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Sammanfattning

Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av utvecklingsplanen för Luleå Centrum,
kallad UP Centrum. Utvecklingsplanens syfte är att fördjupa intentionerna i program
till Vision Luleå 2050 som är kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen hanterar
alla typer av samhällsfrågor.
Utvecklingsplanen är ett underlag för att upprätta nya detaljplaner och lämna bygglov
samt för beslut om planering och utbyggnad av bostäder, handel, verksamheter, vatten
och avlopp, gator samt gång- och cykelvägar och mycket mer.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de effekter som planens genomförande kan
antas medföra på den fysiska miljön med ett tidsperspektiv på 20 år.
Utvecklingsplanen är på en översiktlig nivå och beskrivningen av förväntade
konsekvenser och miljöpåverkan blir därför också översiktlig.
Sammantaget bedöms utvecklingsplanen kunna medföra positiva konsekvenser för
miljön när det gäller parker och grönytor, strandskydd, förorenad mark, kulturmiljö,
kollektivtrafik och klimatpåverkan. Dessa bedömningar förutsätter att intentionerna i
utvecklingsplanen följs.
Genomförandet av utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer bedöms bli
enligt skalan liten/inga konsekvenser för riksintressen, vatten, luftkvalitet, risker och
boendemiljö.
Måttligt negativa konsekvenser bedöms det bli för buller samt för bil-, gång- och
cykeltrafik då det blir fler transporter för att möta de framtida boendes behov vid den
planerade förtätningen.

Inledning
Utvecklingsplanens syfte
Utvecklingsplanen ska fördjupa intentionerna i Program till Vision Luleå 2050 och
hantera alla typer av samhällsfrågor.
Utvecklingsplanen ska, med ett tidsperspektiv på 20 år, ge följande resultat:
• Nya bostäder och arbetsplatser
• Ett levande stadsliv och en mötesplats för alla
• En hållbar livsstil och ett hållbart resande
Utvecklingsplanens syften kommer att leda till nybyggnation och fler människor med
behov av resor, transporter och varor.

Lagstiftning
I kapitel 6 miljöbalken finns sedan årsskiftet 2017/18 regler om miljöbedömning. Till
kapitel 6 hör även miljöbedömningsförordningen. Regler finns även i SMB-direktiv
(Strategisk Miljöbedömning).
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Enligt de nya reglerna är syftet med miljöbedömningen att integrera miljöaspekter i
framtagandet och antagandet av planer och program. Tonvikten i arbetet ska vara
processen, det handlar inte enbart om att ta fram ett dokument, en
miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver miljöpåverkan av planen eller
programmet. Det krävs ett kontinuerligt och integrerat arbete kring hur miljöaspekter
påverkas av olika förslag vid framtagandet och antagandet av planen eller
programmet.
Hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel är grundläggande för strävan mot ett
ekologiskt hållbart samhälle. Vid alla åtgärder som kan få inverkan på miljön eller på
människors hälsa skall de allmänna hänsynsreglerna följas, om inte åtgärden är av
försumbar betydelse med hänsyn till miljöbalkens mål.
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen inom ett antal miljöaspekter
för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. De kan gälla hela landet eller för ett
begränsat geografiskt område. Normerna är styrmedel för att på sikt uppnå miljömålen
och de flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU.
Miljökvalitetsnormerna finns reglerade i miljöbalkens 5:e kapitel.
För mål och ärenden gällande planer och program som har påbörjats före den 1 januari
2018, som för UP Centrum, gäller fortfarande de äldre föreskrifterna för
handläggningen och bedömningen. (Övergångsbestämmelser Miljöbalken 2017:955).
Motsvarande gäller för mål och ärenden om planer enligt PBL som har påbörjats före
den 1 januari 2018. (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965).

Metod för framtagande av MKB
Integrerat arbetssätt
Med hjälp av HåSta-verktyget inleddes arbetet med utvecklingsplanen. Från verktyget
har indikatorer valts ut för att särskilt beaktas under arbetets gång. De har påverkat de
riktlinjer och rekommendationer som planen har och en enkel hållbarhetsbedömning i
förhållande till dem finns under varje del i planen. Bedömningarna kompletterar
denna konsekvensbeskrivning och visar att bedömningsarbetet har skett integrerat.
Arbetssättet har också lett fram till att flera åtgärder för att förhindra, mildra och
kompensera konsekvenser finns i planens riktlinjer och rekommendationer.

Samråd
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen och behovsbedömning visar att planen
riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (2016-10-27). Länsstyrelsen skriver i
samrådsyttrande att konsekvenser bör utredas för bl. a luft, buller, trafik,
markföroreningar, riksintressen, kulturmiljöer och klimatanpassning.
Två medborgardialoger har genomförts, den första inriktad på kulturmiljöer och den
andra på bebyggelse och evenemang samt Gültzauudden. Förutom medborgardialoger
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där politiker mött medborgarna har ett flertal brukardialoger hållits med näringsliv
och föreningar som är verksamma i centrum. Samtliga dialoger har dokumenterats.

Avgränsningar

Geografisk avgränsning
Utvecklingsplanen omfattar Luleå centrum, se karta nedan.
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas geografiskt främst till samma område. Detta
täcker in den yta där alternativa lösningar och åtgärder söks och kan komma att
beröras av fysiska anläggningar i form av ny bebyggelse, ombyggda offentliga platser
och åtgärder i vattenområdena som omger centrumhalvön. Konsekvensbeskrivningen
omfattar även det så kallade influensområdet, det område som kan komma att
påverkas av till exempel buller, förändrad stadsbild, föroreningar. Influensområdet är
generellt sett större än planområdet och är olika stort för olika miljöaspekter.

Figur 1: Planområdet Luleå Centrum

Avgränsning i tid
Utvecklingsplanens genomförandetid är cirka 20 år och miljökonsekvenserna har
bedömts med samma tidsperspektiv.

Avgränsning av miljöaspekter
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att behandla utvecklingsplanens
påverkan på följande miljöaspekter som kan medföra risk för betydande
miljöpåverkan:
•
•

Luleå älv inklusive strandzoner
Innerfjärdarna inklusive strandzoner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boendemiljö
Trafik
Buller och vibrationer
Luftkvalitet
Parker och grönytor
Kulturmiljöer och kulturarv
Klimatpåverkan
Risker inkl. klimatanpassning
Vatten
Förorenad mark
Strandskydd
Riksintressen

Avgränsningen är baserad dels på egna bedömningar med bland annat HåStaverktyget och avvägningar samt på Länsstyrelsens samrådsyttrande.
Utvecklingsplanens övergripande syfte är att främja en hållbar utveckling enligt Vision
Luleå 2050. Konsekvenser i förhållande till hållbarhet beskrivs i utvecklingsplanens
delar, se ovan om Integrerat arbetssätt.

Avgränsning i detaljeringsgrad
Utvecklingsplanen är en plan på övergripande nivå med relativt låg detaljeringsgrad.
Planen är inte juridiskt bindande, men utgör underlag för detaljplaner och eventuella
tillstånd som i sin tur är juridiskt bindande. Detaljeringsgraden i beskrivningen av
planens konsekvenser har anpassats efter utvecklingsplanens detaljeringsnivå. I flera
fall råder en stor osäkerhet om vilka konsekvenser planen kan ha. Då redovisas detta
som en osäkerhet i konsekvensbeskrivningen och som behov av eventuella nya
underlag och utredningar.

Konsekvensbedömning

Bedömning av miljökonsekvenser utgår från den berörda platsens förutsättningar och
värden samt störningens eller ingreppets omfattning. Om ett högt värde påverkas
negativt i stor omfattning innebär det stora negativa konsekvenser medan en liten
störning på ett måttligt eller lågt värde innebär små negativa konsekvenser.
En bedömning har gjorts av vilken grad av påverkan/störning/ingrepp som
utvecklingsplanens riktlinjer och rekommendationer antas medföra och hur stor
omfattningen av denna påverkan blir. Bedömningen har gjorts i förhållande till
nollalternativet som fungerar som referensscenario.
Konsekvenserna av genomförandet av UP Centrum bedöms sedan och anges på en
skala: mycket negativ - måttligt negativ – liten/ingen – positiv. En bedömning görs
även för nollalternativet.
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Figur 1. Illustration av hur konsekvensbedömningen görs utifrån en sammanvägning
av berört värde och ingreppets omfattning. Illustrationen ska inte tolkas som en exakt
mall för bedömning utan som en princip för hur konsekvensbedömningen är gjord.

Osäkerheter
Utvecklingsplanen är på en övergripande nivå för ett väl avgränsat geografiskt
område. För en stor del av de aspekter som är av betydelse för miljön är händelser på
en mer övergripande nivå i samhället och i världen av större betydelse för miljön än de
frågor som kan regleras genom utvecklingsplanen. Exempel på sådana händelser och
trender är:
Klimatförändringar är något som planeringen måste förhålla sig till och det kommer
nya scenarier och ökad kunskap kring dessa förändringar hela tiden. För närvarande är
det de regionala klimatscenarierna från SMHI som används. IPPC:s nästa stora rapport
AR6 ska vara klar 2022.
Digitaliseringen, automatisering och robotisering med smarta städer, självkörande
fordon, ökande e-handel mm bedöms av många kunna gå ännu mycket snabbare än
vad vi nu kan föreställa oss. Med tidshorisonten 20 år kommer mycket att hända inom
detta område som Luleå kommun inte kan styra. Sådant kommer att påverka vårt sätt
leva, hela vår levnadssituation och därmed hela samhällsutvecklingen.
Andra viktiga omvärldsfaktorer som kommer att påverka är den ekonomiska
konjunkturen, både internationellt och inom landet. Den kommer att påverka
prisnivåer, planering och byggande. Politiska beslut om lagar, regelverk och olika
typer av styrmedel kommer också att ha en varierande grad av påverkan.
Vi har valt att anta att de nationella målen till 2030 kommer att nås, mål som finns
inom trafik-, energi- och klimatområdet. Uppfyllelsen av flera av dessa mål ligger inte
inom en kommuns rådighet.
I miljökonsekvensbeskrivningen hanteras osäkerheterna i första hand genom att
försöka koncentrera beskrivningarna på det som är väl känt och som är möjligt att
påverka i den här typen av plan.
Förutom dessa omvärldsfaktorer så har Luleå kommun flera pågående arbeten som
påverkar konsekvenserna, exempel på sådana är Borgmästaravtal,
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mobilitetsrådgivning, klimat- och energirådgivning och handlingsplan för bättre luft i
centrum.

Alternativ
Planförslaget
Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen. Det betyder att de principer
som finns i Program till Vision Luleå 2050 blir tydligare och konkretare för ett
geografiskt utpekat område. Syftet är att ge en långsiktig riktning i ett 20 års perspektiv
för utvecklingen med riktlinjer och rekommendationer som blir vägledande för alla
kommunala verksamheter. Luleå kommun arbetar med utvecklingsplaner för att styra
arbetet i syfte att nå Vision Luleå 2050 och en hållbar utveckling.
Utvecklingsplanen fokuserar på hur förändring, utveckling och tillväxt ska gå till i
centrum. Utvecklingsplanen beskriver kommunens strategier för att förverkliga Vision
Luleå 2050 och visar på vad som kan och bör göras, för att förverkliga visionen.
Bedömningen av planförslaget bygger på att utvecklingsplanen genomförs i sin helhet
inom 20 år.

Nollalternativet
Nollalternativet omfattar genomförande av Program C, Kuststaden Luleå, i Program
till Vision Luleå 2050. Det vill säga framtiden om 20 år utan antagande av
utvecklingsplanen.
Program C har otydliga och övergripande riktlinjer, som inte ger tillräckligt stöd för
hur Luleå centrum ska utvecklas. Detta gäller speciellt för frågor kring trafik och höga
hus. Nollalternativet innebär därmed att utvecklingen i Luleå centrum kommer att ske
utan stöd från utvecklingsplanen men med samma pågående arbete när det gäller
Borgmästaravtal, mobilitetsrådgivning, klimat- och energirådgivning, och
handlingsplan för bättre luft i centrum.
Exploateringen och bebyggelseutvecklingen kommer sannolikt att gå långsammare att
förverkliga utan ny utvecklingsplan. Trafiksituationen kommer att försämras och då
inget av de hållbara färdsätten har en tydlig prioritet och det utrymme som behövs för
förändring. Inga av de stora nya utvecklingsområdena kan bli verklighet eftersom de
kommer att sakna de riktlinjer som behövs för genomförande. Förtätningen kan
däremot fortsätta i samma omfattning.
Det kommer att vara svårare att ta större kliv i utvecklingen av Centrum, då det är så
otydligt, både i den detaljerade och övergripande styrningen. Nollalternativet bedöms
ge svårigheter att uppfylla alla de syften som utvecklingsplanen har.
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Figur 2: Bild från Program C i Program för Vision Luleå 2050. Bilden visar förtätning,
exploatering och utblickar.

Miljöaspekter och deras förutsättningar
Boendemiljöer
FÖRUTSÄTTNINGAR
För det nationella miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö” finns ett antal preciseringar
som ska förtydliga hur framtida bebyggelsemiljöer bör utformas. Nedanstående
bedömning fokuserar på de förutsättningar utvecklingsplanen ger för att stödja en
Hållbar bebyggelsestruktur, en hållbar samhällsplanering och en god vardagsmiljö. Övriga
frågor hanteras under andra avsnitt.
I utvecklingsplanen möjliggörs en framtida utbyggnad av centrum med 4 000 nya
bostäder. Behovet av bostäder bygger på att befolkningsutvecklingen i kommunen sker
snabbare i centrum än i kommunen i övrigt. Prognosen för den framtida
befolkningstillväxten är fortsatt tillväxt på 600 - 700 personer per år varav mer än
hälften av denna tillväxt sker i centrum. För att hantera denna tillväxt behövs både
förtätning och helt nya områden med bostäder.
En förtätning har inverkan både på befintliga boendemiljöer och på centrummiljön i
stort. Bostadsproduktion innebär i sig en stor påverkan på miljön genom förbrukning
av både energi och resurser som krävs för att bygga nytt. Själva boendemiljön påverkas
också av ett tillskott i denna omfattning, både i nya och befintliga kvarter.
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Centrummiljön är attraktiv för nya bostäder och för ny bebyggelse. Det märks bland
annat genom det stora intresse som finns för att bygga nytt i Centrum men också
genom bland annat höga priser och hyror jämfört med övriga stadsdelar. Till de stora
kvaliteterna med ett centralt boende hör möjligheten att leva med tillgång till ”all”
service på nära avstånd, utbud av kollektivtrafik, god tillgång till parker och
vattenområden samt möjligheter att ta del av bland annat kultur, arbetsmarknad och
fritidsaktiviteter i bostadens närhet. Den urbana miljön attraherar nya företag och
kvalificerad arbetskraft som blir en tillgång för hela länet.
I Centrum finns redan alla förutsättningar för att bygga stad med höga kvaliteter.
Utmaningen är främst att den möjliga ytan är begränsad och att strandnära lägen
måste tas i anspråk.
Återkommande trygghetsundersökningar visar goda värden gällande invånarnas
trygghetskänsla. I Centrum upplevs dock problem med personer som bråkar och slåss
utomhus under helgkvällar och ungdomsgäng som stör. Alkohol är en stor bidragande
faktor. Oron för överfall/misshandel är också större i Centrum än i övriga stadsdelar.
Kvinnor upplever generellt större otrygghet än män.
Idag har Centrum flera populära promenadstråk som behöver utvecklas och
tillgängligheten till stråken behöver förbättras. Olika utomhusmiljöer som parker, torg
och stränder kommer att länkas ihop så att de bildar sammanhållna promenad- och
rekreationsstråk.
Ett utbud av boende med blandade upplåtelseformer behövs för att ge möjlighet till
kvarboende under olika skeden i livet och en mer heterogen
befolkningssammansättning. I Centrum finns ett underskott på barnfamiljer, vilket kan
ses som en indikation på att centrum kan sakna attraktiva bostäder för barnfamiljer.
KONSEKVENSER
Utvecklingsplanens genomförande kommer att innebära stora förändringar och
konsekvenser för boendemiljöerna. Ett tätare Centrum ger förutsättningar för en mer
urban och levande stadskärna, för bättre service och större närhet till ”allt”.
Centrumhalvöns goda tillgång till parker och till vattenområden är en stor tillgång i
boendet. Omfattningen av miljöpåverkan som den nya bebyggelsen kommer att ha är i
stor utsträckning beroende av hur den nya bebyggelsen utformas. Det finns stora
möjligheter att miljöanpassa nya bebyggelsekvarter på olika sätt, liksom det finns stora
möjligheter att också hantera frågor om godtagbar dagsljusmiljö, tillgång till friytor,
energi- och resursförbrukning under bygg- respektive driftsskede osv.
Pågående arbete med grönplan kommer att tydliggöra behovet av gröna ytor, i arbetet
med den utreds möjligheterna med en grönytefaktor.
Utvecklingsplanens genomförande har flera riktlinjer som syftar till att öka
tillgängligheten till vattenområden, förstärka parkstråk, minska de barriärer som
utgörs av biltrafiken och att öka kvaliteten i de allmänna platserna. Idag domineras
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Norra och Södra hamn av trafikleder. I öster är järnvägen en barriär mellan
Innerstaden och Skurholmsfjärden, utvecklingsplanen syftar till att överbrygga denna
barriär och skapa en ny förbindelse mellan staden och Östra Stranden. Planen kan
därför sägas bidra på flera sätt till att skapa en hållbar stadsstruktur och en
sammanhängande stad. I utvecklingsplanen anges att infrastrukturen ska vara trygg
för alla, ha god kapacitet, vara tillgänglig oavsett eventuell funktionsnedsättning och
inte utgöra hinder för människor eller djur. Dessa ambitioner bidrar till att öka
möjligheten för alla att vistas i och använda gator, parker, stråk och platser.
Utvecklingsplanens riktlinjer som föreslår att trafiklederna i Norra och Södra hamn
smalnas av så att tillgängligheten och trafiksäkerheten ökar ger en positiv effekt
jämfört med nollalternativet.
Tryggheten kan öka genom att gynna ett Centrum som lever hela dygnet så att det
alltid finns folk i anslutning till allmänna platser. Riktlinjerna i utvecklingsplanen
bidrar till att öka tryggheten genom att understryka betydelsen av publika ytor.
Utvecklingsplanens genomförande bedöms ha både positiva och negativa effekter
jämfört med nollalternativet, dock bedöms konsekvenserna i huvudsak vara positiva
avseende stads- och bebyggelsekvaliteter, trygghet, tillgänglighet, minskade
barriäreffekter och närhet. Ny bebyggelse innebär en stor påverkan genom att den ökar
användningen av både energi och resurser. Utformningen av nya kvarter och
förtätning kan öka risken för en sämre boendemiljö med otillräckliga friytor, grönytor,
dagsljusförhållanden mm. Det behövs en klok tillståndsgivning och
detaljplanehantering som genomför utvecklingsplanens riktlinjer.
Nollalternativet innebär i stort sett liknande konsekvenser.
ÅTGÄRDER
För att skapa goda boendemiljöer i en tätare stad är det viktigt att nya kvarter regleras
så att förutsättningar skapas för goda dagsljusförhållanden i bostäderna. Detta måste
hanteras i mer detaljerad planering.
I bostadsmiljön ska tillgång finnas till friytor. En grönytefaktor är lämplig att införa för
att se till att behovet tillgodoses i tillräcklig utsträckning.
I utvecklingsplanen anges att större andel av ytorna i Centrum ska avsättas för
fotgängare och cyklister. Särskilt bör kommunen värna de ytor som är solbelysta,
vindskyddade eller har andra stora vistelsevärden i stadsmiljön. Detta måste hanteras i
mer detaljerad planering.
Exploatering av Norra utvecklingsområden innebär flera risker för stora konsekvenser.
Området har idag inga höga värden och är samtidigt ett av de två områden som kan ha
en större exploateringsgrad. En så omfattade utfyllnad innebär stora behov av resurser
och området måste saneras före exploatering. Inför genomförande av Norra
utvecklingsområdet behövs flera inventeringar och utredningar för att säkerställa
boendekvaliteterna.
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I utvecklingsplanen lyfts olika riktlinjer som bör följas vid fortsatt utveckling och
planering. Genom att arbeta in dessa riktlinjer under detaljplaneringen kommer en
ökad trygghetskänsla kunna uppnås på centrumhalvön.

Bil-, gång och cykeltrafik
FÖRUTSÄTTNINGAR
Utvecklingsplanens genomförande möjliggör ytterligare 4 000 bostäder, vilket innebär
att Centrum kan fördubbla sin befolkning. Ytterligare bostäder innebär ett ökat antal
resor. Hur dessa resor sker är avgörande för hur miljön i Centrum påverkas. I
utvecklingsplanen finns ett antal riktlinjer och rekommendationer som syftar till att
öka resor med gång och cykel. Utvecklingsplanen ger förutsättningar för det pågående
arbetet med mobility management.
Centrums avgränsade storlek och blandade innehåll ger goda förutsättningar för att en
stor andel av resorna ska kunna ske till fots och med cykel. I stort sett hela Centrum
går att nå inom fem minuter med cykel och inom en kvart till fots. För den som bor i
Centrum finns goda förutsättningar att ta sig till ”allt” inom gång- eller cykelavstånd.
Huvuddelen av transporterna för dem som bor i centrum bör därför kunna ske till fots
eller på cykel.
Trafiksäkerheten ska öka och mer ytor avsätts för gång- och cykelbanor. Planen pekar
också på att det finns behov för framförallt cyklister att få bättre möjligheter till cykling
inom Centrum och att elcyklar och andra typer av cyklar kommer att påverka
utformningen av cykelbanor. Riktlinjer finns för att minska trafikledernas
barriäreffekter.
Planen tar ställning för att alla trafikslag ska ha god tillgänglighet till Centrum och
prioriterar att andelen lokala resor med kollektivtrafik, cykel och till fots ska öka
kraftigt.
KONSEKVENSER
Utvecklingsplanen innebär ökat behov av resor och transporter. Vilken miljöpåverkan
utvecklingsplanen kommer att ha beror av fördelningen mellan olika trafikslag.
Innebär tillskottet av nya bostäder en ökning av biltrafik kommer planen att innebära
en försämrad situation med ökad trängsel, ökat buller och sämre luftkvalitet. Det är
därför viktigt att fortsätta att genomföra satsningar på hållbart resande som
mobilitetsrådgivning och driva på åtgärdsarbetet för handlingsplan för bättre luft i
Centrum.
Riktlinjerna i utvecklingsplanen innebär förbättringar inom en rad områden som
stöder ett ökat hållbart resande, vilket ger förutsättningar för en ny fördelning mellan
trafikslagen. Utvecklingsplanen ger goda förutsättningar men förändringen till ett mer
hållbart resande behöver också så kallade mjuka åtgärder. Planens genomförande har
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en positiv effekt. Nollalternativet ger sämre förutsättningar för hållbart resande och
därmed en mer negativ effekt.
Det begränsade utrymme som finns i Centrum innebär att en prioritering mellan olika
trafikslag måste göras. Utvecklingsplanen ger en tydligare prioritering och ökar
därmed förutsättningarna för en mer hållbar fördelningen mellan trafikslagen så att
målen om ett hållbart resande kan uppnås. En följd av att tydligare prioritera är att
boendemiljön förbättras och att trängsel, buller och luftföroreningar minskar. Planen
tar en tydlig ställning för hur trafikslag ska prioriteras och har därmed en positiv
effekt. Nollalternativet har inte samma tydliga prioritering och ger därmed en mer
negativ effekt.
ÅTGÄRDER
Kommunen kan underlätta omställningen till mer hållbara transporter genom att
planera för andra miljövänliga alternativ såsom bilpooler och tankningsmöjligheter av
icke-fossila bränslen såsom el, biogas och etanol. Möjligheter till laddning av elbilar
kan kombineras med de parkeringsanläggningar som föreslås vid Centrums infarter.
Ett fortsatt arbete med mobility management är nödvändigt. Genomförande av dessa
åtgärder måste ske i andra planer.
Ytterligare åtgärder än de som finns i utvecklingsplanen och som redan pågår bedöms
inte behövas.

Kollektivtrafik
FÖRUTSÄTTNINGAR
Utvecklingsplanens genomförande innebär att ett nytt resecentrum ska byggas i
anslutning till järnvägen. Syftet är att knyta ihop regional och lokal busstrafik med
tågtrafik samt att ge en förbindelse till flygplatsen med en busslinje. De två noderna för
kollektivtrafiken, Smedjegatan och Resecentrum, ska kopplas ihop och samspela.
Utvecklingsplanen ger riktlinjer som innebär att Smedjegatan reserveras för
kollektivtrafik och för fotgängare. Syftet är att kunna öka kapaciteten i den lokala
kollektivtrafiken. Då kan hållplatsen på Smedjegatan byggas ut för att möjliggöra en
fortsättning av det ökande resandet med buss.
Den lokala kollektivtrafiken har mål för ökat resande och minskad klimatpåverkan,
detta arbete pågår. Bland annat finns bussar som drivs av biogas och el i trafik.
Tillgängligheten till kollektivresor med tåg och buss som förbinder Luleå kommun
med omvärlden är god. Utvecklingsplanen ger riktlinjer som möjliggör en utbyggd
Norrbotniabana och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafiken ökar möjligheten
att göra långväga resor kollektivt.
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KONSEKVENSER
Utvecklingsplanen innebär att Smedjegatan prioriteras för busstrafik.
Förutsättningarna för mer busstrafik i Centrum förbättras därigenom. Åtgärden bidrar
till en minskad bilanvändningen, minskar även trängsel, utsläpp till luft och buller.
Utvecklingsplanen ger positiva effekter.
Nollalternativet bedöms inte ge samma goda förutsättningar för en ökad
kollektivtrafik och bedöms därför ha negativa effekter.
ÅTGÄRDER
Planering för ökad kollektivtrafik kommer att ske i en rad andra sammanhang.
Ytterligare åtgärder än de som finns i utvecklingsplanen och som redan pågår bedöms
inte behövas.

Buller och vibrationer
FÖRUTSÄTTNINGAR
Den främsta källan till omgivningsbuller är trafiken. Utvecklingsplanen syftar till att ge
möjlighet till ytterligare 4000 bostäder. De nya bostäderna kommer innebära att fler bor
i Centrum, men också att fler resor kommer att göras inom samt till och från Centrum.
Exempel på hälsoeffekter som kan uppkomma till följd av buller är allmän störning,
sömnstörning, försämrad kommunikation, kognitiva effekter och fysiologiska
stressreaktioner. Långtidsexponering för trafikbuller har även visat sig kunna öka
risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Förordning 2015:216 angående buller från väg och
spårtrafik vid bostadsbyggnader har ändrats ett antal gånger de senaste åren.
Riktvärden har höjts och fler undantag från riktvärden har reglerats.
Luleå kommun har en antagen trafikbullerplan från 2010. I trafikbullerplanen sätts
målet att säkerställa att alla bostadsmiljöer där bullret vid fasad överstiger 60 dB(A)
ska kunna få bidrag till åtgärder för att förbättra bullersituationen. Särskilt utsatt
bebyggelse finns längs Sandviksgatan, Rådstugatan, Prästgatan och Smedjegatan. Det
finns ingen samlad och aktuell utredning av bullerpåverkan från trafiken.
När Smedjegatan prioriteras för busstrafik och gående kommer det att leda till dels
minskad biltrafik och dels en omfördelning av biltrafiken. Det kommer att påverka
bullersituationen på de gator som får ökad trafik. Med ökningen i antalet bostäder och
arbetsplatser kommer antalet personresor också att öka. Utvecklingsplanen syftar till
att en större andel av dessa resor kommer att ske med gång, cykel och kollektivtrafik
(se tidigare stycken).
En förtätning i bebyggelse har också en tendens att medföra högre bullernivåer på
grund av ljudreflexer då andelen hårdgjord yta ökar. Vidare kan bebyggelse längs med
trafikerad väg skärma in buller och reducera spridningen vilket höjer bullernivån för
aktuell väg. Detta kan dock användas som fördel om vissa byggnader används som
bullerbarriär för bakomliggande kvarter.
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Den framtida Norrbotniabanan kommer att påverka bullret från tågtrafiken. Både
utvecklingsplanen och nollalternativet ger ett stöd för Norrbotniabanan.
Konsekvenserna av Norrbotniabanan kan inte utredas vidare i nuläget.
Luleås geotekniska förutsättningar bedöms innebära låga risker för störningar av
vibrationer.
KONSEKVENS
Ett ökat invånarantal förväntas innebära ett ökat antal persontransporter samt även
ökade godstransporter. Vilka effekter den tillkommande trafiken har på
bullersituationen beror framförallt på hur trafikökningen fördelas mellan olika
trafikslag. Bullersituationen påverkas också av teknikutvecklingen bland fordon.
Utvecklingsplanens genomförande innebär bland annat att Smedjegatan prioriteras för
buss och gående. Det medför att bullerpåverkan på andra gator kan komma att öka. En
trafikanalys gjordes 2016 som visar att trafikbullret kommer att öka något på
Rådstugatan, Kungsgatan och Prästgatan. Samtidigt kommer den ökade
tillgängligheten i kollektivtrafiken medföra att fler åker buss och därmed kan
biltrafiken minska.
Utvecklingsplanens riktlinjer om förändringar för gång- och cykeltrafik kan också
medföra att fler använder ett mer hållbart resande och att biltrafiken minskar.
En stad med tätare bebyggelse innebär större möjligheter att skapa bullerskyddade
miljöer på t ex innergårdar, i parker eller i stadsrummen. Men en tätare bebyggelse kan
också ge mer störningar i form av buller från olika verksamheter och trafik. Denna mer
detaljerade utformning med hänsyn till buller måste ske på en annan nivå än
utvecklingsplanen.
Utvecklingsplanens genomförande innebär risk för en sämre bullersituation främst
beroende på hur den framtida trafikökningen fördelas mellan olika fordonsslag. Vissa
gator får under planens genomförandetid en försämring av bullersituationen.
ÅTGÄRDER
För att undvika att utvecklingsplanens ambitioner för en förtätad stad leder till en
sämre bullermiljö behövs flera åtgärder. Pågående arbete med mobility management
och utveckling av kollektivtrafiken behöver fortsätta.
De framtida förväntade ökningar i trafik på järnväg och de störningar detta kan
medföra i bebyggelseplaneringen tas upp med Trafikverket när Norrbotniabanan
respektive Östra stranden planeras.
Utvecklingsplanen ger riktlinjer för en revidering av trafikbullerplanen.
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Luftkvalitet och minskad klimatpåverkan
FÖRUTSÄTTNINGAR
Luftföroreningar påverkar hälsan redan vid låga halter. Exponering för
luftföroreningar bidrar till ökad sjuklighet och dödlighet. Känsliga grupper är äldre
personer med hjärt- och kärlsjukdomar, astmatiker och barn. Luftföroreningar bidrar
även till flera miljöeffekter som övergödning, försurning och klimatförändringar.
Fordonstrafiken är den största källan till kvävedioxid, partiklar och andra
luftföroreningar i Luleå Centrum. Miljökvalitetsnormen, MKN, för kvävedioxid (NO2)
har tidigare överskridits, detta beror på fordonstrafiken. Ett åtgärdsprogram
innehållande 31 åtgärder har tagits fram som förväntas resultera i att
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020. Ingen av de föreslagna
åtgärderna kan enskilt minska kvävedioxidutsläppen så att miljökvalitetsnormen
klaras. Miljökvalitetsnormen för kväveoxider och partiklar har inte överskridits de
senaste åren (2015-2017). Under 2015 och 2016 fanns det tekniska problem med
mätutrustningen som ger en viss osäkerhet i bedömningen.
Med klimatpåverkan avses antropogen klimatpåverkan, det vill säga mänskliga
aktiviteter som förändrar atmosfärens halt av växthusgaser. Det rör sig främst om
förbränning av fossila bränslen som ger en ökad mängd växthusgaser i atmosfären
som bidrar till uppvärmning av klimatsystemet. Utsläppen av växthusgaser måste
minska för att inte äventyra de risker klimatförändringen medför. Luleå kommun har
som mål att minska koldioxidutsläppen med 60 % till år 2030 och med 100 % till 2050.
Den största källan är transportsektorn, ca 77 %.
Nya bostäder och arbetsplatser medför generellt sett ett tillskott av resor och
transporter. Utvecklingsplanen har många riktlinjer i syfte att minska negativa effekter.
Centrum har goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Se även text i
tidigare stycken.
KONSEKVENSER
Utvecklingsplanens genomförande bedöms ha begränsade konsekvenser för
luftkvaliteten. Utvecklingsplanen tar ett samlat grepp om byggnader, infrastruktur och
trafik. Detta bidrar till att miljökvalitetsnormerna för luft klaras och att klimatpåverkan
kan minskas. Planen tar en tydlig ställning för hur trafikslag ska prioriteras och har
därmed en positiv effekt. Nollalternativet har inte samma tydliga prioritering och ger
därmed en mer negativ effekt.
Arbete för genomförande av åtgärdsprogram för luftkvalitet pågår. En omställning till
högre andel gående, cyklister och bussresenärer har betydelse för flera miljöaspekter,
inklusive levande stadskärna, människors hälsa, boendemiljö, luftkvalitet och
klimatpåverkan.
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Då transportsektorn står för 77 % av de klimatpåverkande utsläppen får inte
användningen av fossila bränslen öka om klimatmålet ska uppfyllas. Det är osäkert
hur transportsektorn kommer att påverka Luleå kommuns miljömål då man inte vet
hur fordonsflottan kommer att se ut om 20 år. För bränslen till den lokala
kollektivtrafiken och kommunens egna fordon pågår redan en omställning till
fossilfrihet.
ÅTGÄRDER
Satsningar i andra planer på att öka gång-, cykel- och kollektivtrafik som omfattar att
öka tillgängligheten, framkomligheten och byte av bränslen.
Fortsatt arbete med att ställa olika energi- och klimatkrav vid planering av nya
byggnader och infrastruktur samt vid upphandling av transporter och entreprenader.
Flera av de riktlinjer som finns i utvecklingsplanen hanterar detta.

Parker och Grönytor
FÖRUTSÄTTNINGAR
Parker och grönytor har stor betydelse för människor i stadsmiljön. Centrums parker
har stor betydelse för både besökare och för de boende. I parkmiljöerna möjliggörs en
rad aktiviteter både sommar och vinter som ska kunna tillgodose invånarnas behov av
rekreation, lek, möten, rörelse och avkoppling. Centrum har flera parker och de har
också kulturhistoriska värden. Residensparken är en parkmiljö som är skyddad enligt
lag.
I utvecklingsplanen är tillgång till grönytor och parker centralt vid anläggande av ny
bebyggelse. Bebyggelsetätheten ska öka, samtidigt som tillgången till parker och
grönområden ska bibehållas eller ökas.
De grönytor som finns i Centrum kännetecknas av anlagda och mer eller mindre
intensivt skötta parker. Naturvärdesinventeringar visar att de två områden som utgör
centrumhalvöns viktigaste ekologiskt funktionella grönstruktur är Gültzauudden och
Residensparken. Skogen på Gültzauudden är det värdefullaste sammanhållna
skogsområdet som finns kvar på centrumhalvön. Naturvårdskvaliteter finns även i den
gamla Seminarieparken på Östermalm där bland annat vitsippa, blåsippa, strutbräken
och getrams växer i den lummiga lövskogsmiljön.
När staden växer och antalet människor på samma yta ökar behövs mer grönska av
olika slag såväl nya gröna torg eller parker som utveckling av existerande. Även
gatuplanteringar blir mer betydelsefulla på en mer tätbebyggd centrumhalvö.
Grönskande gaturum ger skönhet, bättre lokalklimat och ökad trivsel och har därtill ett
betydande symbolvärde.
Varje tillskott av småparker, trädrader, eller till och med enstaka träd är viktig och för
in biologisk mångfald i stadsmiljön. Insekter och småfåglar som talgoxe, pilfink och
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blåmes kan finna livsutrymme i staden, där dessa strukturer fungerar som
komplement till kärnområden i parker och andra mer sammanhållna grönområden.
Utvecklingsplanens riktlinjer tar även upp ekosystemtjänster och tar därmed ett steg i
att skapa nya värdegrunder för det framtida planeringsarbetet. Ekosystemtjänster är de
funktioner ekosystemen förser oss med. Ekosystemstjänster bidrar lokalt till ett gott
klimat med renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor och andra mjuka markytor
renar regn- och smältvatten. Träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, minskar
bullernivåer och är boplatser för växter och djur. I planen nämns att reserverade
platser för stadsodling ska finnas. Särskilt i ett perspektiv med stadsodling är en rik
insektsfauna av betydelse och då är varje gräsyta, kantzon och blomrabatt värdefull.

Figur 3. Karta över befintlig park- och grönstruktur i Luleå Centrum.
Utvecklingsplanen ger riktlinjer för att skapa nya parker i utvecklingsområdena Östra
stranden samt Södra och Norra utvecklingsområdet. Riktlinjer finns också i syfte att
skapa mindre parker vid Stadsviken, Norra hamn och Södra hamn. Utökningar av
grönstruktur görs i samband med detaljplanering av respektive område.
Utvecklingsplanen pekar på möjligheterna att skapa ytterligare grönska i stadsmiljön,
exempelvis genom trädplantering i gaturummet.
Utvecklingsplanen stärker också en ökad tillgänglighet till grönytorna genom en
sammanhängande strandpromenad och riktlinjer för att säkerställa åtkomst och
kontakt med vattenytorna.
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KONSEKVENSER
Ett förtätat Centrum innebär ett ökat behov av parker och också ett ökat slitage på de
parker som finns. Utvecklingsplanens genomförande bedöms innebära att kvaliteten
på grönytorna kan ökas och att ytterligare grönytor och parker tillkommer.
Utvecklingsplanen bedöms innebära positiva effekter. Effekterna av nollalternativet
bedöms vara likvärdiga.
Förutsättningar för stadsodling kommer att öka då det finns riktlinjer för detta.
Ökad tillgänglighet för människor ska skapas för promenadstråket längs Östra
stranden och Södra utvecklingsområdet. Det sammanhängande gröna stråket runt
centrumhalvön kommer att utvecklas. Utvecklingsplanens riktlinjer beskriver också
hur man genom att länka ihop olika gröna stråk ska bidra till att öka tillgängligheten
kring grönområden och även en ökad trygghet i dessa områden.
Grönytor och parker har ett kulturhistoriskt värde. Inga åtgärder föreslås som bedöms
innebära hot mot värdefulla parkmiljöer. Utvecklingsplanen föreslår ytterligare
trädplantering.
Utvecklingsplanens genomförande bedöms ge positiva konsekvenser med ett tydligare
ställningstagande för att bevara och utveckla parker och grönytor. Nollalternativet
bedöms inte ge lika positiva konsekvenser på grund av otydligare inriktning för parker
och grönytor.
ÅTGÄRDER
Ytterligare utredningar kommer att behövas i kommande detaljplanering,
bygglovgivning och markanvisning för att bevaka att utpekade värden bevaras och
utvecklas enligt utvecklingsplanen.
Med ett ökat antal användare behövs åtgärder som minskar slitaget på parker och
grönytor.
Genomförandet av riktlinjerna i utvecklingsplanen behöver samordnas så att så många
ytor som möjligt blir multifunktionella och tillgodoser flera behov och ger flera
ekosystemtjänster.
En grönytefaktor ska tas fram för att säkerställa grönskans betydelse.

Kulturmiljö
FÖRUTSÄTTNINGAR
Kulturmiljö avser miljöer, strukturer och enskilda objekt som tydligt speglar vår
historia. Den ger oss historisk kunskap om tidigare generationers liv och visar hur
maktförhållanden och olika tankesätt har präglat den fysiska miljön. Kulturmiljövård
syftar till att skydda, vårda och utveckla våra kulturmiljöer.
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Kulturmiljölagen (KML) (1988:950) har som syfte att tillförsäkra nuvarande och
kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Kulturmiljölagen
(KML) reglerar bland annat fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen.
I centrum finns fornlämningar från olika tidsperioder registrerade framförallt i
området kring domkyrkan (Raä nr Nederluleå 233:1). Invid domkyrkan har
gravplatser påträffats (Raä Nederluleå 636 och 637). Ytterligare registrerade
fornlämningar finns bland annat på Gültzauudden i form av milstolpe (Raä Nederluleå
634) och en varvsplats (Raä Nederluleå 648) och centralt i staden har en massgrav
påträffats och dokumenterats under 1900-talet (Raä Nederluleå 633).

Figur 4. Forn- och kulturlämningar inom utvecklingsplanen. Fornlämningar markeras med
”R” och med blått fält, kulturlämningar med gul symbol.
Det finns 15 byggnader vilka är byggnadsminnen enligt 3 kap KML eller statliga
byggnadsminnen och som omfattas av Förordning (1988:1229) om statliga
byggnadsminnen. Luleå domkyrka är ett kyrkligt byggnadsminne enl. 4 kap KML.
Två områden är utpekade i Norrbottens kulturmiljöprogram med höga
kulturhistoriska värden. I kvarteren kring domkyrkan finns förutom domkyrkan, flera
pampiga och påkostade byggnader vilka uppfördes efter den stora stadsbranden 1887.
Bebyggelsen från denna tid berättar om en expansiv tid när staden sammanbands med
Norra stambanan. I beskrivningen omnämns även Bergströmska handelsgården och
Rödlundska gården från tiden före branden. Bergströmska gården är byggnadsminne
och skyddas av kulturminneslagen.
I det andra området finns miljöer som visar Luleå som residensstad med
landshövdingens residens, Länsstyrelsen, det gamla fängelset Vita duvan,
Residensparken, Hermelinsparken, Hushållningssällskapet, Norrbottens museum och
f.d. Vägförvaltningens hus. Residenset är skyddat som statligt byggnadsminne och
Vita Duvan som byggnadsminne enligt kulturminneslagen.
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En inventering har identifierat och bedömt kulturhistoriskt intressanta byggnader och
miljöer inom Luleå centrum, se Figur 5.

Figur 5. Kulturhistorisk intressanta miljöer (Luleå kommun, Byggnader och miljöer, 2017).
KONSEKVENSER
Utvecklingsplanen har riktlinjer för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer. Planen möjliggör en utveckling och fortsatt användning av
kulturmiljöerna, vilket är en viktig förutsättning för deras bevarande. Området mellan
Smedjegatan och Rådstugatan pekas ut som olämpligt för högre bebyggelse för att
värna stadsbilden, kyrkan och kyrkomiljön och stadens silhuett.
Utvecklingsplanens genomförande innehåller krav på tillgång till antikvarisk
kompetens, vilket bedöms stärka beslutsunderlagen.
Registrerade fornlämningar och utpekad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan
komma att påverkas inom utvecklingsplanens exploateringsområden. Eventuella
konsekvenser av planen för kulturmiljöer i centrum är svåra att bedöma i detta skede
och bedömningarna behöver utvecklas i kommande detaljplaner. Utvecklingsplanen
bedöms ge ett bra underlag för detta.
Utvecklingsplanen bedöms innebära positiva konsekvenser för kulturmiljön.
Nollalternativet innebär att inget helhetsgrepp för framtida bebyggelse och utveckling
för Centrum tas. Avsaknad av tydlig planeringsinriktning riskerar att förtätning eller
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andra förändringar vilka allvarligt påverkar områdets kulturmiljövärden och bedöms
innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.
ÅTGÄRDER
Öka kunskap och kännedom om kulturmiljön samt ta fram ett underlag.
Ytterligare utredningar kan behövas i kommande detaljplanering, bygglovgivning och
markanvisning. Skydd av värdefulla kulturmiljöer och hänsyn till byggnadsminnen
bör inarbetas i planering och bygglovsgivning.

Risker
FÖRUTSÄTTNINGAR
Klimatförändringarna kommer att medföra ett framtida varmare och blötare klimat.
Ökade risker bedöms främst komma i form av ökad nederbörd i form av regn samt
höjd havsnivå. Risk för extrema flöden i älvarna bedöms inte öka. Kraftiga regn
speciellt under höst- och vinterhalvåret då marken är vattenmättad eller frusen kan
orsaka översvämningar. Landets Länsstyrelser har gett ut en särskild vägledning för
klimatanpassning i fysisk planering.
Det framtida klimatet bedöms också medföra ett mer extremt väder, det finns
väderhändelser som inte kan omhändertas i utvecklingsplanen utan måste ske som
krisberedskap.
Utvecklingsplanen innehåller underlag som gör det möjligt att ta hänsyn till risk för
ökad nederbörd och havsnivåer. Figur 6 och Figur 7 illustrerar dessa
planeringsunderlag.
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Figur 6. Visar lågpunkter som finns och gator som kommer vara viktiga för att leda undan
regnvatten vid ett 100 års regn.

Figur 7. Visar den säkerhetsnivå som kommunen beslutat om och gäller för all nybebyggelse.
All bebyggelse i områden under 2,5 m i RH2000 ska utformas översvämningssäkert.
Centrum utgörs av flacka områden och kajer med låga risker för ras. Vattennära lägen
kan innebära risk för erosion i strandområden. Riskerna för ras och skred bedöms som
mycket låga, då varken lutningar eller jordarter tyder på att det skulle finnas risker för
ras och skred.
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Riktlinjer för skyddsavstånd vid exploatering till transportleder för farligt gods finns
framtagna av Länsstyrelsen Norrbotten. Rekommendationer för transportväg av farligt
gods finns utgivna av Länsstyrelsen, farligt gods till och från Luleå hamn ska
transporteras Bodenvägen – Svartövägen – Uddebovägen. För transport av
petroleumprodukter ska kortast möjliga väg från rekommenderad väg till användare
tas. Det får till följd att transporter av bränsle till flygplatsen passerar genom
centrumhalvön längs Södra Hamnleden.
Järnvägen går genom östra delen av centrumhalvön, farligt gods fraktas på järnvägen
och med visionen om att etablera Luleå som ett nav i norra Sverige så kommer
transporterna på räls med stor sannolikhet att öka.
Endast små mängder vägbundet farligt gods transporteras inom planområdet. Väg E4
är utpekad transportled för farligt gods.
KONSEKVENSER
Successiv anpassning av planering och byggande behöver göras då klimatet i Luleå
förändras i takt med den globala uppvärmningen. Planeringen och byggandet behöver
anpassas till de nya förutsättningarna. Översvämningar innebär risker för både personoch egendomsskador. Utvecklingsplanens riktlinjer bedöms bidra till att det går att ta
ett samlat grepp om anpassningen till det framtida klimatet.
Mer gods kommer att transporteras på de vägar och järnvägar som genomkorsar
kommunen, så även farligt gods. Alla centrums större utvecklingsområden är i
närheten av trafikleder eller järnväg, vilket innebär en större risk för olyckor.
Norrbotniabanan blir en ny transportled för farligt gods som behöver beaktas i
planeringen tillsammans med Trafikverket.
ÅTGÄRDER
Åtgärder för att minimera risk för översvämning behöver vidtas i samband med
planering så att de minimeras så långt det är praktiskt möjligt. Fördjupade utredningar
kan göras i samband med detaljplanering och bygglovsgivning.
När klimatet förändras och blir varmare behövs mer detaljerade riktlinjer för att säkra
utomhus- och inomhusmiljöer mot höga temperaturer.
Riktlinjer som Länsstyrelsen tagit fram för planering av bostadsområden och
verksamhetsområden i anslutning till transportleder för farligt gods (”Skyddsavstånd
till transportleder för farligt gods”) används i samband med detaljplanering och
bygglovsgivning.
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Vatten
FÖRUTSÄTTNINGAR
Gemensamt för vattenmiljöerna är att de är utsatta för olika typer av miljöpåverkan.
Utsläppen består av organiska miljögifter, metaller och andra föroreningar som har
negativ påverkan på vattnets kvalitet. Källorna till föroreningarna är förorenad mark,
atmosfärisk deposition, transporter och infrastruktur samt urban markanvändning.
Miljökvalitetsnormerna uppfylls för ekologisk status i Inre- och Yttre Lulefjärden. De
övriga vattenförekomsterna är negativt påverkade och har en sämre status. Det innebär
att vattenkvalitetshöjande insatser i samband med exploatering är en viktig
förutsättning vid planering. För de fyra vattenförekomsterna är den kemiska statusen
ej god främst beroende på diffusa källor till föroreningar som är mycket svåra att
påverka. Se tabell med utdrag från VISS-databasen (Länsstyrelsen Sverige, 2017)
nedan.
Det är omvärldsfaktorer, diffusa källor och tidigare verksamheter som påverkat
statusen för Inre och Yttre Lulefjärden. För Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen har
dessutom en urban markanvändning påverkat statusen och en exploatering får inte
leda till en ökad belastning.
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Status
Vattenförekomst

Ekol.

Risk

Kemisk

Ekol.

Kemisk

Miljöproblem

Yttre Lulefjärden
SE728806-179329

Hög

Ej god

Ingen
risk

Risk
2021
och
Risk
2027

Miljögifter,
förorenade
sediment PBDE
och kvicksilver.

Inre Lulefjärden
SE729159-179002

Hög

Ej god

Risk
2021

Risk
2021
och
Risk
2027

Miljögifter

Skurholmsfjärden
SE729044-179337

Måttlig

Ej god

Risk
2021

Risk
2021

Miljögifter
Försurning
Morfologiska
förändringar
och kontinuitet

Lulsundskanalen
SE729186-179321

Måttlig

Ej god

Risk
2021

Risk
2021

Miljögifter
Försurning
Morfologiska
förändringar
och kontinuitet

Påverkanskällor
med betydande
påverkan
Punktkälla:
Inte IED Industri
Diffusa källor:
Transport &
infrastruktur
Atmosfärisk
deposition
Diffusa källor:
Förorenad
mark/gammal
industrimark
Atmosfärisk
deposition
Diffusa källor:
Urban
markanvändning
Atmosfärisk
deposition
Andra relevanta
Annan signifikant
påverkan
Diffusa källor:
Urban
markanvändning
Atmosfärisk
deposition
Dammar, barriär
Annan signifikant
påverkan

I utvecklingsplanen finns flera utvecklingsområden som ligger vattennära och även
planen att ta ett vattenområde i anspråk för ny bebyggelse. Vattenområdet Skutviken
har inga ekologiska eller kvaliteter.
Kapaciteten i systemet för dricksvatten och avlopp är god. Det pågår ett arbete med att
förstärka VA-nätet för att begränsa antalet bräddningar samt för att klara den
beräknande befolkningsökningen.
Dagvattensystemet är inte dimensionerat för de ökade och varierande
nederbördsmängder som förtätning med mer hårdgjorda ytor kommer att medföra.
För utvecklingsområdena kan inte ett mer utbyggt dagvattensystem lösa behoven, där
måste dagvattnet tas omhand lokalt. Arbete pågår med en dagvattenplan som mer
detaljerat kommer att se på lösningarna.
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KONSEKVENSER
Utvecklingsplanens genomförande kommer inte att försämra den ekologiska statusen
för Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen. Planen ger riktlinjer för lokala lösningar
för dagvattenhanteringen. De övriga problemen i vattenförekomsterna påverkas av
faktorer som utvecklingsplanen inte kan omhänderta.
Omfattningen av utfyllnaden i Norra utvecklingsområdet (Skutviken) preciseras inte i
planen eftersom det fordrar ytterligare utredningar inför mer detaljerad planering. En
utfyllnad bedöms inte påverka statusen i Inre Lulefjärden eftersom Skutviken är
avgränsad av en bred vägbank och endast en liten förbindelse. Utfyllnaden kan ha
övriga konsekvenser av flera olika slag, t ex påverka sedimentlager som är förorenade
och grumling under byggtiden. Dessa konsekvenser ska beskrivas och bedömas i
senare planering för området.
Planförslaget innehåller ambitioner för utveckling av strandområdena runt
centrumhalvön. I en utveckling av de gröna miljöerna finns stora möjligheter att skapa
värden både för människor, för växt- och djurliv och lösningar för
dagvattenhanteringen.
Sedan tidigare har marksanering utförts inom Östra Stranden. Ytterligare saneringar i
samband med avveckling av stickspåren kan innebära en positiv miljöpåverkan.
Förtätning kan innebära ökad avrinning med en ökad risk för att markföroreningar
förs ut till vattendragen. Åtgärder för att förhindra detta måste vidtas vid byggnation.
Utvecklingsplanens genomförande bedöms ha positiva konsekvenser. Nollalternativet
ger negativa konsekvenser, då hanteringen av vattenfrågorna inte hanteras alls.
ÅTGÄRDER
Vid planering behöver åtgärder beskrivas hur man ska arbeta för att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna kan nås.
Pågående arbete med en dagvattenplan kommer att ge tydligare ambitioner för
hanteringen av dagvatten för att förbättra vattenkvaliteten. Dagvattenhantering inom
gatumark ska hanteras i kommande planering.
Vid nyexploatering behöver möjligheterna att fördröja, använda och eventuellt även
rena dagvattnet utredas och införas på ett sådant sätt att inte miljöbelastningen ökar.

Förorenad mark
FÖRUTSÄTTNING
Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial (Naturvårdsverket rapport 4918)
som används för att bedöma risker och behov av åtgärder för förorenade områden.
Metodiken klassificerar förorenad jord beroende av aktuella ämnens toxicitet,
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föroreningshalter och föroreningsmängd samt objektets känslighet och skyddsvärde.
Exempelvis klassas bostadsområden som ett känsligt objekt medan industriområden
har lägre känslighet. Naturvårdsskyddade områden har högre skyddsvärde jämfört
med parkmark.
I vägledningsmaterialet finns två generella antaganden som utgår från två olika
markanvändningstyper; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig
markanvändning (MKM). Baserat på dessa markanvändningar har Naturvårdsverket
beräknat generella riktvärden för vanligt förekommande föroreningar
(Naturvårdsverket rapport 5976).
Generella riktvärden utgår från det enskilda ämnets toxicitet, kemisk fysikaliska
egenskaper samt generella antaganden om humanexponering och närhet till
naturresurser vid de båda generella markanvändningarna:
•

•

Känslig markanvändning (KM) utgår från att enskilda personer vistas inom
området varje dag genom boende. Exponering från området sker genom mat
odlad inom området, vatten, jord, hudkontakt, damm och ånga.
Mindre känslig markanvändning (MKM) utgår från att enskilda personer vistas
inom området under del av tiden såsom är aktuellt vid allmänna områden eller
en arbetsplats. Exponering (intag av förorening) från området sker genom jord,
hudkontakt, damm och ånga.

Riktvärden för enskilda ämnen styrs av olika målobjekt/skyddsobjekt beroende av
ämnets toxicitet, för alifatiska och aromatiska kolväten styrs MKM t.ex. skydd av
markmiljö. Vattenlösliga ämnen har riktvärde som i första hand skall ge skydd åt
närliggande ytvatten eller grundvatten.
Marken i Luleå centrum har varit exploaterad länge och det bedöms, precis som i de
flesta städer, finnas bakgrundshalter av organiska föroreningar och metaller som i
vissa områden kan vara högre än de riktvärden som gäller för mindre känslig
markanvändning. Vissa typer av föroreningar sprider sig till grundvatten, byggnader
så att exponering ökar. I stadsmiljöer finns komplicerade spridningsmönster som alltid
kräver utvecklade bedömningar. Vissa områden består också av historiska
fyllnadsmassor som inte har kontrollerats avseende eventuellt föroreningsinnehåll.
KONSEKVENS
Utvecklingsplanens genomförande bedöms kunna påverka miljön negativt och
medföra behov av ytterligare utredningar av markföroreningar vid alla om- och
nybyggnationer. Detta för att minska risk för läckage och spridning och exponering av
föroreningar.
Nollalternativet har samma negativa konsekvenser.
ÅTGÄRDER
Kartläggning av markföroreningssituationen vid om- och nybyggnation samt vid
rivning ska alltid göras. Eventuella marksaneringar genomförs i samband med ny- och
ombyggnation.
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Strandskydd
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom utvecklingsplanens område gäller generellt att strandskyddet har upphävts i
samband med tidigare planläggning, med enstaka undantag. I samband med att nya
planer upprättas prövas strandskyddsfrågan på nytt. Utvecklingsplanens föreslagna
utvecklingsområden är alla aktuella för ny prövning av om strandskyddet även i
fortsättningen ska vara upphävt. Miljöbalken innehåller bestämmelser om när
strandskydd kan upphävas. I utvecklingsplanen motiveras upphävandet av
strandskyddet med att planer där planens genomförande innebär ett väsentligt tillskott
av bostäder eller arbetsplatser i Centrum som inte kan utföras på annat ställe.
Centrums funktioner som ett centrum är beroende av utbyggnadsmöjligheterna och
det vattennära läget som också ger en avgränsning av den möjliga ytan att göra detta
på.
I utvecklingsplanen finns riktlinjer att öka tillgängligheten både till strand- och
vattenområden, även vintertid. Detta genomförs dels genom att förbättra
strandpromenader runt hela centrumhalvön och delas genom att betona att byggnation
inte får ske så att åtkomsten till stranden hindras. I en utveckling av de gröna miljöerna
finns stora möjligheter att skapa värden både för människor, för växt- och djurliv och
lösningar för dagvattenhanteringen.
Utvecklingsplanen tydliggör motiv för att strandskyddet ska fortsätta vara upphävt
med hänvisning till att strandnära områden och stränder behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
(Miljöbalken 7 kap 18 c § 5). Planen innehåller också riktlinjer som syftar till att
säkerställa att de värden som strandskyddet är avsett att tillgodose uppnås i
detaljplaneringen.
KONSEKVENSER
Utvecklingsplanens ambitioner är att öka allmänhetens tillgänglighet till stränder och
vattenområden. Alla områden där strandskydd påverkas är redan på olika sätt
förändrade och har inte längre de kvaliteter som strandskyddet syftar till att bevara.
Utrymme finns därför att skapa fler ekologiskt värdefulla strandzoner inom de
vattennära parkerna.
Utvecklingsplanens resultat bedöms ha positiva konsekvenser.
Nollalternativet är otydligare när det gäller strandskyddet och hur
strandskyddsintresset ska tillgodoses. Nollalternativet bedöms ha negativa
konsekvenser.
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ÅTGÄRDER
Ingen åtgärd föreslås utöver riktlinjer och rekommendationer i utvecklingsplanen.

Riksintressen
FÖRUTSÄTTNINGAR
Ett område med särskilda värden kan klassas som nationellt riksintresse och regleras
då i miljöbalken. Att ett område har klassats som riksintresse betyder att det så långt
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.
Följande områden av riksintresse finns inom eller i direkt anslutning till Centrum:
Riksintresse Kustområdet och skärgården i Norrbotten
från Bondöfjärden till riksgränsen mot Finland.
Riksintresse Försvarsmakten.
Stoppområde för höga objekt
Område med särskilt behov av hindersfrihet
Riksintresse kommunikation.
Stambanan genom Övre Norrland
Luleå hamn
Väg 595, Svartövägen
Riksintresse friluftsliv

Miljöbalken 4 kap 1 och
2§§
Miljöbalken 3 kap 9§

Miljöbalken 3 kap 8§

Miljöbalken 3 kap 6§

Kustområdet och skärgården i Norrbotten, från Bondöfjärden till riksgränsen mot
Finland utgör riksintresse enligt 4 kap. i miljöbalken. Området är, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns inom områdena, i sin helhet av riksintresse. Enligt
1§ i 4 kap så får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast ske om det inte
möter några hinder enligt 2–8§§ och det ska ske på ett sätt som inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden.
Områden som utgör riksintressen för försvarsmakten är områden som bedöms ha
nationellt viktiga värden och kvaliteter för att skydda Sverige. Dessa utgör
influensområden med områden eller funktioner som behövs för att genomföra skarpa
insatser, men också för att träna, öva och utbilda personal och funktioner. Inom
influensområden måste försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra
åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av
betydelse för totalförsvarets militära del. Riksintresse för totalförsvaret enligt MB 3 kap
9§.
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Figur 8. Hänsynskarta Luleå centrum som inkluderar riksintressen
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 §
miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Här avses att det är funktionen hos
transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis
nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken
nuvarande eller framtida nyttjande av denna.
Norra stambanan passerar genom Luleå centrum. Stråket innehåller även planerad
sträckning för Norrbotniabanan. Svartövägen (väg 595) utgör en anslutning till Luleå
hamn och är därav av riksintresse.
Hela utvecklingsplanens område gränsar till riksintresse för rörligt friluftsliv i
Norrbottens skärgård enligt MB 4 kap 2§. Riksintresset för friluftsliv innebär att det är
av allmänt intresse att kunna röra sig längs vattnet, längs strandområden samt röra sig
med båt längs kusten. Utvecklingsplanen berör riksintresset för friluftsliv i Södra
hamn.
KONSEKVENSER
Försvarsmakten gör bedömningen att byggnader högre än 45 meter innebär en
påtaglig skada på riksintresset. Försvarsmakten kommer därför med stor sannolikhet
att säga nej till byggnader högre än 45 meter över marken. Utvecklingsplanens
riktlinjer riskerar inte att skada riksintresset, då den inte kommer att tillåta högre
byggnader än 45 meter.
Utbyggnad av nya småbåtshamnar och eventuell bebyggelse i hamnområden bedöms
inte påverka riksintresset för hamn negativt.
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De utpekade riksintressena för friluftsliv är inte avsedda att förhindra utvecklingen i
befintliga tätorter. Utvecklingsplanen bedöms därför inte påverka riksintresset
friluftsliv. Riksintresset för Norrbottens kust och skärgård bedöms inte heller påverkas
av utvecklingsplanen.
ÅTGÄRDER
I utvecklingsplanen förtydligas hur kommunen avser att tillgodose framförallt
riksintresset för försvaret och säkerställer en byggnadshöjd under 45 meter.
Hänsyn för riksintressen för friluftsliv ska tas i samband med detaljplanering i
anslutning till strand- och kajområden i samband med byggande i vattenområden.
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Samlad bedömning
NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål och ett övergripande generationsmål för
miljöpolitiken som innebär att de stora miljöproblemen ska vara lösta till nästa
generation utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Norrbotten har antagit de nationella målen som sina regionala mål.
Utvecklingsplanens genomförande innebär generellt en begränsad inverkan på
Sveriges möjligheter att nå de nationella miljömålen. Påverkan är begränsad på grund
av att området är litet, förändringarna små och att en stor del av de åtgärder som krävs
för att nå de nationella målen inte kan regleras genom denna typ av plan.
Utvecklingsplanen har riktlinjer som har en viss betydelse för möjligheten att nå
miljömålen.
Utvecklingsplanens genomförande förväntas ge en positiv påverkan på målen: Giftfri
miljö, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.
Den har en mer obetydlig påverkan på målen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan,
Skyddande ozonskikt samt Levande skogar.
MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds under 2010 och 2011. Sedan dess har
luftkvaliteten blivit bättre och 2017 har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och
partiklar inte överskridits. Utvecklingsplanens genomförande bedöms bidra till en
bättre luftkvalitet.
Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet uppfylls för närvarande inte i
Skurholmsfjärden och Lulsundskanalen. Utvecklingsplanens genomförande bedöms
inte bidra till en försämrad vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i
Inre och Yttre Lulefjärden uppfylls inte i dagsläget, men utvecklingsplanen har ingen
påverkan på dessa områden då föroreningarna främst härrör från atmosfäriskt nedfall
och förorenade sediment.
BEDÖMNING
Sammantaget bedöms förändringarna vara positiva till måttligt negativa om
utvecklingsplanen genomförs i jämförelse med nollalternativet.
Föreslagna investeringar i nya bostäder, ca 4000 nya, kräver förbättringar i transportinfrastruktur samt fokus på bullerfrågor för att det ska leda till en huvudsakligen
positiv utveckling. Till det viktiga för en positiv utveckling på miljön hör bevarande
och utveckling av grön- och friytor samt åtgärder som syftar till en förbättrad miljö i
vattenområden. Särskilt känslig för påverkan bedöms Skurholmsfjärden vara. Planen
möjliggör en utbyggnad av Centrum genom att tillskapa mer mark genom utfyllnad i
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nuvarande vattenområden. Underlaget är otillräckligt för att bedöma vilken
miljöpåverkan detta kommer att ha och det finns behov av ytterligare utredningar.
Att ny bebyggelse tillkommer har en långsiktigt positiv påverkan på
energihushållningen eftersom nya byggnader använder mindre energi än äldre under
driftskedet. Inom hela Centrum finns tillgång till fjärrvärme baserad på
överskottsvärme från industrin. Ny bebyggelse kommer även att medföra mindre
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, bl. a genom ett ökat fokus på klimatsmarta
byggnadsmaterial och systemlösningar.
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Påverkan

Miljöaspekt

Konsekvens

Positiv

Parker och
grönytor

Tillgång till grönytor och
parker med ökad kvalitet.
Risk för ökat slitage

Strandskydd

Ökad tillgänglighet till
stränder och
vattenområden.

Förorenad mark

Mindre läckage och
spridning av föroreningar
via mark och grundvatten

Kulturmiljö

Ökad möjlighet att styra
planering för bevarande av
värdefulla kulturmiljöer.

Kollektivtrafik

Ökad service med
kollektivtrafik, bättre
tillgänglighet

Klimatpåverkan

Ett samlat grepp om
planering för byggnader,
infrastruktur och
kollektivtrafik
Planen påverkas ej av
riksintressen. Obetydlig
konsekvens.
Planen påverkar inte MKN
negativt. Det är andra
faktorer än planen som
påverkar detta.
Infrastruktur för gång-,
cykel- och kollektivtrafik
som bidrar till omställning.
Förbättring av planering
transporter farligt gods,
förbättring av
dagvattensystem.
Klimatanpassning enligt
gällande riktlinjer.
Förbättrade förutsättningar
för service, kollektivtrafik,
gång- och cykeltrafik
Fler bullerstörande källor

Liten/Ingen

Riksintressen

Vatten

Luftkvalitet

Risker

Boendemiljö

Måttligt
negativ

Buller och
vibrationer
Bil- gång och
cykeltrafik

Risk för att förtätningen
leder till en ökning av
biltrafiken
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Åtgärder

Hänsyn tas till
byggnadshöjder och
friluftsliv.
Hänsyn ska tas till MKN för
vatten.

Fördjupade utredningar
avseende översvämningar
och olyckor.
Åtgärder för
klimatanpassning behövs.
Skapa goda boendemiljöer i
en tätare stad med bra
planering. .
Förbättrat underlag och
revidering av
trafikbullerplan.
Fortsatt arbete för att öka
andelen hållbara
transporter.
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KONSEKVENSER SOM BEDÖMS BÄTTRE I SAMBAND MED ANNAN
PRÖVNING.
Utvecklingsplanen kommer att ligga till grund för upprättandet av framtida
detaljplaner i enlighet med plan – och bygglagen. I detaljplaner läggs fast hur framtida
bebyggelse får utföras. I samband med att en detaljplan upprättas görs en bedömning
av behovet av att också upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till planen. Särskilda
utredningar och hänsynsåtgärder som kan behövas kommer att regleras i detaljplanen
och/ eller efterföljande bygglov.
Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken prövas i särskild ordning
beroende på verksamhetens klassning.
GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Utvecklingsplanen är en del av översiktsplanen. Planen ska tillsammans med
översiktsplanen vara en grund för fortsatt detaljplanering och för bygglovgivning. Den
ger också förutsättningar för att genomföra om- och nybyggnadsprojekt för vägnät,
gång- och cykeltrafik, för investeringar i vatten- och avloppsnätet och mycket mer.
Planen är också ett underlag för tillståndsprövning enligt miljöbalken samt även för
statlig planering t ex genom åtgärder som Trafikverket genomför.
Planen ska följas upp varje år med ett urval av indikatorer som ska tas fram. Varje
mandatperiod kommer planen att utvärderas, då belyses både resultat och
genomförandet. Både uppföljning och utvärdering ska ske samordnat med
översiktsplanen.
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