för avverkning och röjning ska ske mellan september och mars, dvs utanför 
fåglars häckningstid.

Exploatering bör inte göras av områden som är ekologiskt och hydrologiskt sammanlänkade 
med Natura 2000-området. Det innebär i första hand att exploatering av de lövrika sump-
skogsområdena och igenväxande odlingsmarker som ligger närmast Natura 2000-området 
ska undvikas. 

Förutsatt att ovanstående åtgärder vidtas bedöms planalternativet inte på ett betydande 
sätt ha en påverkan på naturmiljö, arter och förutsättningar för Natura 2000-området.

Alternativ placering, nord-sydlig riktning
Alternativ nord-sydlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras längre norr ut. Natur-
värden och risker gentemot Natura 2000-området och höga naturvärden i väster skulle inte 
påverkas. Anläggningen som helhet skulle dock bilda en barriär för både djur och allmän-
het och helt förhindra kommunikation mot Gammelstadsviken då i princip hela toppen av 
Porsöberget skulle tas i anspråk. 

Alternativet bedöms inte på ett betydande sätt ha en påverkan på naturmiljön eller Natura 
2000-området men skulle innebära en påverkan på landskapsbilden och rekreativa värden 
vid Porsöberget.

Alternativ placering, väst östlig riktning
Alternativ väst-östlig riktning skulle innebära att byggnaden placeras så att den ligger längs 
med höjdkurvorna. Byggnaden i väster skulle dock innebära det största intrånget på om-
råden med höga naturvärden och kopplingar till Natura 2000-området och de värden som 
intilliggande naturreservat syftar till att skydda utifrån de alternativ som utretts.

Alternativet bedöms medföra stora negativa konsekvenser för naturmiljön med betydande 
påverkan på Natura 2000-områdets skyddade värden. 
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Nollalternativet
Nollalternativet innebär annan lokalisering för serverhall 3. Eftersom det inte finns någon 
alternativ lokalisering idagsläget är det svårt att bedöma påverkan på naturmiljön. Nollal-
ternativet innebär en möjlig betydande miljöpåverkan på en annan plats och en trolig stor 
ekonomisk investering i infrastruktur. 

Inom aktuellt område innebär nollalternativet att nuläget kvarstår, det vill säga att endast 
serverhall 1 och 2 finns på platsen. Med de åtgärder som vidtagits vid uppförandet av ser-
verhallarna medför dessa ingen negativ miljöpåverkan på naturmiljön och Natura 2000-om-
rådet.

6.3 Miljökvalitetsnormer
Exploateringen inom planområdet påverkar hydrologin som är sammankopplat med vatten-
kvaliteten i Gammelstadsviken. Exploateringen inom planområdet bedöms kunna utföras så 
att vattenkvaliteten i Gammelstadsviken inte försämras genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten som renas och leds till Gammelstadsviken för bibehållen vattenbalans.

Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte medföra risk att miljökvalitetsnormer 
överträds.

6.4 Miljömål
Exploateringen bedöms med i denna MKB föreslagna skyddsåtgärder kunna genomföras 
utan att de nationella miljömålen motverkas. Exploateringen innebär inget intrång eller 
påverkan på Gammelstadsvikens vattenområde, Natura 2000-område eller våtmarksområ-
den. Trots att skogsområden tas i anspråk bedöms de viktiga sumpskogarna i anslutning till 
Gammelstadsviken inte beröras eftersom vatten återförs till sjön och bibehåller vattenbalan-
sen. Växt- och djurlivet som har anknytning till Gammelstadsviken kommer inte att skadas 
eller påverkas negativt av planerad exploatering. Genom att dagvatten och snö omhändertas 
lokalt inom planområdet bedöms påverkan på grundvattennivåer kunna minimeras. En god 
bebyggd miljö bedöms kunna upprätthållas genom att skyddsåtgärder beträffande buller och 
utsläpp till luft utförs vid behov.

7. Störningar och miljöpåverkan under byggskedet
Byggandet påverkar under byggtiden bl.a mark och vegetation genom tillfälliga åtgärder 
av olika slag. Mass- och materialtransporter, tillfälliga upplag av massor och material, eta-
bleringsplatser för fordon och maskiner kan medföra störningar för trafikanter, miljö, det 
rörliga friluftslivet samt fåglar och annat djurliv.

Nedanstående förslag till åtgärder förutsätts utföras av verksamhetsutövaren. 

Bullerstörningar för närboende och för fågel- och djurliv i Gammelstadsviken kan uppstå. 
Exploatören förutsätts vidta åtgärder så att gällande riktvärden enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser innehålls.

För att undvika att störa fåglar och förstöra fågelbon under häckningssäsongen, förstöra rom 
eller yngel av grodor eller störa andra djur under den känsligaste tiden av deras reproduk-
tionssäsong bör det initiala exploateringsarbetet, dvs avverkning och röjning av skogen, ske 
mellan september och mars.

Byggplatsen organiseras så att all mark och vegetation utanför det direkt berörda området 
skyddas och inte används till etablering, upplag, arbetsvägar, o.s.v. etc.
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Påträffas fornlämningar under byggtiden ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt Kultur-
minneslagen.

Under förutsättning att nedanstående åtgärder vidtas bedöms konsekvenserna under byggti-
den som försumbar för Gammelstadsvikens djur- och fågelliv samt för närliggande boende-
miljöer.

Tillfälliga uppläggningsytor för massor planeras till platser där störningar på omgivande 
naturmiljöer och från transporter blir små. Lämpliga platser tas fram i samråd mellan exploa-
tören och Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå. 

Kemikalier och bränslen förvaras förslagsvis på hårdgjorda ytor med vattentätt material och 
på mindre känsliga platser där risken för avledning av förorenat vatten till Gammelstadsvi-
ken undviks. Vid behov installeras oljeavskiljare för att säkra att förorenat vatten inte avleds 
till Gammelstadsviken. Lämpliga etableringsområden tas fram i samråd mellan exploatören 
och Miljö- och byggnadsförvaltningen i Luleå.

Bränslen av miljöklass 1, vegetabiliska hydrauloljor m.m föreskrivs för maskiner och fordon.

Restprodukter och tillfälliga avlopp hanteras enligt föreskrifter från Luleå kommun.

Finns lämpliga produkter för återbruk bör dessa användas. Möjligheten att återanvända åter-
vunna massor är beroende av tillgången inom rimliga transportavstånd vid utbyggnadstill-
fället. Innan återvunna massor används i detta projekt måste det säkerställas att det är rena 
massor.

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

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande, med vidtagna åtgärder för att 
minska  miljöpåverkan, medföra obetydlig påverkan mark och vatten avseende

grundvattnet i omgivningen och heller inte på ett betydande sätt ha en påverkan på arter 
och förutsättningar för Natura 2000-området. Åtgärdena innebär att konstruerad grund-
vatteninfiltration ska anläggas, dagvattnet ska renas och ledas till Gammelstadsviken och 
en drift-och skötselplan för dagvatten och snö ska tas fram och följas.

9. Uppföljning
Uppföljning sker genom kommunens tillsyn av miljötillståndet för verksamheten. 

10. Källor

Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Porsön 1:3 m fl Aurorum, 2011-04, (inkl. 
bilagor; Utredning av hydrolog och förslag till framtida dagvattenhantering inom Porsön 1:3 
m.fl . Vatten & Miljöbyrån 2011-04-04, samt Naturvärdesinventering inför detaljplan, Porsön-
Gammelstadsviken, Enetjärn natur 2011-02-09.)

Inventering av skyddade arter och habitat för exploateringsområde, Porsön, Luleå - COWI 
AB 2017

LLA3 – Hydrologisk bedömning, COWI AB 2017
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Gammelstadsviken. Vattenvegetation och igenväxning under 90 år, Rapportserie nr 16/2013, 
Länsstyrelsen i Norrbotten

VISS - Vatteninformationssystem Sverige. Information om Gammelstadsviken; http://viss.
lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA16167661 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 118

Planuppdrag del av Porsön, Porsön 1:416
Ärendenr 2017/494-3.1.1.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ett förslag på ny detaljplan för del av Porsön, Porsön 
1:416. Kommunfullmäktige beslutar om den nya detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet utgörs fastigheten Porsön 1:416 och del av Porsön 1:3. 
Planarbete ska utreda ändring inom gällande plan och utökning av fastigheten 
i nordöster för att förändra form på byggrätten med samma användning som i 
gällande plan samt i söder för att möjliggöra infart.

Beskrivning av ärendet
Pinnacle Sweden AB har som ägare av Porsön 1:416 ansökt om ändring i 
detaljplan. I planförfrågan önskas en utökning av fastigheten och därmed 
möjlighet att placera ytterligare byggnad i norr. Byggrätten utökas något och 
höjder justeras för att minska den påverkan som behöver görs på marknivåer. 
I förfrågan ingår också att ges möjlighet till ny och infart med 
säkerhetskontroll i söder.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Översiktsplanen anger i rekommendationerna att verksamheter ska 
prioriteras på Storporsön. Nya bostäder på Porsögården som ligger öster om 
planområdet. Och att kontakterna med Gammelstadsviken är av stor vikt för 
möjligheterna till upplevelser och rekreation för boende i området.

Området är i gällande plan betecknat Industri och kontor/Teknikby. 
I framtiden föreslås att området ges liknande förutsättningar och användning. 
Området ligger nära Gammelstadsviken och Natura 2000 område. 
Allmänhetens åtkomst av gångstigar och områdets naturvärden ska beaktas. 
Viktiga miljöfrågor som behandlades i gällande plan ska behandlas i ett nytt 
planarbete.

Sammanträdet
Stadsbyggnadsförvaltningen föredrar ärendet. 

Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kvalitet & samhällsutvecklings förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kvalitet & samhällsutvecklings förslag under proposition 
och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Kvalitet & samhällsutvecklings förslag, KLF Hid 2017.2198

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
Pinnacle Sweden AB
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-01-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 10

Medborgarförslag om placering av Hertsö badhus
Ärendenr 2017/1972-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förslaget om placering av Hertsö 
badhus.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 239 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kansliet 
har sedan översänt medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå förslaget om placering av Hertsö badhus. Arbetsutskottet föreslår bifall 
till förvaltningens förslag.

Förslagställaren anser att ett nytt badhus bör placeras på den befintliga 
konstgräsplanen på Hertsö centrum och föreslår vidare en ombyggnad av 
kansli och parkering. 

Det pågår för närvarande en lokaliseringsutredning för ny placering av Hertsö 
badhus. Utredningen görs på uppdrag av kommunstyrelsen enligt beslut 
2017-10-09 § 222. Ett av utredningens förslag på placering är på 
konstgräsplanen, varför medborgarförslaget kommer att hanteras inom ramen 
för detta uppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett ställningstagande i frågan kan 
ske under första kvartalet 2018.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2017-12-13, SBF hid 2018.218
 Beslut Kommunfullmäktige 2017-11-20, KLF änr 2017/1359-1521, SBF hid 

2017.6981
 Medborgarförslag (bilaga), SBF hid 2017.6980

Beslutet skickas till
Förslagställare
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-01-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 23

Begäran om utökat kommunbidrag till turbåtstrafik
Ärendenr 2018/16-3.7.0.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära utökat 
kommunbidrag med 250 tkr, dels för att bibehålla skärgårdstrafikens 
omfattning i samma nivå som 2017, dels för att på prov under 2018 utöka 
trafiken mellan Klubbviken och Hindersön.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Turbåtstrafiken som avses i ärendet bedrivs med två upphandlade turbåtar. 
Turbåt 1 trafikeras av Laponia Rederi AB med M/S Symfoni till Sandön, 
Junkön, Kluntarna, Småskär, Brändöskär och Hindersön. Turbåt 2 trafikeras 
av Condor Shipping med Stella Marina till Klubbviken.

Budgetramen för ovanstående turbåtstrafik är 3 450 000 kronor/år, beslut om 
skärgårdstrafik är taget i kommunfullmäktige.

Kostnaden för skärgårdstrafik i omfattning som 2017 har ökat.  
Kostnadsökningen härleds dels till uppräkning av konsumentprisindex 
transport, dels för att under 2018 prova en utökning av skärgårdstrafiken 
mellan Klubbviken och Hindersön under fem veckor i sommar. Förslaget till 
utökning har kommit via dialog med redarna.

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att av kommunstyrelsen begära 
utökat kommunbidrag med 250 tkr, dels för att bibehålla skärgårdstrafikens 
omfattning i samma nivå som 2017, dels för att på prov under 2018 utöka 
trafiken mellan Klubbviken och Hindersön.

Fritidsförvaltningen har haft samråd med ekonomikontoret som föreslår att 
medel för 2018 tas ifrån kommunfullmäktiges oförutsedda och att det för 2019 
tas med i budgetberedningen. 

Nuvarande avtal för turbåtstrafiken upphör 2019-12-31

148



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-01-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

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

Beslutet skickas till
 Laponia Rederi AB
 Condor Shipping AB
 Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2018-02-02

 
2018/164-2.4.0.2

Jan Öström

Ekonomikontorets yttrande över fritidsnämndens begäran 
om utökat kommunbidrag för turbåtstrafik
Ärendenr 2018/164-2.4.0.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att fritidsnämndens 
begäran beviljas, att medel för 2018 anslås ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda händelser och att finansieringen för perioden fr.o.m. 2019 
hänskjuts till beredningen av strategisk plan och budget.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden har 2018-01-24 § 23 begärt utökat kommunbidrag på 250 tkr 
för att bibehålla skärgårdstrafikens omfattning i samma nivå som 2017, samt 
för att på prov utöka trafiken mellan Klubbviken och Hindersön under 2018. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från ekonomikontoret. 

Ekonomikontoret föreslår under förutsättning av att fritidsnämndens begäran 
beviljas beslutar kommunfullmäktige att finansiering för 2018 sker ur 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda händelser och att finansieringen 
för perioden fr.o.m. 2019 hänskjuts till beredningen av strategisk plan och 
budget.

Beslutsunderlag
 Fritidsnämndens protokoll 2018-01-24 § 23, KLF Hid: 2018.1112

Jan Öström
Ekonomichef, kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Integrationsavdelningen 2018-01-30

 
2017/1008-3.10.0.3

Magnus Johansson

Förlängning av beslut gällande ensamkommande unga 
asylsökande
Ärendenr 2017/1008-3.10.0.3

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut från 2017-08-28 gällande ensamkommande 
ungas rätt att stanna kvar i kommunen förlängs till och med 2018-12-31. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 2017-08-28 § 161 beslutade att ensamkommande unga 
asylsökanden som var boende i Luleå 30 juni 2017 och var födda 990701 – 
000630, gavs möjlighet att bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. 
Möjligheten att bo kvar gällde fram till 2018-06-30. 

Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår nu kommunfullmäktige att förlänga 
beslutet från 2017-08-28, om att asylsökande ensamkommande unga som 
omfattades av fullmäktigebeslutet (var boende i Luleå 30 juni 2017 och är 
födda 990701 – 000630), och ge dessa möjlighet att bo kvar i kommunen året ut 
fram till och med 2018-12-31. Detta eftersom Migrationsverket har fortsatt 
långa handläggningstider och många ännu inte har fått besked i sitt 
asylärende. 

I det tidigare beslutet stod att läsa:

”Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag som möjliggör 
att ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen kan bo 
kvar i anvisningskommunerna, istället för att tvingas flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan på beslut. Luleå kommuns 
strategiska plan för 2017-2018 slår fast att förutsättningarna för ökad tillväxt 
och attraktionskraft ska förbättras så att människor vill bo och arbeta här. I det 
arbetet tar Luleå tydlig ställning för öppenhet, mångfald och genom att bjuda 
in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Dessa intentioner talar starkt 
för att de ensamkommande asylsökande barnen som fyller 18 år inte ska 
tvingas lämna kommunen och kanske avbryta påbörjade gymnasiestudier. 
Genom att möjliggöra för dem att stanna i Luleå, fullfölja sin utbildning och 
lära sig språket, ökar möjligheten att de blir kvar i kommunen, etablerar sig 
och får arbete och därigenom bidrar till kommunens utveckling och tillväxt.”
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Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Integrationsavdelningen 2018-01-30

 
2017/1008-3.10.0.3

Magnus Johansson

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28 § 161

Magnus Johansson
Avdelningschef Integrationsavdelningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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 Kommunfullmäktige 2017-08-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 161

Ensamkommande unga asylsökanden
Ärendenr 2017/1008-3.10.0.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ensamkommande unga asylsökanden som 
var boende i Luleå 30 juni 2017 och är födda 990701 – 000630, ges möjlighet att 
bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Möjligheten att bo kvar gäller fram 
till 2018-06-30. 

Reservationer
Anders Josefsson (M), Carita Elfving (SD), Nina Berggård (V), Jan Nyberg 
(MP), Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C) och Jonas Brännberg (RS) 
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag som möjliggör 
att ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen kan bo 
kvar i anvisningskommunerna, istället för att tvingas flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende i avvaktan på beslut. 

Luleå kommuns strategiska plan för 2017-2018 slår fast att förutsättningarna 
för ökad tillväxt och attraktionskraft ska förbättras så att människor vill bo och 
arbeta här. I det arbetet tar Luleå tydlig ställning för öppenhet, mångfald och 
genom att bjuda in så många som möjligt i samhällsutvecklingen. Dessa 
intentioner talar starkt för att de ensamkommande asylsökande barnen som 
fyller 18 år inte ska tvingas lämna kommunen och kanske avbryta påbörjade 
gymnasiestudier. Genom att möjliggöra för dem att stanna i Luleå, fullfölja sin 
utbildning och lära sig språket, ökar möjligheten att de blir kvar i kommunen, 
etablerar sig och får arbete och därigenom bidrar till kommunens utveckling 
och tillväxt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-08-14 § 226 föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att ensamkommande unga asylsökanden som var 
boende i Luleå 30 juni 2017 och är födda 990701 – 000630, ges möjlighet att bo 
kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år. Möjligheten att bo kvar gäller fram till 
2018-06-30. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
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 Kommunfullmäktige 2017-08-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 161 (forts.)

Kommunstyrelsen har 2017-08-14 § 196 föreslagit kommunfullmäktige besluta 
att ensamkommande unga asylsökanden som var boende i Luleå 30 juni 2017 
och är födda 990701 – 000630, ges möjlighet att bo kvar i kommunen efter att 
de fyllt 18 år. Möjligheten att bo kvar gäller fram till 2018-06-30. 
Vid ärendets behandling reserverade sig Anders Josefsson (M) mot beslutet. 

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Carita Elfving (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens 
förslag. 

Yvonne Stålnacke (S), Anette Asplund (KD), Mehmet Tekin (S), Erland 
Nilsson (LpO) och Agim Sulaj (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget 
att ensamkommande flyktingbarn som varit bosatta i Luleå och som före 1 juli 
2017 fyllt 18 år eller uppskrivits i ålder och tvingats flytta från kommunen ska 
efter förfrågan ges möjlighet att återvända.

Carola Lidén (C), Bertil Bartholdsson (V), Thomas Olofsson (L) och Jan 
Nyberg (MP) stödjer Brännbergs förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Brännbergs tilläggsförslag under 
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. 

Votering begärs, där en ja- röst innebär bifall till Brännbergs förslag och en 
nej- röst innebär avslag till Brännbergs förslag. 

Efter rösträkning redovisar ordföranden att 16 ja- röster och 33 nej- röster har 
lämnats. 10 ledamöter har avstått från att delta i omröstningen. Ordföranden 
konstaterar därmed att fullmäktige beslutat avslå Brännbergs förslag. 

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla för kommuners 
mottagande av ensamkommande barn och unga. 
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 Kommunfullmäktige 2017-08-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 161 (forts.)

Enligt det nya systemet kommer kommunerna i normalfallet inte att få någon 
ersättning för asylsökande ensamkommande efter att de fyllt 18 år. Staten 
ansvarar för mottagandet av vuxna under asyltiden och de som har fyllt 18 år 
förväntas därmed flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden.
Regeringen har dock beslutat att införa ett tillfälligt kommunbidrag i 
höständringsbudgeten som möjliggör att ensamkommande barn som hinner 
fylla 18 år under asylprocessen kan bo kvar i kommunerna och till exempel 
fullfölja sina studier. Möjligheten att få del av bidraget omfattar endast de 
ensamkommande unga som är födda 990701 t.o.m. 000630 och fanns inskrivna 
i systemet 2017-06-30.

Det innebär att vuxna asylsökande fortfarande är ett statligt ansvar men att 
varje kommun har fått möjlighet att fortsätta att ha ensamkommande unga 
kvar på boenden mot ett statligt bidrag, i väntan på slutligt beslut. 

I Luleå är 56 barn födda inom intervallet som fortfarande är asylsökande. 
Preliminärt beräknas beslutet ge ökade kostnader med 1,9 mkr för kommunen 
efter det att statliga bidraget på 1,2 mkr räknats bort. Bedömningen är att 
kostnadsökningen ryms inom Arbetsmarknadsförvaltningens budget. 

Arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 
bosättningsgruppen finna lösningar på boendefrågan för målgruppen. 

Luleå gymnasieskola välkomnar ett beslut där nyanlända elever får stanna 
kvar i kommunen när de fyller 18 år. Det möjliggör för dem att fortsätta och 
slutföra påbörjad gymnasieutbildning. Idag finns en stor oro bland denna 
elevgrupp, då de lever i en ovisshet kring sin framtid, vilket påverkar deras 
mående och därmed deras studieresultat. 
 
Luleå gymnasieskola har byggt upp en språkintroduktionsutbildning av god 
kvalitet, med hög kompetens och tillräcklig volymkapacitet. Bedömningen är 
således att Luleå gymnasieskola har förutsättningar att klara att fortsätta 
utbilda nyanlända elever som efter 18 års ålder ges möjlighet att stanna i 
Luleå. 

Utbildningskostnaden för asylsökande elever täcks av det statsbidrag som 
Luleå kommun får via Migrationsverket. 
De elever som beviljas uppehållstillstånd får en kommunplacering och räknas 
därefter som ordinarie invånare i kommunen. Även då utgår ett mindre 
schablonbelopp från Migrationsverket för utökade kostnader av elevers 
skolgång under de två första åren. 
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 Kommunfullmäktige 2017-08-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 161 (forts.)

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid: 2017.5231
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-08-14 § 226, KLF Hid: 

2017.5243
 Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14 § 196, KLF Hid: 2017.5336

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Integrationsavdelningen 2018-01-31

 
2018/189-3.10.0.3

Magnus Johansson

Förslag till beslut gällande överenskommelser om 
ensamkommande barn
Ärendenr 2018/189-3.10.0.3

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun vid förfrågan tecknar 

överenskommelser med kommuner i länet om att överta 
ensamkommande barn under 2018. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att vid förfrågan 
underteckna överenskommelserna.

Sammanfattning av ärendet
Länets kommuner har en kraftigt minskad tilldelning av ensamkommande 
barn under innevarande år och enligt Migrationsverkets prognos även för 
kommande två år. Det blir därför svårt för framförallt mindre kommuner att 
ha egna verksamheter för ensamkommande barn när de endast får en till två 
barn per år. Luleå kommun har en tilldelning på ca 10 barn per år och har 
ännu 2018 ett klientunderlag för att fortsätta bedriva verksamhet. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har varit i kontakt med SKL om hur ett sådant 
förfarande kan gå till och ärendet utgår från deras förslag om att göra en 
överenskommelse med de aktuella kommunerna där den anvisade 
kommunen för över socialtjänstansvaret för barnet till Luleå kommun och då 
direkt placerar barnet i Luleå. Överenskommelsen gäller endast innevarande 
års tilldelning av asylsökande barn och som anvisats men ännu inte kommit 
till anvisad kommun, inte barn som redan vistas i anvisningskommunen. 
Grunden till överenskommelsen om överflyttning av ansvaret i respektive 
ärende är att det för barnets bästa bör placeras i den kommun som har bäst 
förutsättningar att ge varaktiga insatser motsvarande hjälpbehovet. 

Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen föreslår 
att Luleå kommun vid förfrågan tecknar överenskommelser med kommuner i 
länet om att överta deras anvisade ensamkommande barn. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har även samrått med barn- och 
utbildningsförvaltningen samt överförmyndarexpeditionen.   

Vår bedömning är att det finns utrymme i arbetsmarknadsförvaltningens 
nuvarande organisation av boenden för målgruppen och således 
förutsättningar att ge varaktiga insatser motsvarande hjälpbehovet till barnen. 
Det ger även en möjlighet för Luleå kommun att behålla egen verksamhet i 
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Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
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2018/189-3.10.0.3

Magnus Johansson

stället för att själva köpa platser i andra kommuner, vilket är i enlighet med 
vår barn- och ungaplan.

Magnus Johansson
Avdelningschef Integrationsavdelningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Överförmyndarnämnden
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Arbetsmarknadsförvaltningen 2018-01-19

 
2018/4-1.3.2.2

Sven Lindahl 

Intern kontroll Arbetsmarknadsförvaltningen 2018
Ärendenr 2018/4-1.3.2.2

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen förslår Kommunstyrelsen att godkänna 
Arbetsmarknadsförvaltningens intern kontrollplan för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga förvaltningar gör årligen en intern kontrollplan som skall godkännas 
av nämnd. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har för 2018 valt följande kontrollmoment 
utifrån riskanalys samt rådande förhållanden.

Intern kontrollplan 2018 (KS-Arbetsmarknadsförvaltning)

 Kontrollmoment Metod Frekven
s

Beskrivning Sannolik
het

Konsekv
ens

Riskvär
de

Vårdplaner 
genomförandeplan
er 
ensamkommande 
barn

Kontrol
l av 
alla

Två 
gånger/å
r

Rutiner framtagna 
och kontroll under 
2017 visat på stora 
förbättringar i 
tillämpning av rutin. 
Fortsatt kontroll 
2018 för att 
säkerställa 100% 
rutinuppfyllelse.

3. Möjlig 4. 
Allvarlig

12

Säkerställ att 
gällande regelverk 
för GDPR tillämpas

Stickpr
ov

Tre 
gånger/å
r

Säkerställa att 
personal som 
hanterar 
personuppgifter har 
god kännedom om 
lagstiftning och att 
rutiner som 
upprättas följer 
tillämpningen utifrån 
GDPR.

3. Möjlig 4. 
Allvarlig

12

Kontroll av rutiner 
kring 
avvikelsehantering 
på boendena för 
ensamkommande 
barn

Kontrol
l av 
alla

Tre 
gånger/å
r

Mall för att 
rapportera 
avvikelser i Treserva 
framtagen.
Ytterligare kontroller 
för att ytterligare 
säkerställa att ny 
rutin och 
arbetsinstruktioner 
för 
avvikelsehantering 
följs görs under 
2018.

1. 
Osannoli

k

3. 
Kännbar

3
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2018/4-1.3.2.2

Sven Lindahl 

 Kontrollmoment Metod Frekven
s

Beskrivning Sannolik
het

Konsekv
ens

Riskvär
de

SFI-plats enligt 
lagkrav

Kontrol
l av 
alla

Två 
gånger/å
r

Rutiner och 
systematisk 
uppföljning finns för 
att kunna leva upp 
till lagkravet att 
tillhandahålla SFI-
plats. Lagkravet följs 
till största del dock 
ej fullt ut 2017 varför 
det fortsätter vara 
ett kontrollmoment 
även 2018.

3. Möjlig 3. 
Kännbar

9

Uppföljning och 
utvärdering av 
upphandlade 
utbildningar

Kontrol
l av 
alla

Två 
gånger/å
r

De upphandlade 
utbildningarna utgör 
stor del av 
Vuxenutbildningens 
bruttokostnad. 
Rutiner skall följas 
för att säkerställa att 
de lagkrav och 
kvalitetskrav som 
ställs på 
utbildningsleverantö
rerna efterlevs. 2018 
kontrolleras främst 
avtalsfrågor och 
rutiner för 
kvalitetsuppföljning.

3. Möjlig 3. 
Kännbar

9

Korruptionsförebyg
gande åtgärder

Kontrol
l av 
alla
Ej 
bestäm
d

Fortlöpa
nde

I revisionens 
granskning rörande 
"korruptionsförbeby
ggande åtgärder" 
har de särskilt 
betonat att detta bör 
ingå i kontrollplanen 
för 2018 samt däri 
inkludera risken för 
mutor, förmåner och 
jäv.

2. 
Mindre 

sannolik

3. 
Kännbar

6

Rutiner för 
kontankortshanteri
ng Flyktingar och 
ensamkommande 
barn

Stickpr
ov

Två 
gånger/å
r

Kontantkortshanteri
ngen innebär risker 
för bedrägeri. 
Rutiner för 
utlämning av 
kontankortshanterin
g bör kontrolleras.

3. Möjlig 4. 
Allvarlig

12

Uppföljning av 
kränkningsärenden

Kontrol
l av 
alla

Två 
gånger/å
r

Utforma rutiner för 
hantering och 
analys av eventuella 
kränkningsärenden 
på 
Vuxenutbildningen

2. 
Mindre 

sannolik

4. 
Allvarlig

8
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2018/4-1.3.2.2

Sven Lindahl 

 Kontrollmoment Metod Frekven
s

Beskrivning Sannolik
het

Konsekv
ens

Riskvär
de

Antagningsprocess 
Vuxenutbildning

checkli
sta

Tre 
gånger/å
r

Kartlägga rutiner 
samt följa upp och 
optimera process 
utifrån gällande 
regler.

4. 
Sannolik

3. 
Kännbar

12

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Rutiner för intern kontroll och riskbedömning 
Arbetsmarknadsförvaltningen
Bilaga 2: Bruttolista internkontrollmoment för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Sven Lindahl 
T.f. Förvaltningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Rutiner för Intern kontrollplan och 
riskbedömning 
Arbetsmarknadsförvaltningen
VAD
En intern kontrollplan tas fram för att säkerställa att de krav som vilar på verksamheten kan 
infrias. Den interna kontrollplanen ska omfatta ordinarie verksamheten och handlar om att 
ha koll på system, processer och rutiner för att säkerställa att de fungerar, att de är kända och 
följs. 

VARFÖR
Kärnan i ett kontrollarbete är att förhålla sig till risker och att ha koll på det som inte får gå 
fel i verksamheten. Det innebär att man är ålagd att ta ansvar för att kontrollsystemen 
fungerar och att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt i den ordinarie verksamheten. 

Kontrollarbetet ska säkerställa att: 
 verksamheten är ändamålsenlig och ekonomisk 
 informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig 
 lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner följs på ett tillfredsställande sätt 
 verksamheten har ett hållbart förhållningssätt 

VEM ANSVARAR?
Förvaltningschef 
Förvaltningschef har det yttersta ansvaret för att förvaltningen har tydliga rutiner utformade 
för hur riskbedömning och kontroll ska utövas. Förvaltningschef ansvarar för att leda arbetet 
med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Allvarliga brister som 
upptäcks via den interna kontrollplanen ska omedelbart rapporteras till Kommunstyrelse. 

Förvaltningschef ska se till att det: 
 finns framtagna rutiner anpassade för respektive verksamhet. 
 minst en gång per år skriftligt rapportera till Kommunstyrelse och ge en samlad 
bedömning om hur den interna kontrollen fungerar i årsredovisningen.

Avdelningschef 
Chefer ska följa gällande rutiner för intern kontroll, ansvarar för att informera medarbetare 
om rutinernas innebörd och ansvarar för att de efterlevs. Brister som upptäcks via den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Avdelningschefer ansvarar 
för att inhämta information från sina verksamheter och på så sätt bidra med nya 
kontrollmoment till bruttolista, delta i riskbedömning, ta fram kontrollplan samt följa upp 
och rapportera sina kontrollmoment i planen. 
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Medarbetare 
Samtliga medarbetare är skyldiga att följa gällande rutiner. Brister som upptäcks via den 
interna kontrollplanen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Syftet med den 
omedelbara rapporteringen är att omgående kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta 
med de brister som uppmärksammats. Alla brister som hittas via det interna kontrollarbetet 
ska dokumenteras. 

RUTIN FÖR INTERNKONTROLL PÅ ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Bruttolista
De processer och rutiner som utgör grunden för verksamheten analyseras och ska leda fram 
till att tydliggöra de moment som behöver fungera för att verksamheten ska klara sitt 
uppdrag utan avvikelser. En förteckning över dessa tänkbara kontrollmoment kan ses som 
en bruttolista. Bruttolistan gås igenom varje år och varje avdelningschef ansvarar för att 
tillsammans med sin avdelning se över om nya moment tillkommit eller gamla behöver tas 
bort. Bruttolistan gås igenom gemensamt på förvaltningschefens ledningsgrupp. Bruttolistan 
finns i Stratsys. 

Riskbedömning 
Med riskbedömning menas att skatta sannolikheten att fel uppstår och den konsekvens det 
för med sig. Riskbedömningen görs i samband med gemensam genomgång av bruttolista i 
förvaltningschefens ledningsgrupp årligen.

Nedanstående matris från Stratsys åskådliggör hur risker skattas och fördelas utifrån 
allvarlighetsgrad. I princip är det moment med riskvärde 12 och högre som ska bli föremål 
för kontroll och läggas in i kommande kontrollplan men även andra faktorer kan vara 
avgörande. 
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Upprätta kontrollplan 
När riskbedömningen är gjord finns en lista över vilka moment som anses vara mest 
angelägna att kontrollera. Dessa markeras i Stratsys med ”hantera risk”. Övriga 
kontrollmoment i bruttolistan markeras med ”acceptera risk” Dessa blir då ett förslag till 
kontrollplan i rapporten Internkontroll. Förslaget till kontrollplan skall göras som ett ärende 
för beslut i Kommunstyrelse.  

Kontrollplanen ska fastställas i Kommunstyrelsen senast i december månad. 

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla: 
 Vilka kontrollmoment som ska följas upp 
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 
 Resultat från genomförd riskbedömning 

Exempel Intern kontrollplan 2018 (KS-Arbetsmarknadsförvaltning) 
 Kontrollmoment Metod Frekvens Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande barn

Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

Rutiner framtagna och 
kontroll under 2017 visat 
på stora förbättringar i 
tillämpning av rutin. 
Fortsatt kontroll 2018 för 
att säkerställa 100% 
rutinuppfyllelse.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Säkerställ att gällande 
regelverk för GDPR 
tillämpas

Stickprov Tre 
gånger/år

Säkerställa att personal 
som hanterar 
personuppgifter har god 
kännedom om lagstiftning 
och att rutiner som 
upprättas följer 
tillämpningen utifrån 
GDPR.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

SFI-plats enligt lagkrav Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

Rutiner och systematisk 
uppföljning finns för att 
kunna leva upp till 
lagkravet att tillhandahålla 
SFI-plats. Lagkravet följs 
till största del dock ej fullt 
ut 2017 varför det 
fortsätter vara ett 
kontrollmoment även 
2018.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppföljning och 
utvärdering av 
upphandlade utbildningar

Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

De upphandlade 
utbildningarna utgör stor 
del av Vuxenutbildningens 
bruttokostnad. Rutiner 
skall följas för att 
säkerställa att de lagkrav 
och kvalitetskrav som 
ställs på 
utbildningsleverantörerna 
efterlevs. 2018 
kontrolleras främst 
avtalsfrågor och rutiner för 
kvalitetsuppföljning.

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Korruptionsförebyggande 
åtgärder

Kontroll 
av alla
Ej 
bestämd

Fortlöpande I revisionens granskning 
rörande 
"korruptionsförbebyggande 
åtgärder" har de särskilt 
betonat att detta bör ingå i 
kontrollplanen för 2018 
samt däri inkludera risken 
för mutor, förmåner och 
jäv.

2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6
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Följa upp och rapportera 
Varje avdelningschef ansvarar för att följa upp och rapportera sina kontrollmoment. 
Kontrollmoment som är förvaltningsövergripande eller som kommer från 
Kommunfullmäktige ansvarar Projekt- och utvecklingsavdelningen för att följa upp och 
rapportera om inget annat beslutats. Hur ofta ett kontrollmoment följs upp avgör den som är 
ansvarig för momentet. Dock skall en uppföljning och en rapportering i Stratsys göras senast 
den 31 augusti för samtliga moment. I samband med det görs en gemensam avstämning i 
förvaltningschefens ledningsgrupp för att få en överblick över läget och möjlighet att göra 
korrigeringar innan slutrapportering i Stratsys. Slutrapportering görs senast andra 31 januari 
nästkommande år.

Resultatet från den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras 
i den årliga verksamhetsberättelsen till Kommunstyrelsen.

ÅRSHJUL FÖR INTERN KONTROLL

Beslutad 2018-01-17

ÅR DATUM VAD VEM HUR

0  Början av 
november

Gå igenom med medarbetare på 
respektive avdelning om det finns 
nya moment som bör tilläggas till 
bruttolista. Lägg till dessa i Stratsys

Avdelningschef Valfritt

0 Slutet av 
november

Gå igenom bruttolista och gör 
riskbedömning av samtliga 
kontrollmoment. Vilka ska hanteras 
eller accepteras.

Förvaltningschef+
Avdelningschefer

Förvaltningschefens 
ledningsgrupp

0 Senast 
december

Upprätta kontrollplan av valda 
kontrollmoment som ska hanteras i 
Stratsys. Gör ärende för beslut i KS.

Förvaltningschef Valfritt

Kontrollår
1

Löpande utifrån 
vald 
kontrollfrekvens

Följ upp kontrollmoment i planen 
utifrån vald frekvens

Avdelningschef Valfritt utifrån vald 
uppföljningsmetod i 
Stratsys

Kontrollår
1

Senast 31 
augusti

Samtliga kontrollmoment följs upp 
och rapporteras i Stratsys. 
Avstämning och eventuella åtgärder 
beslutas.

FC+POU+ 
Avdelningschefer

Genomgång på 
förvaltningschefens 
ledningsgrupp

2 Senast andra 31 
januari

Slutrapportering i Stratsys Avdelningschefer Bedömning och 
analys skall fyllas i.

2 Senast andra 
veckan i februari

Sammanställning till 
Verksamhetsberättelse

Avdelningschef 
POU

Valfritt
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Planera - Intern kontroll, Bruttolista - 2018 (KS-
Arbetsmarknadsförvaltning)

Sta
tus

 Kontrollmom
ent

Lokalt 
Ansva
rig

  Styrdokumen
t

Sanno
likhet

Konse
kvens

Riskv
ärde

Beslu
t

Per
iod

Rutin för 
semesterhant
ering 
Beredskapsav
tal 

Lars 
Sands
tröm 
(bortta
gen)

Tre 
gånge
r/år

checkl
ista

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

2. 
Lindrig

4 Acce
ptera 

risk

20
18

Rutin för 
utbetalning av 
klädbidrag 
m.m. vid 
ankomst 
flyktingmottag
ning 

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

1. 
Osann

olik

3. 
Kännb

ar

3 Acce
ptera 

risk

20
18

Rutin för 
hantering av 
rekvisitioner 
på boenden 

Magn
us 
Johan
sson

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

1. 
Osann

olik

3. 
Kännb

ar

3 Acce
ptera 

risk

20
18

Krishantering Ulrika 
Hagst
röm

En 
gång/
år

Kontro
ll av 
alla

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

4. 
Allvarli

g

8 Acce
ptera 

risk

20
18

Rutin för 
besvärshänvi
sning vid 
myndighetsut
övning 

Birgitt
a 
Nilsso
n

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Kontroll av 
Diarium 

En 
gång/
år

Stickp
rov

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

2. 
Lindrig

4 Acce
ptera 

risk

20
18

Rutiner för 
köptorhet 

Ulrika 
Hagst
röm

Tre 
gånge
r/år

Stickp
rov

3. 
Möjlig

3. 
Kännb

ar

9 Acce
ptera 

risk

20
18

Vårdplaner 
genomförand
eplaner 
ensamkomma
nde barn 

Magn
us 
Johan
sson, 
Åsa 
Koski

Två 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

3. 
Möjlig

4. 
Allvarli

g

12 Hant
era 
risk

20
18

Kontrollera 
hantering 
uppföljning av 
klagomål 
inkommna på 
externwebben 

Ulrika 
Hagst
röm, 
Britt 
Stillbo
rg

Två 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla
Djupin
tervju 

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

2. 
Lindrig

4 Acce
ptera 

risk

20
18

Säkerställa att 
registrering 
sker enligt 
gällande 
regler 

Ulrika 
Hagst
röm

Två 
gånge
r/år

Stickp
rov

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Säkerställ att 
gällande 
regelverk för 
GDPR 

Ulrika 
Hagst
röm, 
Vera 

Tre 
gånge
r/år

Stickp
rov

3. 
Möjlig

4. 
Allvarli

g

12 Hant
era 
risk

20
18
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Sta
tus

 Kontrollmom
ent

Lokalt 
Ansva
rig

  Styrdokumen
t

Sanno
likhet

Konse
kvens

Riskv
ärde

Beslu
t

Per
iod

tillämpas Weste
rlund

Kontroll av 
rutiner kring 
avvikelsehant
ering på 
boendena för 
ensamkomma
nde barn 

Åsa 
Koski

Tre 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

1. 
Osann

olik

3. 
Kännb

ar

3 Hant
era 
risk

20
18

Kontroll av 
individuella 
studieplaner 
på 
vuxenutbildni
ngen 

Birgitt
a 
Nilsso
n

Två 
gånge
r/år

Stickp
rov

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Treserva-
Journalhanteri
ng enligt 
sekretessregl
er samt rutin 

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

4. 
Allvarli

g

8 Acce
ptera 

risk

20
18

Intyg till alla 
deltagare vid 
avslut 

Två 
gånge
r/år

Stickp
rov

3. 
Möjlig

1. 
Försu
mbar

3 Acce
ptera 

risk

20
18

Rutin för 
kontroll av 
avbrottsorsak
er samt 
åtgärder 

Birgitt
a 
Nilsso
n

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

2. 
Lindrig

4 Acce
ptera 

risk

20
18

SFI-plats 
enligt lagkrav 

Birgitt
a 
Nilsso
n

Två 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

3. 
Möjlig

3. 
Kännb

ar

9 Hant
era 
risk

20
18

Uppföljning 
och 
utvärdering av 
upphandlade 
utbildningar 

Birgitt
a 
Nilsso
n

Två 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

3. 
Möjlig

3. 
Kännb

ar

9 Hant
era 
risk

20
18

Dokumentera
de 
avslutsamtal 

Två 
gånge
r/år

Enkät AMA:s 
ledningssyst
em

3. 
Möjlig

2. 
Lindrig

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Säkerställ att 
jämställdhets
analyser görs 
utifrån 
könsuppdelad 
statistik 

Vera 
Weste
rlund

En 
gång/
år

Kontro
ll av 
alla

Strategi för 
jämställdhets
integrering 
(CEMR)

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Fördjupade 
jämställdhets
analyser för 
jämställd 
service 

En 
gång/
år

Kontro
ll av 
alla

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

2. 
Lindrig

4 Acce
ptera 

risk

20
18

Försenade 
betalningar 

Ulrika 
Hagst
röm

Tre 
gånge
r/år

Stickp
rov

4. 
Sanno

lik

3. 
Kännb

ar

12 Acce
ptera 

risk

20
18

Hälsokontroll 
vid ankomst 

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

1. 
Osann

olik

2. 
Lindrig

2 Acce
ptera 

risk

20
18

Kontrollera Ulrika Tre Stickp 2. 3. 6 Acce 20
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Sta
tus

 Kontrollmom
ent

Lokalt 
Ansva
rig

  Styrdokumen
t

Sanno
likhet

Konse
kvens

Riskv
ärde

Beslu
t

Per
iod

rutiner kring 
återsökningar 
av bidrag från 
Migrationsver
ket. 

Hagst
röm, 
Magn
us 
Johan
sson

gånge
r/år

rov Mindr
e 

sannol
ik

Kännb
ar

ptera 
risk

18

Rutiner för 
fritids- och 
klädbidrag 

En 
gång/
år

Ej 
bestä
md

3. 
Möjlig

2. 
Lindrig

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Kontroll att 
alla AF-bidrag 
återsöks 

Ulrika 
Hagst
röm

Tre 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Acce
ptera 

risk

20
18

Korruptionsför
ebyggande 
åtgärder 

Ulrika 
Hagst
röm

Fortlö
pande

Kontro
ll av 
alla
Ej 
bestä
md

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

3. 
Kännb

ar

6 Hant
era 
risk

20
18

Rutiner för 
kontankortsha
ntering 
Flyktingar och 
ensamkomma
nde barn 

Ulrika 
Hagst
röm

Två 
gånge
r/år

Stickp
rov

3. 
Möjlig

4. 
Allvarli

g

12 Hant
era 
risk

20
18

Uppföljning av 
kränkningsäre
nden 

Birgitt
a 
Nilsso
n

Två 
gånge
r/år

Kontro
ll av 
alla

2. 
Mindr

e 
sannol

ik

4. 
Allvarli

g

8 Hant
era 
risk

20
18

Antagningspr
ocess 
Vuxenutbildni
ng 

Birgitt
a 
Nilsso
n

Tre 
gånge
r/år

checkl
ista

4. 
Sanno

lik

3. 
Kännb

ar

12 Hant
era 
risk

20
18
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2018-01-23

 
2018/135-3.2.0.3

Rikard Aspholm

Utvärdering av tjänsteman i beredskap
Ärendenr 2018/135-3.2.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utvärderingen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars år 2015 att införa funktionen 
tjänsteman i beredskap från och med hösten år 2015 samt att 
kommunstyrelsen skulle utvärdera funktionen efter två år.

Utvärderingen har genomförts med utgångspunkt i kommunens uppgifter i 
lag (2006:544) om kommuners och landstings uppgifter inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Utvärderaren anser att funktionen bidrar till att kommunen uppfyller syftet 
med lagen, vilket är att kommunen ska ha en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Utvärderaren föreslår ett antal åtgärder vidtas gällande 
utbildning, övning, en reviderad uppdragsbeskrivning och utveckling 
instruktioner och rutiner.

Beslutsunderlag
Utvärdering av tjänsteman i beredskap i Luleå kommun 2015–2017
Bilaga 1. Tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern
Bilaga 2. Utvärdering av kompetens inom TiB-funktionen

Rikard Aspholm
Säkerhetschef

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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2

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars år 2015 att införa funktionen 
tjänsteman i beredskap från hösten år 2015 samt att kommunstyrelsen skulle 
utvärdera funktionen efter två år.

Utvärderingen har genomförts med utgångspunkt i kommunens uppgifter 
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings uppgifter inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Utvärderaren anser att tjänsteman i beredskap bidrar till att kommunen har en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred genom att:

 utgöra en funktion med uppgift att tillse att ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnden får information och underlag för 
bedömning och beslut gällande aktivering av krisledningsnämnden,

 delvis bidra till att stärka kommunens förmåga att samordna 
krishanteringsåtgärder inom det geografiska området,

 indirekt bidra till kommunens förmåga att samordna informationen till 
allmänheten under krissituationer, och

 bidra till kommunens förmåga att lämna lägesrapporter till 
länsstyrelsen vid extraordinära händelser.

Utvärderaren föreslår att tjänsteman i beredskap ska fortsätta. Utvärderaren 
anser att ett antal administrativa åtgärder bör vidtas för att stärka förmågan 
och att dessa åtgärder kan hanteras inom kommundirektörens mandat. 
Åtgärderna innefattar bland annat att revidera dokumentet Tjänsteman i 
beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern1 i syfte att förtydliga vissa 
övergripande uppgifter. Kommundirektören bör också överväga att uppdra till 
säkerhetschefen att fastställa närmare instruktioner och rutiner för tjänsteman i 
beredskap i syfte att underlätta för mindre justeringar och uppdateringar 
avseende arbetsformer och verktyg. Tillfället kan också nyttjas för att byta 
benämning av funktionen från tjänsteman i beredskap till tjänsteperson i 
beredskap.

1 Anne Karlenius, tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern. (2015-08-17).
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3

1. Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars år 2015 (§ 49, ärendenr. 2015/141-
16) att inrätta tjänsteman i beredskap (TiB) från och med hösten år 2015 samt att 
funktionen ska utvärderas av kommunstyrelsen efter två år.

Kommundirektören uppdrog under våren år 2017 till dåvarande säkerhetschef 
att utvärdera funktionen. Utvärderingsarbetet har slutförts av nuvarande 
säkerhetschef.

Utvärderaren uppfattar att intentionen vid införandet av TiB i Luleå kommun 
var att skapa en funktion med uppgift motsvarande den som gäller för statliga 
myndigheter och landsting.

För statliga myndigheter är funktionen tjänsteman i beredskap reglerat i 11 § 
förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga 
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och i 2 § förordning (2017:870) om 
länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Enligt 
förordningarna är uppgiften för tjänsteman i beredskap att initiera och 
samordna det inledande arbetet med att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. Funktionen har motsvarande innebörd för 
landsting/regioner.

I rapporten används tjänsteman i beredskap istället för det könsneutrala 
tjänsteperson, detta följer av lydelsen i kommunfullmäktiges och dåvarande 
kommundirektörs beslut rörande införandet av funktionen. Vid eventuella 
förändringar i funktionen kan funktionens benämning också ändras. 

1.2 Kommunens ansvar för krisberedskap
Kommunen ansvar för krisberedskap regleras i lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH). Lagens portalparagraf anger att syftet med lagen är att 
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

En kommun ska vidta följande åtgärder avseende krissituationer i fredstid:

 Analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. (2 kap. 1 § LEH).

 Ha en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. (2 kap. 1 § 
LEH).
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 Ha en krisledningsnämnd med mandat att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. (2 kap. 2-4 §§ 
LEH)

 Inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH):

 Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet,

 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
sådan händelse samordnas, och

 informationen till allmänheten under en sådan händelse 
samordnas.

 Ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och den övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. (2 kap. 8 § LEH)

 Vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen lägesrapporter 
och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den 
förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

Lagens uppgifter gäller inför och vid extraordinära händelser, vilket är en 
definitionsfråga för kommunen. De som vistas i kommunen förväntar sig dock 
att samhället tillsammans ska hantera samhällsstörningar2 oavsett vilken 
definition den aktuella händelsen når upp till. Kommunen kan därför behöva 
vidta delar av åtgärderna redan innan en händelse uppnår definitionen av en 
extraordinär händelse.3

2. Utvärderingsarbetet
Under våren år 2017 inhämtade dåvarande säkerhetschef erfarenheter och 
synpunkter från de som tjänstgjort som tjänsteman i beredskap (TiB-gruppen) 
och sammanställde ett förslag till utvärderingsrapport (2017-04-10). Arbetet 
med utvärderingen återupptogs i oktober år 2017 varvid rapporten 
kompletterats erfarenheter sedan april samt att en utvärderingsmetodik med 
utgångpunkt i gällande lagstiftning tillfördes.

2 Det finns en flora av begrepp i olika lagstiftningar avseende krissituationer, så som olycka, kris, krig, 
katastrof, särskild händelse m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har infört 
samlingsbegreppet samhällsstörning vilket definieras som de företeelser och händelser som hotar och ger 
skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. 
3 Enligt 1 kap. 4 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap avses med extraordinär händelse en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting.
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TiB-gruppen har beretts möjlighet att lämna synpunkter under arbetet med 
utvärderingen.

2.1 Metod för utvärderingen
Utvärderaren har valt att utvärdera TiB-funktionen utifrån kommunens 
uppgifter i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH). En avgränsning har 
gjorts till de uppgifter som gäller vid extraordinära händelser i fredstid. Ett 
antagande har gjorts om att den verksamhet som bedrivs vid mindre allvarliga 
samhällsstörningar även är till nytta för sådana mycket allvarliga 
samhällsstörningar som avses med extraordinära händelser. Därför har även 
erfarenheter från händelser som inte fullt motsvarar definitionen för 
extraordinär händelse använts.

Utvärderingen har en prövande ansats, där utvärderingsfrågorna besvaras 
genom kontroll mot innehåll i styrande dokument för TiB-funktionen och mot 
de erfarenheter som dragits under perioden.

I TiB-gruppen fanns önskemål om att gruppens kompetens skulle ingå i 
utvärderingen. Kompetens har utvärderats genom att individerna har fått 
bedöma om de har tillräcklig kunskap om de arbetsuppgifter de är satt att 
utföra. Kunskap anses i detta fall utgöras av tillräckliga anvisningar som gjorts 
kända genom utbildning och övning. En enkät har delats ut till TiB-gruppen 
som består av åtta personer, dock har endast sju enkäter delats ut då 
utvärderaren ingår i TiB-gruppen. Av sju stycken utdelade enkäter har sex 
stycken svar inkommit. Enkätfrågorna är utformade utifrån TiB-instruktionen. 
Enkäten i sin helhet framgår av bilaga 2. 

2.2 Utvärderingsfrågor
Utvärderaren har formulerat en övergripande fråga som ska besvaras med 
hjälp av fyra utvärderingsfrågor. Dessa redogörs för nedan (2.2.1–2.2.4), 
utvärderingen av utbildning och övning (2.2.5) anses inte besvara huvudfrågan 
utan istället utgöra underlag för kompetensutveckling.

TiB-funktionen är en del av kommunens samlade krisberedskap varför 
frågorna formuleras utifrån om funktionen bidrar till att kommunen uppfyller 
uppgifter i LEH. För varje utvärderingsfråga bedöms uppfyllelse i tre nivåer 1) 
bidrar till, 2) delvis bidrar till och 3) inte eller indirekt bidrar till. Fråga fem 
besvaras med alternativen ja, delvis eller nej.

2.2.1 Övergripande utvärderingsfråga
Syftet med LEH framgår av 1 kap 1 § och är att kommuner och landsting ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera 
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krissituationer i fred, kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar.

 Bidrar TiB-funktionen till att kommunen har en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred?

2.2.2 Information till krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande
Enligt 2 kap 2–3 §§ LEH ska kommunen ha en krisledningsnämnd (KLN), dess 
ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska 
träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske, har ordföranden 
förhinder träder vice ordföranden i funktion.

För att ordförande och vice ordförande i KLN ska kunna fullgöra sina uppdrag 
krävs att de får information om händelser och underlag för att kunna 
genomföra en bedömning och fatta beslut.

Utvärderingsfråga 1:

 Bidrar TiB-funktionen till att ordförande och vice ordförande i 
krisledningsnämnden får information och underlag för bedömning och 
beslut avseende extraordinära händelser?

2.2.3 Samordning av krishanteringsåtgärder
Enligt 2 kap 7 § 2–3 p. LEH ska kommuner inom sitt geografiska område i fråga 
om extraordinära händelser verka för att de krishanteringsåtgärder som vidtas 
av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att information till 
allmänheten under en sådana händelse samordnas.

Utvärderingsfråga 2:

 bidrar TiB-funktionen till att stärka kommunens förmåga att samordna 
krishanteringsåtgärder inom det geografiska området?

Utvärderingsfråga 3:

 bidrar TiB-funktionen till kommunens förmåga att samordna 
informationen till allmänheten under krissituationer?

2.2.4 Lägesrapportering till länsstyrelsen
Enligt 2 kap 9 § 2 st. LEH och 2 § FEH4 ska varje kommun vid extraordinära 
händelser lämna lägesrapporter och information till länsstyrelsen om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder.

4 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap.
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Utvärderingsfråga 4: 

 bidrar TiB-funktionen till kommunens förmåga att lämna 
lägesrapporter till länsstyrelsen vid extraordinära händelser?

2.2.5 Utbildning och övning
Enligt 2 kap 8 § LEH ska kommuner ansvara för att förtroendevalda och 
anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska 
kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Utvärderingsfråga 5:

 Har de som tjänstgör som TiB fått den utbildning och övning som 
behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter?

3. TiB-funktionen
Av ärendebeskrivningen till fullmäktiges beslut framgår att TiB är kommunens 
larmmottagare och ska starta upp krisledningsorganisationen eller stödja den 
kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av mindre allvarlig 
karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB kan svara för 
samordningsuppgifter och information till kommunledning och andra berörda 
myndigheter.5

Av dokumentet Tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern6 
framgår befogenheter, arbetsuppgifter och regler (se bilaga 1) för tjänstgörande 
TiB, hädanefter benämnt instruktion för TiB. Uppdraget omfattar hela 
kommunkoncernen och går i korthet ut på att:

 Vid en krissituation fatta de beslut som krävs för Luleå kommuns 
initiala agerande.

 Inkalla kommunal krisledning på central eller lokal (förvaltningar och 
bolag) nivå.

 Vid händelser informera berörd förvaltningschef/verksamhetschef 
och/eller kommundirektör eller kommunalråd.

 Bedriva omvärldsbevakning och följa händelseutveckling för att snabbt 
kunna agera vid behov.

 Bedöma om andra myndigheter ska kontaktas och informeras.

TiB-funktionen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Tjänstgöringen 
sker veckovis, på dagtid parallellt med ordinarie arbete. Efter kontorstid sker 

5 Kommunfullmäktige 2015-03-30, § 49, ärendenr. 2015/141-16.
6 Anne Karlenius, tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern. (2015-08-17).
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beredskap i hemmet med två timmars inställelsetid. TiB ska dock kunna inleda 
arbete omedelbart vid behov.

3.1 Införandet och verksamheten under perioden
Nedan beskrivs bakgrunden till funktionen och uppstartsperioden. Därefter 
följer beskrivning av händelser där TiB-funktionen varit aktiverad med 
utgångspunkt i de händelseloggar som tjänstgörande TiB upprättar.7

3.1.1 Perioden före start
Dåvarande kommundirektör Anne Karlenius uppdrog hösten år 2013 till 
dåvarande säkerhetschef Urban Rönnbäck att utreda införandet av en TiB-
funktion i Luleå kommun. Efter genomförd kartläggning och 
omvärldsbevakning fördes diskussioner med Bodens kommun om gemensam 
TiB för båda kommunerna. Våren 2014 avböjde Bodens kommun erbjudandet 
om samarbete i frågan. Arbetet fortsatte därefter med införande av en egen TiB 
för Luleå kommun.

Efter fullmäktiges beslut utsåg Kommundirektören de tjänstepersoner som 
skulle ingå i funktionen, urvalet baserades på följande kriterier:

 Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Stadsbyggnadsförvaltningen skulle ha varsin plats i gruppen.

 Funktionen skulle i huvudsak bemannas av chefer på högre nivå men 
inte förvaltningschefer, eftersom förvaltningscheferna ska vara 
disponibla att leda sin förvaltning vid krissituationer.

 Tjänstepersonerna skulle ha god kunskap om Luleå kommun och 
kunskap om det svenska krishanteringssystemet.

 Personlig lämplighet för uppdraget.

Under juni månad år 2015 genomfördes utbildning för den nybildade TiB-
gruppen. Verksamheten startade i september år 2015.

3.1.2 Flyktingsituationen hösten 2015
Den 13 september år 2015 beslutade Länsstyrelsens i Norrbottens län, 
Migrationsverket region nord och Polismyndigheten region nord att starta en 
särskild samordning med anledning av det ökande antalet flyktingar som 
ankom till Sverige. Den särskilda samordningen pågick in i januari år 2016. TiB-
funktionen involverades i den regionala samordningen genom veckovisa 
samverkansmöten och lägesredovisningar, en verksamhet som senare övergick 

7 Under tjänstgöringen ansvarar TiB för att dokumentera omvärldsbevakning, inkomna samtal och 
åtgärder i en händelselogg. Det finns inga utförliga anvisningar utan det är upp till varje person att 
dokumentera det som är relevant. Det sker bland annat rena felringningar och inkommer ärenden 
som ska hänvisas till annan jour- eller beredskapsfunktion, dessa dokumenteras sparsamt. Vid 
aktivering sker ofta många telefonsamtal och samtliga dokumenteras inte.
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till en särskild organisation inom Luleå kommun. TiB deltog även vid interna 
möten som rörde frågan. I den särskilda organisationen ingick ett antal ur TiB-
funktionen men detta skedde parallellt med ordinarie tjänstgöring som TiB.

3.1.3 Råneå vattentäkt sommaren 2017
Den 29 juli till den 3 augusti år 2017 bedrevs krishantering i kommunen med 
anledning av algblomning i Andträsket, som är vattentäkt för Råneå.

Här redogörs kortfattat för erfarenheter från TiB-funktionens roll i hanteringen. 
Utvärdering av händelsen pågår och avsikten är att presentera en särskild 
rapport till Stadsbyggnadsförvaltningen om hanteringen. 

Algblomningen upptäcktes den 29 juli av en privatperson som informerade 
Miljö- och byggnadsförvaltningen, som i sin tur vidarebefordrade 
informationen till vatten- och avloppsavdelningen inom 
stadsbyggnadsförvaltningen. TiB fick information om händelsen kl. 15.40 
samma dag och informerade kommunala verksamheter (barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritidsförvaltningen) som 
bedömdes beröras av händelsen. TiB fick löpande information om 
händelseutvecklingen från Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF). Baserat på 
informationen från SBF gjorde TiB bedömningen att SBF startat upp 
hanteringen av händelsen. I efterhand (vid genomfört utvärderingsmöte) 
framkom det att det fanns förväntningar inom SBF om att TiB skulle råda dem 
att etablera krisledning på förvaltningsnivå. Vissa otydligheter i 
kommunikationsvägar och ansvarsfördelning mellan TiB och SBF’s krisledning 
rådde under händelsen. 

En av slutsatserna av händelsen är att TiB saknar dokumentation av 
kommunkoncernens övriga krisledningsfunktioner och hur dessa ska kallas in. 
En annan slutsats av utvärderingsarbetet är att det finns behov av ytterligare 
implementeringsarbete så som kommunikation om funktionen och fastställda 
kontaktvägar för att funktionen ska fungera som avsett.

3.1.4 Ett urval händelser
I tabellen nedan redovisas kortfattat ett antal olika händelser vid vilka TiB-
funktionen blivit aktiverad.

Datum Beskrivning
2015-11-04 Information från inre befäl angående utsläpp av farligt ämne på 

Sunderby sjukhus, brev med vitt pulver adresserat till 
kirurgavdelningen. Polis och räddningstjänst till platsen, 
utrymning har genomförts och sanering pågår.

2016-03-14 Information om förorenat vatten i Råneå, kontakt med 
Stadsbyggnadsförvaltningen om läget. Informationsspridning till 
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Socialtjänsten, Barn- och utbildningsförvaltningen och 
kommunledning.

2016-06-08 Luleå Energi AB önskar att kommunen stödjer med 
informationsinsats gällande elavbrott (3500 abonnenter utan 
ström).

2016-06-17 Landstinget TiB informerar om stabsläge på Sunderby sjukhus.
2016-07-15 Information till kommunledning angående attentat i Nice, 

Frankrike. Vid tillfället oklart om svenskar och Lulebor fanns 
bland de drabbade.

2016-07-24 Drunkningsolycka. TiB bistår under 8 timmar med kontaktvägar, 
ordnar med skjuts av tolk och samarbetar med POSOM och Inre 
befäl.

2016-12-27 Hot om bränder i ett bostadsområde. TiB kontaktar berörda 
förvaltningar och hyresvärdar i området.

2017-04-04 Bombhot mot vårdcentral, det finns närliggande skolor. TiB 
sprider information till berörda.

2017-04-22 Brand i biogasanläggning, TiB bistår Inre befäl med bedömning 
och hantering av händelsen.

2017-04-24 Hot om skolskjutning. TiB stödjer stab vid skolan.
2017-08-31 Brand på skola. TiB informerar förvaltningschef och 

kommunikationschef.
Bombhot Luleå Energi Arena. TiB bistår i informationsspridning 
och kontakter inom kommunen och gentemot Polismyndigheten.

2017-11-23 Snöoväder. TiB representerar kommunen i regional samverkan 
och distribuerar information från regional nivå inom kommunen.

4. Utvärdering
Följande kapitel avser att besvara de utvärderingsfrågor som formulerats i 
kapitel 2 och lämna förslag på utvecklingsområden.

4.1 Utvärderingsfråga 1
Bidrar TiB-funktionen till att ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden 
får information och underlag för bedömning och beslut avseende extraordinära 
händelser?

Enligt instruktionen för TiB är en av arbetsuppgifterna att vid behov informera 
berörd förvaltningschef/verksamhetschef och/eller kommundirektör eller 
kommunalråd om larm eller händelse.

I anvisningar och rutiner för TiB finns kontaktuppgifter upptagna till 
ovanstående befattningar, med undantag för verksamhetschefer. Enligt de 
händelseloggar som upprättats så har förvaltningschefer, verksamhetschefer 
och annan personal kontaktats vid flera tillfällen, vid ett mindre antal tillfällen 
har kommundirektör och kommunalråd informerats. TiB-funktionen har då 
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och då involverats i ärenden som inte ligger inom uppdraget men 
tjänstgörande har i de flesta fall väglett den som söker kontakt till rätt instans 
eller själv tagit interna kontakter.

Utvärderaren bedömer att TiB-funktionen bidrar till att ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnden får information och underlag för 
bedömning och beslut avseende extraordinära händelser.

Vid en revidering av instruktionen för TiB kan det förtydligas att TiB har till 
uppgift att vid händelser bedöma om det föreligger behov av att informera 
kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande utifrån 
deras ansvar som ordförande respektive vice ordförande i 
krisledningsnämnden. 

4.2 Utvärderingsfråga 2
Bidrar TiB-funktionen till att stärka kommunens förmåga att samordna 
krishanteringsåtgärder inom det geografiska området?

Enligt instruktionen för TiB är en av arbetsuppgifterna att bedöma om andra 
myndigheter ska kontaktas och informeras och vid behov kontakta andra 
myndigheter som kan tänkas samverka. En annan arbetsuppgift är att svara för 
omvärldsbevakning vilket innebär att bevaka händelser nationellt och 
internationellt som kan tänkas påverka Luleå kommun. En tredje arbetsuppgift 
är att bistå verksamheter vid behov och fungera som länk till andra 
myndigheter eller verksamheter.

I de anvisningar och rutiner som gäller för TiB finns kontaktuppgifter till 
regionala aktörers TiB eller beredskapsfunktioner. I händelseloggarna är det 
relativt sparsamt noterat angående samordningsinsatser med samverkande 
myndigheter. Det förekommer noteringar om informationsutbyte med andra 
organisationer även om det mest vanligt förekommande är samordning inom 
kommunens verksamhet. TiB ska även bedriva omvärldsbevakning, vilket kan 
omfatta att ta kontakter med externa parter för att inhämta mer information om 
händelser eller förvarningar. Sådana kontakter är dock sparsamt noterade i 
händelseloggarna, vilket bedöms bero på att det inte varit efterfrågat att 
dokumentera varje enskild kontakt/samtal. Sannolikt föreligger heller inget 
behov av att framöver dokumentera varje enskilt samtal.

Utvärderaren bedömer att TiB-funktionen delvis bidrar till att stärka 
kommunens förmåga att samordna krishanteringsåtgärder inom det 
geografiska området.

Vid en revidering av instruktionen för TiB kan det förtydligas att TiB har till 
uppgift att initiera samordning av krishanteringsåtgärder inom det geografiska 
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området. Gällande omvärldsbevakning kan det förtydligas att den 
omvärldsbevakning som TiB bedriver ska omfatta kommunens geografiska 
område. Arbetsformer bör förtydligas och verktyg implementeras för att 
förbättra förmågan till samordning och omvärldsbevakning.

4.3 Utvärderingsfråga 3
Bidrar TiB-funktionen till kommunens förmåga att samordna informationen till 
allmänheten under krissituationer?

Instruktionen för TiB innehåller inte någon tydlig uppgift om att samordna 
information till allmänheten eller att informera allmänheten. Det förekommer 
enstaka tillfällen i händelseloggarna där TiB ombetts bidra till att sprida 
information till allmänheten eller svarat på frågor från media. 

Det framgår inte av händelseloggar i vilken omfattning som de verksamheter 
som TiB varit i kontakt med i sin tur informerat allmänheten vid olika 
händelser. Utvärderaren uppfattar att det inom myndigheter med TiB, oftast 
inte är TiB-funktionens uppdrag att ensamt svara för information och 
samordning av information till allmänheten. 

Utvärderaren bedömer att TiB-funktionen endast indirekt bidrar till 
kommunens förmåga att samordna information till allmänheten under 
krissituationer. En utveckling av förmågan bör samordnas med 
kommunikationskontoret, alternativt vara ett uppdrag för 
kommunikationskontoret.

4.4 Utvärderingsfråga 4
Bidrar TiB-funktionen till kommunens förmåga att lämna lägesrapporter till 
länsstyrelsen vid extraordinära händelser?

Enligt instruktion för TiB är en av arbetsuppgifterna att bedöma om andra 
myndigheter ska kontaktas och informeras. Under flyktingsituationen lämnade 
först TiB och därefter den särskilda organisationen veckovisa lägesrapporter till 
Länsstyrelsen. Enligt händelseloggarna förekommer det vid ett fåtal tillfällen 
att TiB varit i kontakt med Länsstyrelsens TiB. Lagkravet om rapportering 
uppstår i den stund kommunen konstaterar att en extraordinär händelse 
föreligger, i övrigt sker rapportering på frivillig basis. Då extraordinära 
händelser inte inträffat under perioden som TiB-funktionen funnits i 
kommunen är det således förklarligt att lägesrapport enligt lagkrav inte 
lämnats.

För att genomföra en rapportering krävs dock att kommunen kan upprätta en 
lägesbild för kommunkoncernen. Utvärderaren anser det rimlig att TiB ska ha 
uppdraget att upprätta en första lägesbild för kommunkoncernen och för det 

182



13

geografiska området. Kvalitetskravet på en första lägesbild bör vara lägre än 
kravet på en formell lägesrapport enligt LEH.

Utvärderaren bedömer dock att TiB-funktionen bidrar till kommunens förmåga 
att lämna lägesrapporter till länsstyrelsen vid extraordinära händelser. Denna 
bedömning baseras på erfarenheter från verksamheten där TiB i praktiken 
skapat en lägesbild över händelsen och då vissa händelseloggar utgör en 
lägesbild.

Stöd (t.ex. mallar) och metodik för att upprätta en första lägesbild bör utvecklas 
och implementeras för funktionen.

4.5 Utvärderingsfråga 5
Har de som tjänstgör som tjänsteman i beredskap fått den utbildning och övning som 
behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter?

Sammantaget bedöms att TiB-gruppen har den grundläggande kompetens som 
krävs för uppdraget. Majoriteten av svaren är på nivån delvis, endast tre av 48 
svar är på nivån nej. Utvärderaren borde ha utformat enkäten med fyra 
svarsalternativ istället för tre för att kunna göra en tydligare bedömning. TiB-
gruppen uppfattar sig ha god kunskap om kommunens 
krisledningsorganisation, omvärldsbevakning och rollen som stabschef i 
initialskedet. 

Fråga Antal 
ja

Antal 
delvis

Antal 
nej

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap om 
kommunkoncernens krisledningsorganisation?

4 1 1

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap om det 
svenska krishanteringssystemet?

2 4 0

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap om vilka 
kommunala beredskapsfunktioner som finns?

1 5 0

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap om de 
kommunala beredskapsfunktionernas uppdrag?

1 5 0

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap om lokala 
och regionala krisberedskapsaktörers ansvar och 
roller?

2 3 1

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap för att 
bedriva omvärldsbevakning ur ett 
krisberedskapsperspektiv?

5 1 0

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap för att 
kunna tjänstgöra som stabschef?

5 1 0

Tabell 1: Enkätfrågor och summering av svar.
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Behov av ökad kompetens finns gällande ansvar och roller för andra 
krisberedskapsaktörer (krishanteringssystemet, regional samverkansstruktur 
och lokala och regionala aktörers ansvar och roller) samt gällande vilka andra 
kommunala beredskapsfunktioner som finns och vilka uppdrag de har. Det kan 
tolkas som att fokus legat på lösa det som uppfattats vara huvuduppgiften och 
att nästa steg är att rikta in arbete på att sätta funktionen i ett sammanhang 
gentemot de funktioner som samverkan behöver ske med.
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Diagram 1: Enkätfrågor och summering av svar.

De åtgärdsförslag som lämnats från TiB-gruppen gäller 1) strukturerade 
förteckningar över bolagens krisledningsorganisationer och inkallningsrutiner, 
2) behov av samordning mellan kommunala beredskapsfunktioner och TiB-
funktionen i form av t.ex. samordningsmöten, 3) behov av struktur för 
kontinuerlig omvärldsbevakning med särskilda verktyg (så som WIS, 
samverkanswebben, vädervarningar m.m.) och 4) behov av övning.

4.6 Övergripande utvärderingsfråga
Bidrar TiB-funktionen till att kommunen har en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred?
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Den övergripande utvärderingsfrågan besvaras genom en sammanvägd 
bedömning av svaren på respektive utvärderingsfråga. Dessa återges i 
sammanfattad form i tabellen nedan.

Bidrar TiB-funktionen till … Svar Kommentar
att ordförande och vice 
ordförande i 
krisledningsnämnden får 
information och underlag för 
bedömning och beslut?

Ja Uppdraget kan förtydligas till att 
TiB vid varje händelse särskilt 
ska bedöma behovet av att 
informera kso och vice kso8.

att stärka kommunens förmåga 
att samordna 
krishanteringsåtgärder inom det 
geografiska området?

Delvis Det geografiska området kan 
förtydligas avseende samordning 
och omvärldsbevakning.

kommunens förmåga att 
samordna informationen till 
allmänheten under 
krissituationer?

Indirekt TiB-funktionen har inte uppdrag 
att utföra detta.

kommunens förmåga att lämna 
lägesrapporter till länsstyrelsen 
vid extraordinära händelser?

Ja Uppdraget kan förtydligas till att 
omfatta en första lägesbild. 
Arbetsformer och verktyg för 
detta behöver 
utvecklas/implementeras.

Utvärderarens bedömning är att TiB-funktionen i dess nuvarande form bidrar 
till att kommunen uppfyller målet i LEH om en god förmåga att hantera 
krissituationer i fred. Avsaknad av en TiB-funktion kräva någon annan lösning, 
eller att förmågan och därmed måluppfyllelsen sänks.

Utvärderaren har ovan pekat på ett antal områden där förmågan kan förbättras, 
främst genom administrativa åtgärder. Dessa åtgärder höjer inte ensamt 
förmågan utan kräver att insatser i form av utveckling av rutiner och verktyg 
samt utbildning och övning avseende dessa. Utvärderaren anser dock att den 
låga kostnaden som åtgärderna medför (främst arbetstid) är rimlig utifrån den 
förmågehöjning som kan uppnås. 

Kostnader för förberedande uppgifter som kommunen utför enligt 2 och 3 kap 
LEH får kommunen en statlig ersättning för. Det innebär att kostnaderna för 
det arbete som utförs med att utveckla, utbilda och öva TiB-gruppen samt förse 
den med enklare utrustning och arbetsverktyg (främst digitala) inte belastar 

8 Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i krisledningsnämnden, kommunstyrelsens vice 
ordförande är tillika vice ordförande i krisledningsnämnden.
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kommunens övriga budget. Lönekostnad för beredskapstjänstgöringen får 
dock enligt finansieringsprinciperna inte belasta den statliga ersättningen.

5. Utveckling av funktionen
Nedan följer en sammanfattning av de utvecklingsförslag som förekommer i 
rapporten samt förslag som framkommit i TiB-gruppen baserat på erfarenheter 
från inträffade händelser.

Föregående kommundirektörs anvisningar (se bilaga 1) till TiB-funktionen bör 
ses över av två skäl, dels bör det överordnade uppdraget förtydligas på några 
punkter, dels bör detaljeringsnivån i minskas genom att närmare instruktioner 
och rutiner tas bort. Mandat bör ges till säkerhetschefen att ta fram närmare 
instruktioner och rutiner för TiB-funktionen i syfte att underlätta hantering av 
justeringar och uppdateringar avseende arbetsformer och verktyg. Enligt 
nuvarande praxis är det kommundirektören som utser vilka tjänstepersoner 
som ingår i TiB-funktionen. Säkerhetschefen bör ges mandat att tillfälligt utse 
ersättare vid t.ex. tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning.

Uppdraget bör harmonisera med vedertagna begrepp inom det svenska 
krishanteringssystemet och med den regionala strategin för samverkan vid 
samhällsstörningar i Norrbottens län, i syfte att underlätta extern 
kommunikation om funktionen och samverkan vid händelser.

Det finns behov av att informera mer internt och externt om TiB-funktionens 
uppdrag och utveckla informations-/larmvägar till förvaltningar och bolag. Ett 
antal steg i denna riktning har genomförts under utvärderingen men det finns 
behov av ytterligare några steg.

TiB-funktionen behöver ett verktyg för snabb sammankallning till 
informations-/samordningsmöten t.ex. genom avtal med SOS Alarm AB och 
etablera ett telefonkonferensnummer för dessa. Det bör på sikt övervägas om 
Rakel kan användas för samordning av vissa av kommunens jour- och 
beredskapsfunktioner för att upprätthålla en grundläggande 
samordningsförmåga vid störningar i mobiltelefoni.

Det finns behov av att ytterligare informera om TiB-funktionen och arbeta med 
gränsdragningar avseende vilka ärenden som ska hanteras av TiB och vilka 
som ska hanteras i linjeverksamhet. Skarpa gränsdragningar försvåras dock av 
uppdragets art.

TiB-gruppen behöver kontinuerligt informeras och utbildas i uppdraget. 
Övningar bör genomföras enskilt för funktionen och den bör ingå i 
samverkansövningar när så är lämpligt.

186



17

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern

Bilaga 2. Utvärdering av kompetens inom TiB-funktionen
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LULEÅ KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
Anne Karlenius, kommundirektör

2015-08-17

 Tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå kommunkoncern

Befogenheter

 Uppdraget omfattar hela kommunkoncernen.

 I inledningsskedet av en kris fatta de beslut som krävs för Luleå kommuns initiala 
agerande. Viktigare beslut ska redovisas och motiveras.

 Inkalla kommunal krisledning, centralt eller lokalt (Kommunalt bolag eller 
förvaltning).

 Inledningsvis fungera som stabschef tills överlämnande kan ske.

Arbetsuppgifter

 Ta emot larm och information som under beredskapen kommer till TiB. 

 Kort summering av händelsen eller informationen görs i ”Arbetsrum TiB” på 
intranätet. Händelseloggen (analog eller digital) används vid behov.

 Vid behov informera berörd förvaltningschef/verksamhetschef och/eller 
kommundirektör eller kommunalråd om larm eller händelse. Informationen ges 
via telefon, SMS eller mail.

 Bedöma om det är en kris som kräver inkallning av kommunal krisledning och i 
vilken utsträckning.

 Följa händelseutvecklingen för att snabbt kunna agera om så behövs.

 Bedöma om andra myndigheter ska kontaktas och informeras. Vid behov 
kontakta andra myndigheter som kan tänkas samverka.

 Svara för omvärldbevakning. Det innebär att bevaka händelser nationellt och 
internationellt som kan tänkas påverka Luleå kommun.

 Vid behov bistå andra kommunala beredskapsfunktioner som till exempel 
socialjour, VA-jour, LEAB`s beredskapsjour, räddningstjänstens inre befäl.

 Avgående TiB rapporterar veckans händelser i ”Arbetsrum TiB” och noterar 
kommande veckas händelser som kan påverka kommunens verksamhet. 
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 ”Felanmälningar” som TiB inte ska hantera:
-Operativa ”Vatten och avloppsfrågor” och operativa frågor för ”Socialjouren” – 
här finns särskild beredskap.

 TiB kan dock bistå dessa verksamheter vid behov och fungera som länk till andra 
myndigheter eller verksamheter. TiB bör också få information från de olika 
beredskaps-funktionerna för att föra den vidare till t ex kommunledning.

Regler 

 TiB ska känna till kommunkoncernens organisation, dess 
krisledningsorganisation och samhällets krisberedskaps-organisation.

 Innan tjänsteman kan vara TiB ska denne genomgå utbildning för uppdraget. 
Utbildningen genomförs sedan som en kontinuerlig process. TiB-gruppen ska 
träffas vid några tillfällen per år för erfarenhetsutbyte och lärande.

 Beredskapen sträcker sig en vecka från måndag klockan 08.00 till nästkommande 
måndag klockan 08.00 enligt särskilt arbets-schema. Avgående TiB motringer 5400 
för att kontrollera att näste TiB är inloggad.

 Beredskapen ska vara drog- och alkoholfri.

 TiB har beredskap dygnet runt och ska vara nåbar via telefon och det särskilda 
telefonnumret 0920-45 54 00 för TiB Luleå kommun. 

 TiB ska vid behov kunna inställa sig till tjänstgöring i krisledningsstabens rum på 
räddningstjänsten inom två (2) timmar.

 Tjänstgöringen kan även skötas från hemmet eller annan plats.

 TiB ska utföra inledande stabsarbete under tiden mellan mottagning av larm och 
start av stabsarbete.

 TiB som på grund av sjukdom eller av annan anledning tvingas avbryta 
beredskapstjänsten ska i första hand själv ordna ersättare bland övriga TiB:ar. 
Näste TiB på tjänstgöringslistan är normalt reserv. Om inte detta lyckas ska 
anmälan göras till säkerhetschefen eller dennes ersättare.

Luleå 2015-06-17

Anne Karlenius
Kommundirektör
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LULEÅ KOMMUN   Dnr 1 (2)
Räddningstjänsten
Risk och säkerhet 2017-11-13  
Rikard Aspholm

Utvärdering av kompetens inom TiB-funktionen

Enligt kommunfullmäktiges beslut om införande av tjänsteman i beredskap ska funktionen utvärderas av 
kommunstyrelsen efter två år. En del i utvärderingen gäller vilken kompetens TiB-funktionen har för uppdraget. 
Utvärderingen görs med bakgrund av att kommunen ska svara för att anställd personal (med uppgifter i kommunens 
krishanteringsorganisation) får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid. 1 Utvärderingen görs för funktionen som helhet och avser inte att jämföra individer.

Frågorna baseras på de befogenheter, arbetsuppgifter och regler som är uppräknade i tjänsteman i beredskap (TiB) i Luleå 
kommunkoncern (kommundirektörens beslut, 2015-08-17).

Med tillräcklig kunskap avses om du har fått tillräcklig kompetens genom utbildning och övning och/eller om det 
tillhandahålls tillräckliga beskrivningar, anvisningar och rutiner på området.

Frågorna besvaras med JA, DELVIS eller NEJ. Du får gärna lämna en kommentar till ditt svar i svarsrutan.

Befogenhet, arbetsuppgift eller 
regel

Fråga Svar

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
om kommunkoncernens 
krisledningsorganisation?

TiB ska känna till kommunkoncernens 
organisation, dess krisledningsorganisation 
och samhällets krisberedskaps-organisation 
(det svenska krishanteringssystemet). Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 

om det svenska krishanteringssystemet?
Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
om vilka kommunala beredskapsfunktioner 
som finns?

Vid behov bistå andra kommunala 
beredskapsfunktioner som till exempel 
socialjour, VA-jour, Luleå Energi AB 
beredskapsjour och räddningstjänstens inre 
befäl

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (2)
Räddningstjänsten
Risk och säkerhet

om vilka uppdrag de andra 
beredskapsfunktionerna i kommunen har?
Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
om lokala och regionala 
krisberedskapsaktörers ansvar och roller?

Bedöma om andra myndigheter ska 
kontaktas och informeras. Vid behov 
kontakta andra myndigheter som kan tänkas 
samverka.

Och 

… fungera som länk till andra myndigheter 
och verksamheter.

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
om hur den regionala 
samverkansstrukturen inom 
krisberedskapsområdet fungerar?

Svara för omvärldsbevakning. Det innebär att 
bevaka händelser nationellt och 
internationellt som kan tänkas påverka Luleå 
kommun.

Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
för att bedriva omvärldsbevakning ur ett 
krisberedskapsperspektiv?

Inledningsvis fungera som stabschef. Bedömer du att du har tillräcklig kunskap 
för att kunna tjänstgöra som stabschef?

1 2 kap. 8 § lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-03-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 49

Tjänsteman i beredskap
Ärendenr 2015/141-16

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. inrätta tjänsteman i beredskap från och med hösten 2015, 
2. beräknad kostnad för året, 200 000 kronor, anvisas ur 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter, 
3. funktionen ska i första hand omfatta alla förvaltningar och frågan om 

även kommunala bolag ska omfattas tas upp till diskussion, 
4. för 2016 och framåt tas 550 000 kronor per år upp i strategisk plan och 

budget 2016-2017,
5. funktionen utvärderas av kommunstyrelsen efter två år.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören har uppdragit till säkerhetschefen att belysa frågan och 
komma med förslag om Luleå kommun ska inrätta funktion som tjänsteman i 
beredskap (TiB). TiB-funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, 
större företag och i allt fler kommuner. TiB i Luleå ska bestå av 8-10 
tjänstemän som har beredskap dygnet runt veckovis i ett rullande schema. 

TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisa-
tionen eller stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av 
mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men 
TiB kan svara för samordningsuppgifter och information till kommunledning 
och andra berörda myndigheter. Ärendet har diskuterats i 
kommundirektörens ledningsgrupp som ställt sig positiv till införande av TiB. 
Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med 
kommundirektören.

Ekonomikontoret har 2015-02-02 föreslagit att ärendet behandlas i samband 
med beredning av strategisk plan och budget 2016-2018.

Arbetsutskottet har 2015-02-09 § 32 föreslagit fullmäktige besluta att inrätta 
tjänsteman i beredskap från och med hösten 2015, att beräknad kostnad för 
året, 200 000 kronor, tas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter, att funktionen ska i första hand omfatta alla förvaltningar och frågan 
om även kommunala bolag ska omfattas tas upp till diskussion, att för 2016 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-03-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 49 (forts)

och framåt tas 550 000 kronor per år upp i strategisk plan och budget 2016-
2017, och att funktionen utvärderas av kommunstyrelsen efter två år.

Kommunstyrelsen har 2015-03-16 § 93 beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Erland Nilsson (LPo) och Rikard Aspholm (S) föreslår bifalla 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Medborgarna har förväntningar på att kommunen ska reagera och agera i 
händelse av kris. En kommun bedöms alltid utifrån om man uppfyllde dessa 
förväntningar eller inte. Samhällsfunktioner som polis, landsting, länsstyrelse, 
trafikverk, kommuner och andra myndigheter har krav på att snabbt kunna 
nå kommunens ledningsfunktion i händelser av kris eller händelser där 
samverkan behövs. 

Detaljerade regler, instruktioner och checklista för TiB finns i utredningen. TiB 
ska vara nåbar dygnet runt och vid behov inställa sig inom två timmar men 
tjänstgöringen startar direkt efter ett larm. Beredskapen ska vara alkoholfri 
och tjänsteman som är TiB ska utbildas för uppgiften och säkerhetschefen 
administrerar funktionen.

Ersättning för TiB-funktionen ska följa centralt avtal upprättat av Sveriges 
kommuner och landsting. Kommunens kostnad för beredskapsersättning, 
utbildning och utrustning som dator, telefon, rakelterminal mm blir cirka 
550 000 kr per år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteman i beredskap i Luleå kommun 2015 (bilaga)
 Räddningstjänstens yttrande 2015-02-03
 Ekonomikontorets yttrande 2015-02-02
 Arbetsutskottets protokoll § 32, 2015-02-09
 Kommunstyrelsens protokoll § 93, 2015-03-16
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-03-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 49 (forts)

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
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2018/69-3.5.4.2

Sara Palmman

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag avseende inrättande 
av medel för integrationsinsatser
Ärendenr 2018/69-3.5.4.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2018 avsätta 2 mkr för att främja 

integration. 
2. Medel överförs från det statliga stödet för bostadsbyggande till staben 

för kvalitet & samhällsutveckling. 
3. Samhällsutvecklingschefen, med biträdande kommundirektör som 

ersättare, får rätt att besluta om medfinansiering upp till 100 tkr.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott får rätt att besluta om 

medfinansiering i spannet 100tkr - 250 tkr.
5. Redovisning och uppföljning sker i samband med ordinarie 

delårsuppföljning. 
6. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av 

beslutet. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har målsättningen att bli en nationell förebild inom 
integration. Att öka nyanländas delaktighet i samhället skapar goda 
förutsättningar för Luleå att växa, men för att lyckas krävs en ömsesidig 
förståelse för olika kulturer. I syfte att främja integration och inspirera till 
förnyelse och utveckling av arbetet för inkludering avsätts särskilda 
projektmedel. Medel tas från det statliga stöd till bostadsbyggande som 
fördelades till Luleå kommun under 2016. Målsättningen är att 
integrationsmedlen ska stimulera ideella föreningar, organisationer och 
företag att: 

 pröva nya samverkansformer,
 genomföra aktiviteter och projekt för inkludering och integration, 
 fördjupa och/eller bredda sin verksamhet för att nå nya grupper.

För projekt upp till 15 tkr kan samtliga kostnader täckas av bidraget. För 
projekt överstigande 15 tkr krävs även en egen insats då bidraget täcker 
maximalt 85% av kostnaderna. Beredning och beslut av projektmedel sker 
genom att nyttja befintliga strukturer inom den kommunala förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Integrationsmedlen föreslås att etableras i tre olika varianter, gemensamt för 
de tre varianterna är att: 
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 Bidraget kan ges till ett avgränsat projekt eller utökning av en 
ordinarie verksamhet i syfte att öka integrationen i Luleå.

 Insatserna ska vara riktade till både svenskfödda och utrikesfödda.
 Projekt som direkt eller indirekt underlättar för utrikesfödda att 

etablera sig på arbetsmarknaden prioriteras.
 Insatserna ska främja ömsesidig förståelse för olika kulturer.
 Jämlikhet och jämställdhet ska beaktas i alla projekt.

Integrationsmedel kan sökas av ideella föreningar, organisationer och företag 
för att initiera, organisera och utveckla integrationsprojekt, evenemang och 
aktiviteter. Ansökan kan avse större, mindre, kortsiktiga eller långsiktiga 
projekt och aktiviteter som riktar sig till individer eller grupper. Samverkan 
mellan flera parter är önskvärt. För att beviljas medel måste en tydlig 
avgränsning ske till ordinarie verksamhet.

Integrationsmedel beviljas inte till privatpersoner, kommunal verksamhet, 
investeringar, studiecirklar eller till kostnader som redan ersatts av 
kommunalt eller annat bidrag. 

Resultat rapporteras till ledningsgruppen Vi6 samt via ordinarie 
delårsuppföljningar. 

Integrationsmedel – liten 
Bidrag upp till 15 000 kronor kan sökas löpande under hela året. Bidraget söks 
via ett standardiserat webbformulär och administreras av handläggare på 
fritids- respektive kulturförvaltningen. Beslut tas av samhällsutvecklings-
chefen.  

Integrationsmedel – mellan
Ansökan om bidrag från 15 000 – 100 000 kr sker löpande under året varje 
månad, med undantag för juli. Ansökan behandlas av en beredningsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och samordnas 
av staben för kvalitet & samhällsutveckling.  Beslut tas av samhälls-
utvecklingschefen.  

Integrationsmedel – stor
Ansökan om bidrag mellan 100 000 – 250 000 kronor kan göras vid två 
tillfällen per år och behandlas av samma grupp av tjänstepersoner som för 
Integrationsmedel - mellan. Förslaget från beredningsgruppen behandlas i 
ledningsgruppen Vi6 innan beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Sara Palmman
Strateg

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder
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Nataliia Hammarberg

Förslag till beslut gällande ansökan från Råneå 
sportfiskeklubb
Ärendenr 2018/102-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 20 tkr till Råneå 

Sportfiskeklubb för att täcka kostnader för en bankett i samband med 
Nordiska Mästerskapet i pimpelfiske 7 april 2018.

2. Medel anslås från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Råneå Sportfiskeklubb ansöker om 20 tkr för att täcka kostnader för en bankett 
vid Nordiska Mästerskapet i pimpelfiske 7 april 2018. Nordiska mästerskapen 
i pimpelfiske sker vart tredje år i Sverige. I fjol hölls NM i Norge och året 
innan i Finland. Råneå sportfiskeklubb och sportfiskeklubben i Luleå 
samarrangerar detta arrangemang med Sportfiskarna Sverige. Hittills har 
kommunerna där NM har genomförts täckt en viss kostnad för banketten som 
traditionsenligt hålls i samband med prisutdelningen. Aldrig tidigare har 
detta arrangemang hållits i Norrbotten. 

Arrangörerna vill bjuda på lokalproducerade produkter vid banketten. 
Arrangören beräknar att ca 100 personer deltar på banketten. Lika många 
damer som herrar. Utöver de tävlande kommer ett stort antal ledare och 
journalister för att täcka detta arrangemang. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anslå 20 tkr till Råneå Sportfiskeklubb för att arrangera en bankett 
vid Nordiska Mästerskapet i pimpelfiske 7 april 2018. 

Beslutsunderlag
 Ansökan från Råneå Sportfiskeklubb

Nataliia Hammarberg
Samhällsstrateg, staben för kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Råneå Sportfiskeklubb
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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    NM- Pimpel 2018 i Luleå   

Till Niklas Nordström

Kommunalråd Luleå Kommun

Ansökan om bidrag för täckande av kostnader för bankett.

Enligt överenskommelse den 8 mars 2017 översänder jag här ett underlag för täckning av kostnader 
av bankett vid Nordiska Mästerskapet i pimpelfiske 7 april 2018. Nordiska mästerskapen i pimpelfiske 
sker vart tredje år i Sverige. I fjol hölls NM i Norge och året innan i Finland. 

Råneå sportfiskklubb och sportfiskeklubben i Luleå samarrangerar detta event med Sportfiskarna 
Sverige.

Hittills har kommunerna där NM har genomfört välvilligt täckt viss kostnad för banketten som 
traditionsenligt hålls i samband med prisutdelning. 

Aldrig tidigare har detta event hållits i Norrbotten. Därför vill vi bjuda på lokalproducerade produkter 
vid banketten. När väl deltagarna från våra grannländer åker hem ska de ha ett gott minne av vårt 
vackra Luleå.

Antal deltagare: 100 personer á 200 kronor

Totalt 20 000 kronor.

Råneå 2018-01-16

Stig Granström 

Ordförande Råneå Sportfiskeklubb

Tel 070 680 780 7

199



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Ärendenr

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-24
 

KLF 2017/1696-3.1.5.1. 
Nataliia Hammarberg

Yttrande över värdorganisation för Luleå Konfuciusinstitut 
2017–2022.
Ärendenr KLF 2017/1696

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun tar ett fortsatt ansvar 

som värdorganisation för Luleå Konfuciusinstitut 2017–2022.
2. Carina Sammeli och Maarit Enbuske utses till ledamöter i styrelsen för 

Luleå Konfuciusinstitut. 
3. Verksamheten organiseras under barn- och utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är värdorganisation för Luleå Konfuciusinstitut. Chefen för 
Luleå Konfuciusinstitut är anställd av Luleå kommun och Konfuciusinstitutets 
budget hanteras som ett projekt i Luleå kommuns ekonomiadministration. 
Normalt är det ett universitet som har den roll som Luleå kommun tagit som 
värd för Konfuciusinstitutet. Bakgrunden till denna lösning i Luleå är att 
initiativet att etablera Konfuciusinstitutet kom från Luleå kommun. Styrelsen 
för Luleå Konfuciusinstitut består av representanter från Luleå kommun, 
Luleå Tekniska Universitet, Xi’an University of Technology and Architecture 
samt chefen för Luleå Konfuciusinstitut. 

Styrelsen har haft möten en gång per år. Den svenska delen av styrelsen har 
haft egna möten två gånger per år. 

Luleå Konfuciusinstitut startade 2012, och har utvärderats av kommunen och 
LTU. Utvärderingen visade att Luleå kommun får ett gott värde av 
samarbetet, framför allt inom utbildning inom kinesiska och studieresor till 
Kina. 

 Beslutsunderlag 
 Utvärdering av Luleå Konfuciusinstitut 2012–2017, gjord av Håkan 

Wiklund (bilaga). 
 Avtal med Konfuciusinstitut angående etablering av Konfuciusinstitut 

i Luleå (bilaga). 
 Protokoll från Svenskt styrelsemöte Luleå Konfuciusinstitut 2017-03-01 

där styrelsen beslutade att fortsätta samarbetet med Luleå 
Konfuciusinstitut fram till år 2022 (bilaga).
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KLF 2017/1696-3.1.5.1. 
Nataliia Hammarberg

Nataliia Hammarberg
Samhällsstrateg, stab kvalitet & samhällsutveckling 

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling 
Barn- och utbildningsförvaltningen
Luleå Konfuciusinstitut
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2017-02-28  

Utvärdering av Luleå Konfuciusinstitut 2012-2017

Utvärderingens genomförande

Utvärderingen har genomförts av Peder Rönnbäck, Luleå tekniska 
universitet och Håkan Wiklund, Luleå kommun. Till grund för 
utvärderingen ligger allt tillgängligt skriftligt material på svenska eller 
engelska samt intervjuer med relevant personal från Luleå kommun och 
Luleå tekniska universitet. Utvärderingen har inriktats på insatser från och 
nyttan för respektive organisation i stort. Verksamheten inom Luleå 
Konfuciusinstitut innehåller flera delar som t ex undervisning, evenemang, 
rekrytering av lärare och volontärer, rekrytering av elever etc. Allt detta är 
viktiga områden som liksom all verksamhet ska vara föremål för 
utvecklingsarbete under en eventuell fortsättning. Denna utvärdering 
inriktas emellertid på insatser och nytta i stort.

Utvärderingen är gjord i två huvuddelar.

Den första delen fokuserar på den del av Konfuciusinstitutet som berört 
Luleå kommun. Den delen innehåller även en allmän del om 
Konfuciusinstituten organisation och funktion. Delen om Luleå kommun har 
även ett PM sammanställt av rektor Jonas Jönsson som bilaga. Dessutom 
finns en sammanställning gjord av chefen för Luleå Konfuciusinstitut Mei 
Wang om vad som gjorts inom Luleå Konfuciusinstitut. Båda dessa PM har 
varit viktiga för det som skrivs i själva utvärderingen av den del av Luleå 
Konfuciusinstitut som Luleå kommun arbetet med.

Den andra delen av utvärderingen behandlar den del av Luleå 
Konfuciusinstitut som berört Luleå tekniska universitet.
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Utvärdering av Luleå Konfuciusinstitut 2012-2017 vid Luleå 
kommun

1. Beskrivning av Konfuciusinstitut

Konfuciusinstituten är ett program som startade 2004 av den kinesiska icke 
vinstdrivande organisationen Hanban (Office of Chinese Language Council) 
med koppling till utbildningsdepartementet i Kina. Syftet är att sprida det 
kinesiska språket och kinesisk kultur utomlands. Exempel på motsvarigheter 
i andra länder är Goetheinstitutet i Tyskland och Alliance Français’ i 
Frankrike. I Sverige har Svenska Institutet bland annat ansvaret för att stärka 
kunskapen i det svenska språket och om svensk kultur utomlands.

Det finns för närvarande 511 Konfuciusinstitut i 140 länder. I tabellen nedan 
redovisas antalet i några länder:

USA 109
Storbritannien 29
Tyskland 18
Frankrike 17
Danmark 3

Sverige (Luleå), Finland (Helsingfors) och Norge (Bergen) har ett 
Konfuciusinstitut var. Sverige har tidigare haft Konfuciusinstitut i 
Stockholm, Karlstad och Kalmar.

Konfuciusinstituten runt om i världen drivs fristående inom ramen för det 
regelverk som Hanban bestämmer. Instituten etableras vid värduniversitet i 
de olika länderna och dessa värduniversitet har i regel partneruniversitet i 
Kina. Hanban bidrar ekonomiskt till Konfuciusinstituten och 
värduniversitetet bidrar med minst motsvarande belopp.

Instituten leds av en chef som rekryteras från värdlandet eller 
värduniversitetet och en biträdande chef som rekryteras från det kinesiska 
partneruniversitetet. De lärare och volontärer som rekryteras för att 
undervisa på Konfuciusinstituten ingår i ett lärarprogram som Hanban 
ansvarar för. Lärarna har under sin utlandstjänstgöring kvar sin fasta 
anställning på sitt hemuniversitet. Förutom färdigutbildade lärare ingår även 
lärare under utbildning i Konfuciusinstitutens verksamhet och dessa åker ut 
till Konfuciusinstituten under beteckningen volontärer.
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Konfuciusinstituten har fått kritik runt om i världen, och att 
Konfuciusinstituten i Stockholm, Karlstad och Karlskrona avvecklats ska ses 
mot bakgrund av denna debatt. Kritiken består i huvudsak av:

 praktiska frågor kring finansiering, akademisk kvalitet, juridiska 
aspekter och arbetsrätt,

 oro över oegentlig påverkan på evenemang, undervisning och 
forskning,

 industriellt och militärt spionage, samt övervakning av kinesiska 
medborgare utomlands.

Dessutom förekommer ifrågasättande av samarbete med en stat som har ett 
enparitsystem och som kritiseras gällande mänskliga rättigheter.

2. Bakgrunden till Luleå Konfuciusinstitut

Initiativet till Luleå Konfuciusinstitut kommer från Luleå kommun. 
Samarbete med Kina finns med som ett prioriterat samarbetsområde i 
kommunens nya översiktsplan som antogs 2013. Arbetet med översiktplanen 
inleddes redan 2007 och prioriteringen av Kina gjordes i den del av 
översiktsplanen som kallas Program E, Ledande nordlig region.

I Program E, Ledande nordlig region finns ett avsnitt om 
internationalisering. I programmet sägs att Luleå ska kunna hantera 
utmaningar och ta vara på möjligheter som globaliseringen för med sig. Kina 
lyfts fram som ett viktigt land som bedöms få en att större betydelse. En 
bland flera principer för kommunens internationella arbete är att: ”Luleå 
kommun ska fokusera på det internationella närområdet, USA och Kina. 
Andra delar av världen kommer att vara föremål för insatser då tydliga och 
uppenbara möjligheter uppstår.” Det står även att Luleå kommun ska verka 
för att fram till 2020 ha etablerat kinesisk som språkval på högstadiet, 
gymnasiet samt vuxenutbildningen.

Arbetet med att etablera ett Konfuciusinstitut i Luleå inleddes emellertid 
redan 2010. Vid den tiden gavs kurser i kinesiska i begränsad omfattning vid 
Luleå kommuns gymnasieskola.

Eftersom Konfuciusinstituten vanligtvis bygger på ett samarbete mellan 
universitet togs kontakt med Luleå tekniska universitet för att undersöka 
möjligheten att Luleå kommun tillsammans med universitetet skulle kunna 
etablera ett Konfuciusinstitut i Luleå. Efter några omgångar av förhandlingar 
med universitet i Xuzhou och Xi’an samt Hanban skrevs 2012-03-08 avtal om 
Luleå Konfuciusinstitut. Avtalet skrevs under av chefen för Hanban, Luleås 
kommunalråd och rektorn för Luleå tekniska universitet. Partneruniversitet i 
Kina blev Xi’an University of Architecture and Technology.
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Luleå Konfuciusinstitut invigdes 2012-05-04 på Luleå tekniska universitet.

3. Organisationen Luleå Konfuciusinstitut

Luleå kommun är värdorganisation för Luleå Konfuciusinstitut. Chefen för 
Luleå Konfuciusinstitut är anställd av Luleå kommun och 
Konfuciusinstitutets budget hanteras som ett projekt i Luleå kommuns 
ekonomiadministration. Normalt är det ett universitet som har den roll som 
Luleå kommun tagit som värd för Konfuciusinstitutet. Bakgrunden till denna 
lösning i Luleå är att initiativet att etablera Konfuciusinstitutet kom från 
Luleå kommun.

Styrelsen för Luleå Konfuciusinstitut består av representanter från Luleå 
kommun, Luleå Tekniska Universitet, Xi’an University of Technology and 
Architecture samt chefen för Luleå Konfuciusinstitut. Styrelsen har haft 
möten en gång per år.

Den svenska delen av styrelsen har haft egna möten två gånger per år.

Mei Wang som bor och verkar i Sverige har varit chef för Luleå 
Konfuciusinstitut under hela femårsperioden. Vice chef, som rekryteras från 
partneruniversitetet, har bytts vid ett tillfälle. Mei Wangs bakgrund och 
personliga kvaliteter har gjort det möjligt att samverka på ett utmärkt sätt 
med Hanban och partneruniversitetet. Detta har varit en avgörande 
framgångsfaktor för Luleå Konfuciusinstitut. För Mei Wang är det emellertid 
i någon utsträckning en större utmaning att verka i Luleås skolsystem. 
Sammantaget innebär detta att Mei Wang kan göra mycket av det som 
normalt ligger på vice chefens roll, men behöver mer stöd kring det praktiska 
arbetet inom det svenska skolsystemet. Om det är möjligt vore det önskvärt 
att medel som satsas på en kinesisk vice chef istället satsades på en resurs 
som är väl inarbetad i det svenska skolsystemet.

4. Undervisningen genom Luleå Konfuciusinstitut

Under perioden har total 12 lärare, 4 volontärlärare och 2 biträdande chefer 
kommit från Kina för att arbeta för Luleå Konfuciusinstitut. Lärare och 
volontärlärare har rekryterats av chefen för Luleå Konfuciusinstitut. Dessa 
lärare är inte anställda av Luleå kommun och bekostas av Hanbans bidrag 
till Konfuciusinstitutet. För närvarande finns tre lärare från Kina i Luleå och 
på gymnasiet omhändertar dessa lärare 7 kursgrupper vilket motsvarar mer 
än en lärartjänst.
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En studie- och yrkesvägledare fungerar som stöd till Luleå Konfuciusinstitut 
i ett flertal frågor. Denna resurs har varit mycket viktig för att 
Konfuciusinstitutet ska fungera i Luleås grund- och gymnasieskola. Det är 
möjligt att den typen av insatser behövs ökas bland annat för att lyckas bättre 
med att etablera kinesiska från årskurs 7.

Hanbans bidrag till Konfuciusinstitutet har även bekostat utrustning till en 
lokal för kinesiskaundervisning.

Sammantaget är bedömningen att under femårsperioden satsar Luleå 
kommun och Hanban hälften var till den verksamhet som är kopplad till 
Luleå Konfuciusinstitut.

Antalet elever vid Luleå kommuns skolor och Luleå tekniska universitet som 
läser kinesiska har utvecklats enligt tabellen nedan:

År Grundskola och 
gymnasium

Universitet Totalt

2010 18 25 43
2011 25 20 45
2012 38 41 79
2013 47 55 102
2014 113 43 156
2015 118 45 163
2016 118 45 163

Undervisning i kinesiska på grundskolan endast på Örnässkolan. Grupperna 
är små med 6-10 elever. Trots försök har kinesiska inte etablerats på fler 
grundskolor i Luleå och det är relativt få elever som väljer kinesiska på 
Örnässkolan. Att rekrytera fler elever till undervisning i kinesiska från och 
med årskurs 7 är en nyckelfaktor för att öka antalet elever som läser 
kinesiska.

Undervisning i kinesiska på gymnasiet ges som kurser i steg 1 till steg 4. 
Undervisningen har fungerat väl. Det har varit en utmaning att integrera 
lärarna från Kina i det ordinarie arbetssättet på skolan. Detta är nu emellertid 
i stor utsträckning löst, t ex när det gäller omdömen och frånvaroregistrering. 
Det saknas alltjämt en legitimerad lärare i kinesiska men det kan hanteras på 
ett sätt som fungerar såväl juridiskt som administrativt.

På gymnasiets humanistiska program ges dessutom två 100-poängskurser 
med inriktning på Kina. Humanistiska programmet arrangerar dessutom i 
samarbete med Luleå Konfuciusinstitut en resa till Kina för årskurs 3-
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eleverna. När det gäller resan bekostar Luleå gymnasieskola flygresan 
Sverige-Kina för elever och två lärare, vilket innebär en ungefärlig årlig 
kostnad på 150 000 kr. Kostnaderna i Kina står Hanban för.

Bland personalen verkar uppfattningen vara att inriktningen på Kina samt 
resan till Kina fungerar mycket bra och bidrar till att höja attraktiviteten hos 
humanistprogrammet. Innehållet på de två 100-poängskurserna med 
inriktning på Kina bestäms helt av Luleå kommuns ordinarie lärare utan 
inblandning av Konfuciusinstitutet eller Hanban.

Ytterligare ett inslag i kinesiskaundervisningen är möjligheten att delta i 
tävlingen Chinese Bridge som arrangeras runt om i världen av Hanban. 
Elever från Luleå har deltagit i dessa tävlingar i Stockholm och i Kina. Flera 
elever från Luleå har fått mycket bra placering i dessa tävlingar och vunnit 
stipendier som möjliggör studier i Kina. Detta har gjort att flera elever som 
studerat kinesiska på gymnasiet har valt att studera vid universitet i Kina.

Luleå Konfuciusinstituts ekonomi ligger som ett projekt på Luleå kommuns 
barn- och utbildningsförvaltning. Luleå Konfuciusinstitut redovisar 
dessutom till Hanban. Det har varit en utmaning att administrativt arbeta 
med både det svenska och kinesiska systemet, men det mesta av de praktiska 
problemen är nu lösta. Under femårsperioden har både svenska och 
kinesiska parter levt upp till sina ekonomiska åtaganden.

När det gäller den kritik som riktats mot Konfuciusinstituten är bilden att 
man i Luleå kommuns verksamhet inte har upplevt de problem som förs 
fram i debatten.

5. Kulturella aktiviteter

Utöver undervisningen har även kulturella aktiviteter arrangerats inom 
ramen för Luleå Konfuciusinstitut. Det handlar om sex tillfällen kinesiskt 
nyårsfirande, fyra större kulturföreställningar i Kulturens hus och åtta så 
kallade kinesisk salong för elever kring olika kinesiska teman.

Alla dessa evenemang har utgjort ett värde för elever och lärare kopplade till 
Luleå Konfuciusinstitut. De fyra större kulturföreställningarna har varit 
öppna för alla bidragit till Luleås kulturutbud och internationella mångfald. 
Dessa evenemang har varit välbesökta av de invånare i Luleå som har 
kinesiskt ursprung.
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6. Delegationer

Luleå Konfuciusinstitut har arrangerat delegationer till Kina med 
representanter från Luleå kommun och Luleå tekniska universitet. Dessutom 
har Luleå Konfuciusinstitut arbetat med mottagande inkommande 
delegationer från Kina.

I samband med resor till Kina har chefen för Luleå Konfuciusinstitut bistått i 
arbetet med att skapa en vänortsrelation mellan Luleå och Xi’an. Detta har 
resulterat i att ett avtal om vänskapliga relationer har ingåtts, vilket är ett 
steg på vägen mot ett vänortsavtal. Luleå kommun har ett politiskt beslut att 
kommunen ska verka för en vänortsrelation med Xi’an.

7. Slutsatser

Luleå Konfuciusinstitut har utgjort ett mycket konkret internationellt 
samarbete med inriktning på unga, och med ett land som prioriteras i Luleå 
kommuns internationella strategi. Luleå Konfuciusinstitut har skapat en god 
grund för relationen mellan Luleå och Xi’an innebärande att ett breddat 
samarbetet underlättas om man vill gå vidare med t ex näringslivsfrågor.

Samarbetet har vidare bidragit till internationell mångfald i Luleå genom 
kulturella evenemang.

Luleå Konfuciusinstitut har möjliggjort undervisning i kinesiska i en 
omfattning som inte hade varit möjligt annars och som ligger i linje med mål 
som fastställts i Program E, Ledande nordlig region. Elever i Luleå har 
därmed möjlighet att som modernt språk välja mellan spanska, tyska, 
franska och kinesiska.

Förmodligen har samarbetet bidragit till att höja attraktiveteten hos 
gymnasiets humanistprogram, samt gett en intressant internationell 
erfarenhet för eleverna.

Som ett resultat av undervisning i kinesiska och stipendier från Hanban har 
ett antal elever fått möjlighet att studera i Kina.

Det har initialt varit en utmaning att få ihop den kinesiska verksamheten 
med Luleå kommuns verksamhet. Det gäller flera områden som t ex 
ekonomi, åtkomst till IT och kontakter med grundskolan. Mycket har fallit på 
plats under det senaste året. Bedömningen är dock att Luleå 
Konfuciusinstitut behöver en resurs som kan Luleå kommuns 
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skolverksamhet och kan fungera som länk in i det svenska systemet. En 
studievägledare har nu denna funktion utöver sin ordinarie tjänst.

De personer som har intervjuats upplever inte att de problem som lyfts upp i 
debatten om Konfuciusinstituten har funnits vid Luleå Konfuciusinstitut. De 
problem som funnits har framför allt varit av administrativ karaktär t ex 
ekonomisk redovisning och tillgång till IT.

Utan Luleå Konfuciusinstitut skulle det vara svårt för Luleå kommun att 
motivera undervisning i kinesiska. Om kinesiska som språkval avvecklas 
skulle en gradvis avveckling bereda berörda elever möjligheter att 
genomföra utlovade kurser. Vidare skulle ett avvecklat Konfuciusinstitut 
förmodligen innebära att humanistprogrammet tappar en del av 
utbildningen som bidragit till programmets attraktivitet. Även här skulle en 
gradvis avveckling kunna möjliggöra att elever kan få delta i undervisning 
och aktiviteter som utlovats. Eftersom kinesiska medel förmodligen inte kan 
användas till en gradvis avveckling kan det innebära en ökad kostnad för 
Luleå kommun under en period.

Om Luleå kommun väljer att inte fortsätta med Luleå Konfuciusinstitut 
kommer det att krävas insatser för avslutande diskussioner och 
förhandlingar med Hanban. Erfarenheter från andra svenska parter som 
avslutat samarbetet visar att det också kan bli fråga om krav på återbetalning 
till Hanban samt att skicka utrustning som betalts av Hanban till Kina.

Ett avvecklat samarbete kring Konfuciusinstitutet innebär också att grunden 
för relationen mellan Luleå och Xi’an försvinner.

Bilaga 1. Luleå Konfuciusinstitut och Luleå gymnasieskola

Bilaga 2. Luleå Konfuciusinstitut 2012-2017 Arbete - sammanfattning
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2017-03-01 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL MOBILTELEFON PLUSGIRO E-POSTADRESS

Luleå kommun Rådstugatan 11  0920-29 30 00  070-332 70 30  hakan.wiklund@komled.lulea.se  
Kommunledningsförvaltningen
Utvecklingskontoret  DIREKT TELEFAX BANKGIRO www.lulea.se
971 85 LULEÅ LULEÅ 0920-43 50 14 0920-29 39 00  

Svenskt styrelsemöte Luleå Konfuciusinstitut

Tid och plats Luleå tekniska universitet, D501, 2017-03-01 kl 13.00-15.00

Närvarande Yvonne Stålnacke
Karina Pettersson-Hedman
Mei Wang

Johan Sterte
Monica Johansson
Håkan Wiklund (adjungerad)

Sammankallande Mei Wang

Protokoll svenskt styrelsemöte Luleå Konfuciusinstitut
2017-03-01

1. Utvärderingen av Luleå Konfuciusinstitut

Håkan Wiklund presenterar genomförd utvärdering av Luleå 
Konfuciusinstitut. Sammanfattningsvis visar utvärderingen på att samarbetet 
har gjort det möjligt för Luleå kommun att etablera undervisning i kinesiska 
samt att det bidragit till humanistprogrammets attraktivitet och den 
internationella mångfalden i Luleå. Luleå tekniska universitet har berörts i 
mindre omfattning av Luleå Konfuciusinstitut.

2. Fortsättningen på samarbetet

Den svenska styrelsen diskuterar utvärdering och beslutar att fortsätta 
samarbetet med Hanban om Luleå Konfuciusinstitut.

3. Behovet av resurs med goda kännedom om det svenska systemet

Utvärderingen visar på ett behov av att stärka Luleå Konfuciusinstitut med 
en resurs som har god kännedom om det svenska systemet. En rimlig nivå 
skulle kunna vara 20 % av en heltistjänst.

Styrelsen ger Mei Wang i uppdrag att diskutera möjligheterna att finansiera 
detta med medel från Hanban.

4. Avslutande av möte

Ordförande avslutar mötet.

/Håkan Wiklund
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Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-17

 
2017/1121-2.4.3.3

Maria Bergman

Yttrande över ansökan om finansiering av Gatbasket
Ärendenr 2017/1121-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Gatbasket 2018 med 50 tkr. Medel 
anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
BC Basket ansöker om 50 tkr från Luleå kommun för att arrangera Gatbasket 
2018. I turneringen deltar inbjudna dam- och herrlag.  År 2017 genomfördes 
evenemanget i Södra Hamn med ca 2000 besökare. 

2018 planeras en utökad turnering. Nytt för 2018 är att turneringen utvecklas 
med inbjudna damlag till turneringen. 

Den totala budgeten för 2018-års evenemang uppgår till 122 tkr. Från Luleå 
kommun söks 50tkr.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att det är ett bra evenemang som bidrar
till bilden av sportstaden Luleå. Det är positivt att evenemanget erbjuder 
turneringar för både herr- och damlag.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
BC Basket, kvalitet & samhällsutveckling, ekonomikontoret
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INTERN PROJEKTBUDGET GATBASKET VM 2018
Kund: Luleå Kommun
Projekt: Gatbasket VM
Adress: Luleå Kommun

97185 Luleå
Projektansvarig: Jon Kärneskog
Kontakt kund: Kansliet

Projekthantering Beräknad kostnad Utfall Differens Underlag 1 Underlag 2 Underlag 3 Underlag 4
Utveckling 0 20000 0 0 0 0
Markup 0

PROJEKTHANTERING TOTAL 0

Förproduktion Beräknad kostnad Utfall Differens Underlag 1 Underlag 2 Underlag 3 Underlag 4
Transport korgar 1 2000 2 000 3 000 3 000 0
Transport läktare 1 2000 2 000 3 000 3 000 0
Hyra läktare 1 3000 3 000 3 000 3 000 0
Tillstånd Polisen 1 700 700 3 000 3 000 0
Digital reklam 1 2000 2 000 2 000 2 000 0
Sekretariat 1 500 500 500 500 0
Resor 4 1500 6 000 6 000 6 000 0
Boende 3 1000 3 000 3 000 3 000 0
Mat 1 2000 2 000 2 000 2 000 0
Hyrbil 1 3000 3 000 3 000 3 000 0
Arbetskläder 1 10000 10 000 10 000 10 000 0
Musikanläggning 1 5000 5 000 5 000 5 000 0
Markup 1 1 530

FÖRPRODUKTION TOTAL 40 730

Personal Beräknad kostnad Utfall Differens Underlag 1 Underlag 2 Underlag 3 Underlag 4
Projektledare/Producent 15 3500 52 500 45000 45000 0
Produktionsledare 2 3000 6 000 6000 6000 0
Musikansvarig 1 5000 5 000 3000 3000 0
Planchef 2 3000 6 000 6000 6000 0
Sekretariat 1 1000 1 000 3000 3000 0
Markup 10575

EFTERBEARBETNING TOTAL 81 075

BUDGET TOTAL 121 805
Markup 15 % 12 105
OFFERERAS 121 805
ATT FAKTURERA 121 805
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Gatbasket VM grundades 1997 och är idag Sveriges bästa basketturnering på sommaren. 

I somras möttes tolv lag med spelare från hela Sverige inför fulla läktare i Södra Hamn i 

Luleå och baskethuvudstaden visade åter igen att basket spelas bäst i norr. 
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Turneringen består av enbart inbjudna lag och spelare där den stora känslan är att alla 

känner alla. I somras vann Falken Basket och är nu mästare fram till sommaren 2018 där 

de kommer försvara sin titel mot utmanande lag som vill bli Världsmästare. Nytt för 2018 

är att turneringen utvecklas med inbjudna damlag till turneringen. På så sätt kommer vi 

hitta två världsmästare nästa sommar i Södra Hamn.
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2018 kliver äntligen damerna in i Gatbasket VMs 

magiska värld. Intresset för att vara med är stort och 

det här totalt fem lag med spelare från hela Sverige 

som kriga om titeln att bli  Världsmästare. 
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Närvaro på Facebook  
och Instagram

Gatbasket VM ger er.

Möjlighet till event på 
och under turneringen

Sveriges största 
basketlegendarer
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