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1 Beskrivning av lokaliseringen 
Området som utreds ligger i Luleå kommun och är markerat med en röd punkt, se Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta. Källa: Lantmäteriet. 

Den planerade verksamheten avser att etablera sig inom planområdet för Hertsöfälten, se Figur 2. Planområdet är beläget 
sydost om bostadsbebyggelsen på Hertsön och nordväst om bostadsbebyggelsen på Hertsölandet. I söder ligger planområdet 
i nära anslutning till industriområdet på Svartön och där även Luleå hamn finns. I nordost avgränsas området av Hertsövägen 
och i sydväst av Hertsöfjärden och Sörbrändöfjärden. I övrigt gränsar planområdet mot brandövningsfältet och natur- och 
skogsmark. 
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Figur 2. Översiktskarta. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

2 Markanvändning 
Planområdet är idag obebyggt och består till största delen av ung bruksskog. Området kommer succesivt att byggas ut, under 
åtminstone 10 till 15 år framöver. Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till hamn och järnväg. 

Detaljplanens genomförande innebär att ytor skapas för industri och verksamheter, med syfte att möta behovet och efterfrågan 
av industrimark. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 25 maj 2020. Detaljplanen är överklagad och ärendet är överlämnat till 
Mark- och miljödomstolen. 

2.1 Närliggande verksamheter 

Söder om planområdet ligger Svartöns industriområde med ett stort antal industribyggnader med omfattande 
industriverksamhet som till exempel SSAB, SMA Mineral och Luleå hamn. Bebyggelsen på Svartön är utformad efter 
verksamheternas behov och funktion. 
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2.2 Infrastruktur 

Idag nås planområdet via Hertsövägen och Gräsörvägen. Det finns även en möjlighet att nå planområdet via Svartön och en 
befintlig bro över Gräsörsundet, se Figur 3. Bron över Gräsörsundet är försedd med stängsel och grind som i dagsläget hålls 
stängd, vilket är reglerat i ett avtal mellan SSAB och Luleå kommun. 

 

Figur 3. Översiktskarta vägnät med vägnamn. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, 
Antagandehandling, 2020. 

2.3 Bostadsbebyggelse 

Planområdet är idag obebyggt. Omkringliggande bebyggelse i nordväst utgörs av bostäder, med både småhusbebyggelse 
och flerfamiljshus och i sydost av bostadsområdet Hertsölandet som består av fritidshus. 

3 Kommunal planering 

3.1 Översiktsplanen 

Enligt översiktsplanen utpekas Hertsöfältet som ett nytt område lämpligt för kraftigt störande verksamhet, se Figur 4. Med 
kraftigt störande verksamhet menas verksamheter som kan ge olägenheter för människors hälsa, till exempel buller, 
luftföroreningar och brandrisk. I områdesrekommendationerna för Hertsöfältet framgår det att verksamheter med viss grad 
buller- eller luftstörningar kan lokaliseras dit. Vidare framgår att det inom området finns höga naturvärden som ska beaktas 
vid fortsatt planering. 
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Figur 4. Utdrag ur översiktsplan. Utpekade områden för kraftigt störande verksamheter markeras med grått. 
Linjerna visar gränser för Luleås stadsbygd (punktstreckad) och stadsbygdens randzon (streckad). Källa: 
Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

3.2 Detaljplaner 

Gällande detaljplaner framgår av Figur 5 och bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Detaljplanen för 
Hertsöfältet är antagen men har blivit överklagad, ärendet är därmed överlämnat till Mark- och miljödomstolen. 

 

Figur 5. Gällande detaljplaner, aktuellt planområde markerat med lila linje. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan 
för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 
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4 Riksintressen och hushållning med mark- och vattenområden 
Planområdet berörs eller angränsar till följande riksintressen: 

• Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § MB) 
• Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § MB) 
• Riksintresse turism och rörligt friluftsliv (4 kap 1, 2 §§ MB) 

4.1 Riksintresse rennäring 

Området är inte utpekat som riksintresse för rennäring. 

4.2 Riksintresse kulturmiljövård 

Inga riksintressen för kulturmiljövård återfinns inom utredningsområdet.  

4.3 Riksintresse friluftsliv 

Planområdet berörs av området Norrbottens skärgård som är utpekat som riksintresse för turismen och friluftslivet, främst det 
rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken samt riksintresset för Norrbottens kust och skärgård enligt 3 kap 6 § i miljöbalken. 
De utpekade områdena är mycket omfattande och berör hela Norrbottens kust ut till den ekonomiska zonen i havet.  

Planområdet angränsar till Ormberget-Hertsölandets naturreservat vilket är utpekat som riksintresse för friluftslivet enligt 3 
kap 6 § miljöbalken. Värdebeskrivningarna till det utpekade riksintresset anger att området bedöms ha särskilt goda 
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt genom friluftsaktiviteter på land och i vatten. 

 

Figur 6. Karta Ormberget-Hertsölandet naturreservat. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av 
Hertsön 11:1 m.fl . Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

4.4 Riksintresse naturvård 

Området är inte utpekat som riksintresse för naturvård.  
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4.5 Riksintresse kommunikation 

Riksintresse för kommunikation framgår i Figur 7.  

Luleå hamn utgör riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

 

Figur 7. Riksintressen kommunikationer. Källa: Trafikverket. 

4.6 Riksintresse totalförsvaret 

Området ligger inom påverkansområde för riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken avseende stoppområde 
för höga objekt, område med särskilt behov av hindersfrihet och MSA-området för luftrum. Planområdet bedöms ligga inom 
sammanhållen bebyggelse vilket innebär att fasta installationer högre än 45 meter över marknivå inte får uppföras eftersom 
det då finns en påtaglig risk att riksintresset skadas. 

5 Skyddade områden 
Utvidgade strandskyddsområden ligger i anslutning till planområdet, se Figur 8. Ormberget-Hertsölandets naturreservat är 
beläget norr om Hertsöfältet, se Figur 6. 

5.1 Strandskydd 

Hertsöfjärden och Sörbrändöfjärdens stränder omfattas av strandskydd, se Figur 8. Generellt strandskydd innefattar land- och 
vattenområde 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, enligt 7 kap. 14 § miljöbalken. 
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Figur 8. Generellt och utvidgat strandskydd. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 
2020. 

6 Vatten 

6.1 Ytvatten 

I anslutning till planområdet finns vattenförekomsterna Hertsöfjärden, Sörbrändöfjärden och Harrbäcken. Enligt VISS 
(Vatteninformationsystem i Sverige) klassas vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status samt 
miljökvalitetsnormerna enligt tabellerna och Figur 9 nedan. 

Vattenförekomst Ekologisk status Miljökvalitetsnorm 
Harrbäcken Måttlig God ekologisk status 2021 
Sörbrändöfjärden Måttlig God ekologisk status 2021 
Hertsöfjärden Dålig God ekologisk status 2021 

 

Vattenförekomst Kemisk status* Miljökvalitetsnorm 
Harrbäcken Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 2021 med undantag 

för kvicksilver, bromerande difenyleter 
Sörbrändöfjärden Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 2021 med undantag 

för kvicksilver, bromerande difenyleter 
Hertsöfjärden Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus med undantag för 

fluoranten, naftalen 
* Kemisk status utan överallt överskridande ämnen 
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Figur 9. Utdrag ur VISS som visar ekologisk statusklassning på Hertsöfjärden (röd, dålig) och Sörbrändöfjärden (gul, måttlig). Källa: 
Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl . Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

6.2 Dagvatten 

Eftersom det inte är känt hur området kommer fastighetsindelas eller vilka typer av industrier som kommer etableras inom 
planområdet har en principiell systemlösning för omhändertagande och rening av dagvattnet tagits fram i detaljplanearbetet. 
Generellt sett föreslås dagvattnet transporteras på ytan i så stor utsträckning som möjligt. Systemlösningen för 
dagvattenhanteringen innebär att diken föreslås anläggas längs med gatorna i området och längs kvartersmarkens ytterkanter. 
Kommunen kommer vara huvudman för dagvattenanläggningen. Dikena kommer att avleda vattnet och fungera som 
fördröjnings- och reningsanläggningar och föreslås ha relativt flacka slänter och svag lutning i vattnets flödesriktning för att 
främja detta, se Figur 10.  
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Figur 10. Systemöversikt över i detaljplanen föreslagen dagvattenlösning. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. 
Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

6.3 Grundvatten 

Grundvattennivån ligger ytligt och följer i stora drag topografin i området. Generellt innebär det att även 
grundvattenströmningen följer topografin och bedöms huvudsakligen vara riktad från nordost till Hertsöfjärden i sydväst, även 
om lokala variationer förekommer eftersom topografin varierar i området. Området avvattnas av diken och bäckar. 

Grundvattennivåerna i området varierar mellan 0 och -3 m under markytan. I myrområdena ligger grundvattenytan i nivå med 
markytan. Dessa områden kan vara översvämmade periodvis exempelvis vid snösmältning och vid hastiga och stora 
nederbördsmängder. 

7 Luft 
I dagsläget saknas mätningar av luftkvalitet i det aktuella planområdet. Söder om planområdet ligger Svartöns industriområde, 
där SSAB som i huvudsak producerar stål från malm är den aktör som genererar störst utsläpp till luft. Utöver SSAB:s 
verksamhet finns flertalet andra aktörer på Svartön som genererar utsläpp till luft, exempelvis LKAB, SMA Mineral, Lulekraft 
och fartygen som lägger till vid Luleå hamn. 

En luftutredning (Luftkvalitetsstudie Hertsöfältet, Tyréns januari 2020) har tagits fram för att undersöka detaljplanens påverkan 
på främst närliggande bostadsområden. Resultaten indikerar att det finns utrymme för etablering av industri på Hertsöfältet 
där utsläppen från nya industriverksamheter kan vara i samma storleksordning som utsläppen som idag genereras av Svartön 
utan att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
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8 Rennäring 
Utredningsområdet ingår i Gällivare sameby och används som vinterland. Utredningsområdet angränsar även till ett utpekat 
uppsamlingsområde, se Figur 11.  

 

Figur 11. Utdrag från karta över strategiska platser för Gällivare sameby. Rödmarkering avser utredningsområdet. Källa: 
Sametinget. 

9 Friluftsliv 
Utredningsområdet är idag obebyggt och används i en begränsad utsträckning för rekreation och friluftsliv.  

Närområdet har goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv. På Kalvholmen och i Ormberget-Hertsölandets naturreservat 
finns bland annat iordningställda rastplatser, vandringsleder och ridvägar. Inom bostadsområdet Hertsön finns det grönytor 
med olika funktioner såsom park och idrotts- och sportanläggningar. Sammantaget skapar det goda möjligheter för 
bostadsnära rekreation. 

10 Naturvärden 
En naturvärdesinventering har tagits fram över utredningsområdet samt närliggande områden (Naturvärdesinventering inför 
detaljplan Hertsön, ÅF augusti 2018). Den västra sidan av området inventerades under sommaren 2017 och den östra sidan 
under sommaren 2018. Luleå kommuns ekolog har kompletterat inventeringen främst i strandområdet mot Hertsöfjärden (PM 
Hertsöfältet Naturvärden, Luleå kommun, januari 2019), se Figur 12. 

Sammantaget påträffades 33 naturvärdesobjekt, varav 7 av 8 med högt naturvärde (klass 2) låg längs strandområdet. För 
fullständig beskrivning av samtliga naturvärdesobjekt hänvisas till Miljökonsekvensbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 
11:1 m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 
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Figur 12. Karta naturvärdesinventering. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för del av Hertsön 11:1 m.fl. Hertsöfältet. 

11 Kulturmiljövärden 
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet enligt uppgift från Riksantikvarieämbetet. 

12 Markföroreningar 

12.1 Förorenad mark  

Brandövningsfältet ligger på södra sidan av Gräsörvägen och angränsar till planområdet. En miljö- och hälsoriskbedömning 
för brandövningsfältet på Hertsön (Miljö- och hälsoriskbedömning, Golder januari 2017) har tagits fram för att undersöka en 
förorening som hittades vid ett grävningsarbete. Räddningstjänsten har tidigare använt brandsläckningsskum innehållande 
högfluorerande ämnen på brandövningsfältet som mellan åren 1984 – 2004 har saknat uppsamling av vätska på sin 
övningsplats vilket har lett till markföroreningar. 

Det angränsande området är främst förorenat med PFOS/PFOA, vilka tillhör gruppen högfluorerade ämnen (PFAS). PFAS är 
en grupp persistenta organiska ämnen med hög motståndskraft mot såväl kemisk som biologisk nedbrytning. 

De största föroreningarna finns inom brandövningsfältet. Spridning av föroreningen bedöms kunna ske via damning/erosion 
samt via yt- och grundvatten och via upptag i växter. 

Prover har tagits i mark, ytvatten och sediment (Harrbäcksviken), i privata dricksvattenbrunnar (Hertsölandet), på bär, svamp 
och fisk. Inga halter av PFOS har uppmätts varken i bär, svamp eller fisk. Inga PFOS-halter över laboratoriets 
rapporteringsgräns har uppmätts i Harrbäcksviken. 
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Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån analysresultaten av de kompletterande markproverna att de inte indikerar 
förekomst av miljöskadliga ämnen i jord i en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra någon risk för människors hälsa 
eller miljö på kort eller lång sikt. 

12.2 Sulfidjord 

Det finns sulfidjord inom planområdet men inte någon känd förekomst inom kvartersmarken. Den sulfidjord som har hittats 
ligger inom planerad naturmark och kommer därför inte att grävas upp, förutom om det krävs för anläggande av 
dagvattendiken. Ingen grundvattenavsänkning bedöms ske i platserna med kända sulfidförekomster och därmed kommer de 
inte syresättas på grund av förändringar i grundvattennivåerna. Om sulfidjord syresätts kan den urlaka ämnen som påverkar 
växtlighet, yt- och grundvatten negativt. Troligtvis kommer delar av kvartersmarken att fyllas upp med massor så den nya 
markytan blir högre än dagens markyta. Det kan medföra att schakter inte behöver grävas ned lika djupt. 

13 Transportvägar 
Planförslaget innebär att en ny gata föreslås ansluta till Hertsövägen och genom planområdets västra del fram till 
Gräsörvägen. Inom den östra delen av planområdet föreslås en ny gatan ansluta mot Gräsörvägen och skapar en möjlighet 
för transporter att köra genom området se Figur 13. 

 

Figur 13. Utdrag från plankarta med bestämmelser som reglerar detaljplanens utformning. 
Förslag till gator inom området som ansluter till Hertsövägen och Gräsörvägen (benämns GATA 
i figuren) för förbindelse till hamnen. Källa: Planbeskrivning, Detaljplan för del av Hertsön 11:1 
m.fl. Hertsöfältet, Antagandehandling, 2020. 

Två trafikutredningar har tagits fram, en med syfte att beräkna och bedöma alstrade trafikmängder för planförslaget och den 
senare syftar till att utreda möjliga trafiklösningar (Trafikutredning DP Hertsöfältet, ÅF juni 2018 och Trafikutredning 
Hertsöfältet, Norconsult december 2019). 

En vägförbindelse mellan Svartön och Hertsöfältet via Gräsöbron ska säkerställas. Vägförbindelsen ska vara av typen 
industriväg vilket innebär att den inte ska vara öppen för allmän trafik. 
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14 Miljöpåverkan 

14.1 Klimatpåverkan 

Verksamheten kommer att använda ~ 80 000 ton koldioxid (CO2) / år och lagring av kolet sker i den sekundära produkten 
Stabiliserad Slagg Material (SSM). Möjligheten att binda koldioxid från befintliga CO2 utsläpp skapar miljömässiga, sociala 
och ekonomiska fördelar för alla intressenter. Återvinningen av vanadin från LD-slaggen minskar också behovet av att öppna 
nya gruvor för att extrahera vanadin från malm. 

I Luleå skulle det vara möjligt att använda koldioxid från till exempel SSAB eller Luleå kalkverk (SMA Mineral).  

Klimatpåverkan för projektet kommer att utredas och beskrivas mer utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

14.2 Utsläpp till luft 

Transporter och hantering av LD-slaggen, primärprodukt och sekundärprodukter med bland annat krossar och transportband 
kan orsaka damning och utsläpp till luft. Projektet kommer att försöka reducera damning genom att använda täckta lastbilar 
och att täckta transportband och krossar där så är möjligt. 

I processen sker även en förångning av vatten vilket släpps ut till luften. 

14.3 Hantering av vatten 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att filtreras via diken för att tas omhand lokalt. Om lakvatten från SSM behöver tas 
om hand kommer detta att beskrivas i den kommande tekniska beskrivningen som en del av tillståndsansökan.  

Huvudinriktningen är att processvattnet kommer att återcirkuleras i processanläggningen. Om det i de fortsatta testerna och i 
utvecklingen av processen inte visar sig möjligt att cirkulera processvatten är nästa steg att försöka rena processvattnet före 
omhändertagande i det kommunala reningsverket. Det tredje och sista alternativet är att släppa ut vattnet i en lämplig recipient. 
I det fall att utsläpp av vatten kommer att behövas kommer påverkan på recipient, vattenkvalitén samt gällande 
miljökvalitetsnormer att utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Möjliga recipienter som identifierats 
i detta skede är Hertsöfjärden och Sandöfärden, se Figur 14. 

Luleå kommun utreder möjliga lösningar för intag av processvatten till utredningsområdet. Förberedelser och anläggning av 
infrastruktur för processvatten planeras till 2020–2026.  

Utredningsområdet ligger i direkt anslutning till havet och älven, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för intag av 
processvatten. Möjligheten att använda vatten från det kommunala VA-nätet ska också utredas.  

Nedanstående alternativ för processvattenledningar är föreslagna av Luleå kommun, se även Figur 14: 

Alternativ 1 – Sörbrändöfjärden 

- Ledningslängd cirka 2 km. 
- Djup cirka 7 meter. 
- Vattenkvalitén är i allmänhet god, med några förhöjda metallvärden. 

Alternativ 2 – Lulefjärden 

- Ledningslängd cirka 13 km. 
- Djup cirka 7 meter. 
- Möjligheter finns att förlänga ledningen cirka 700 meter för att nå ett djup på cirka 12 meter. 
- Vattenkvalitén är god. 

Alternativ 3 - Gammelstadsfjärden 

- Ledningslängd cirka 17 km. 
- Ledning delvis förankrad på botten. 
- Högsta vattenkvalitén. 
- Alternativet kräver omfattande utredning och planering.  
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Figur 14. Möjliga intagspunkter för processvatten, Gammelstadsfjärden, Lulefjärden och Sörbrändöfjärden. Möjliga 
recipienter för utsläpp av processvatten som identifierats är Hertsöfjärden och Sandöfjärden. Källa: Esri 

14.4 Buller och vibrationer 

Hjullastare kommer att nyttjas för att lasta lastbilar med LD-slagg från SSAB eller från kaj/fartyg som sedan transporterar LD-
slaggen till processanläggningen. Malnings- och krossningsanläggning kommer att behövas vilket kan generera buller och 
vibrationer. Vid utformning av anläggningen kommer hänsyn tas till buller- och vibrationer för att uppnå erforderliga krav och 
riktlinjer. Buller och vibrationer kommer att beskrivas mer i detalj i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

14.5 Transporter 

Den rekommenderade transportvägen till och från Hertsöfältet är via Hertsövägen, med undantag för transporter till och från 
hamnen som går via Gräsörsbron, se Figur 15. Transport av koldioxid kan eventuellt genomföras med en rörledning från vald 
anläggning, vidare utredning krävs. 

 

Figur 15. Transportvägar in och ut från utredningsområdet. Gula pilar avser transport av primärprodukter och 
sekundärprodukter. Blå pilar illustrerar insatsvaror och lila pil illustrerar CO2 Källa: Esri 
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14.6 Rennäring och naturvärden 

Anläggningen planeras inom redan detaljplanelagda områden för industri, vilket innebär att effekterna på rennäring och på 
naturvärden redan har beaktats och eventuell anpassning/justering av markanvändningen har genomförts under 
detaljplaneprocessen. Eventuella effekter på rennäring och naturvärden kommer att utredas och beskrivas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

14.7 Landskapsbild 

Processanläggningen och lagringen av produkter kommer att lokaliseras i ett område som redan är detaljplanelagt för 
industriverksamheter och många av de frågor som normalt hör till dessa verksamheter har redan beaktats under 
detaljplaneprocessen. Processanläggningens höjd bedöms vara den faktor som tillsammans med lagringen av produkter 
kommer att påverka landskapet mest. Påverkan på landskapet och kulturvärden kommer att utredas och beskrivas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning, med till exempel illustrationer av anläggningen. 

Inom det detaljplanelagda området regleras verksamheternas nockhöjd till 20 m och med en högsta totalhöjd om 45 m. 
Totalhöjd reglerar höjd på byggnader och anläggningar inklusive uppstickande delar ovanför en takkonstruktion, till exempel 
skorstenar, antenner och hisschakt. 

14.8 Säkerhet och risker 

Kemikalier kommer att användas i processanläggningen vilket kan orsaka allvarliga olyckor. Transport av CO2 i trycksatta 
tankar till anläggningen kommer att ske, vilket innebär en risk för olyckor med personskada. Användning av kemikalier för 
industriella ändamål och transport av farliga gaser under tryck är vanligt förekommande i Sverige, Finland, EU och globalt och 
verksamheten kommer att följa erforderliga krav och riktlinjer. 

Säkerhetsaspekterna och fokus på förebyggande av risker ingår i utformningen av processen och själva processanläggningen. 
En riskanalys med fokus på förebyggande av risker, även för tredje part kommer att genomföras i det fortsatta arbetet. 

14.9 Påverkan under byggskedet 

Det bedöms att det kommer att ta cirka två år att bygga processanläggningen. Under byggskedet kommer det att uppkomma 
störningar i form av buller, damning, vibrationer och en ökad mängd byggtrafik. En analys av påverkan under byggskedet 
kommer att genomföras och beskrivas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen.  
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