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INTRODUKTION

1.1

Introduktion till projekt vanadinutvinning

Europeiska kommissionen1 har identifierat vanadin som ett kritiskt råmaterial men det finns ingen brytning av vanadinmalm eller
produktion av vanadinkoncentrat inom den Europeiska unionen.
Critical Metals Ltd via det svenska dotterbolaget RISAB och med stöd av Neometals har i april 2020 fått till stånd ett avtal med SSAB
om att få köpa LD-slagg från ståltillverkningsprocessen med avsikten att utvinna vanadin från LD-slaggen och utveckla denna till
vanadinpentoxid V2O5 flakes som senare kan utvecklas till högvärdiga vanadinprodukter. Samtidigt har Critical Metals också fått till
stånd ett avtal med innovations och projektutvecklingsföretaget Neometals Ltd för att utvärdera lönsamheten i den föreslagna
utvinningsmetoden.
För Europa är utvinning av metaller från bi-produkter på ett miljövänligt sätt viktigt. Critical Metals målsättning är att utvinna vanadin i
form av vanadinpentoxid flakes som kan utvecklas till högvärdiga vanadinprodukter från SSAB:s bi-produkt (LD-slagg) som
uppkommer vid deras stålproduktion för tillverkning av exempelvis specialstål eller energilagring utan att behöva öppna nya gruvor
med traditionella brytningsmetoder. Vanadinutvinningen kommer att nyttja förnybar energi i processen.
Ungefär 75% av den globala vanadinproduktionen kommer från Kina och Ryssland. Avtalet som Critical Metals nu har med SSAB
skapar en möjlighet för bolaget att med sin partner Neometals bli de enda producenterna av vanadin i Europa.
Målsättningen med det 10-åriga avtalet om leverans av LD-slagg till Critical Metals och Neometals är att processa LD-slaggen från
SSAB:s stålverk i Oxelösund och Luleå i Sverige, och Raahe i Finland med start av produktion av vanadinpentoxid flake före
31 december 2024. Avtalet ger Critical Metals tillgång till 2 miljoner ton av befintlig och framtida LD-slagg från SSAB:s stålverk. Avtalet
ger en bra grund för projektet och skapar möjlighet till utvinning av vanadin från 200,000 ton LD-slagg per år utan att behöva starta en
ny gruva med tillhörande koncentrator/förädling såsom andra producenter av vanadin. Vanadinpentoxidhalten i SSAB:s LD-slagghög
i Luleå är ~4% V2O5 och i Oxelösund och Raahe ~3% vilket gör detta till en av världens mest högvärdiga vanadinfyndigheter.
Neometals har under de senaste 12 månaderna genomfört tester på LD-slaggen från SSAB:s stålverk som har verifierat en
vanadinutvinning på upp till 80% genom lakning under milda förhållanden. Neometals patentansökan för hydrometallurgisk process
har stora fördelar när det gäller genomförande, kostnader och risker jämfört med traditionella pyrometallurgiska processer.
Sammanfattningsvis ligger den högkvalitativa vanadinråvaran belägen på markytan, nära till hamnar med utvecklad infrastruktur vilket
ger möjlighet att etablera en vanadinproduktion till låg kostnad utan risker kopplat till gruvverksamhet eller förädling.
Neometals kommer att finansiera och utvärdera arbetet fram till ett eventuellt investeringsbeslut senast den 31 december 2022, vilket,
om det är positivt, kommer att leda till ett 50:50 joint venture. Critical Metals kommer att finansiera och leda arbetet med SSAB, såväl
som alla aktiviteter i Sverige och Finland.

1.2

Projekt vanadinutvinning och cirkulärekonomi

Projekt vanadinutvinning (PV) som ägs av Critical Metals Ltd (www.criticalmetals.eu) och dess partner Neometals Ltd
(www.neometals.com.au) visar ett exempel på cirkulärekonomi i verkligheten.
Verksamheten kommer att producera ~ 6,000 ton/år av vanadinpentoxid flake utan att behöva öppna en ny gruva, nyttja förnybar
energi, fånga in ~ 80,000 ton koldioxid per år som idag släpps ut i atmosfären och omvandla slagghögar till nya produkter. Grunden
för PV är ett patentsökt hydrometallurgiskt flödesschema med låg energiförbrukning och låga emissioner. Detta anses i projektet som
den bästa tillgängliga tekniken för återvinning av vanadin från slagghögar.
Vanadinutvinning skapar möjligheter att utvinna så mycket som möjligt av de metaller som redan har utvunnits från berggrunden.
Järnmalm bryts i Sverige till en hög kostnad. Järnmalmen innehåller vanadin som är svårt och dyrt att avlägsna från järnmalmen innan
det används i ståltillverkningsprocessen. Utvinning av vanadin kommer att ske från den LD-slagg som genereras under
ståltillverkningsprocessen. På detta sätt kommer vanadinutvinning att ge möjlighet att extrahera mer av de värdefulla metaller som
uppkommer i ståltillverkningsprocessen.
Förutom stål produceras i Skandinavien en slagg innehållande vanadin om cirka 200 000 ton per år. En stor andel av slaggen som
produceras i ståltillverkningsprocessen återförs till masugnarna. Slagg som inte är användbart i masugnarna har använts som
byggmaterial och/eller lagrats. Idag finns det ~ 2 miljoner ton LD-slagg tillgängligt för vanadinåtervinning. Slaggen innehåller en relativt
hög koncentration av vanadin jämfört med vanadingruvor och alternativa vanadinåtervinningsprojekt globalt. Vid olika tidpunkter har
slaggen använts i industriella applikationer såsom framställning av asfalt, men under dessa omständigheter går värdet av vanadin
förlorat. Ironiskt nog pågår samtidigt prospektering av nya gruvor i Skandinavien för att utvinna vanadin.

1

källa: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards Greater Security and Sustainability, 2020-09-03
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Vanadin används främst vid tillverkning av höghållfast stål, inklusive höghållfast låglegerat stål, höglegerat stål och rostfritt stål. Resten
används vid produktion av superlegeringar, titanlegeringar och vanadinkemikalier för energilagring. Den globala vanadinförsörjningen
under 2019 var ~ 100 000 ton V (ton vanadinekvivalenter) och dominerades av Kina (59%), Sydafrika (9%) och Ryssland (8%).
Försörjningen baseras främst på produktion av vanadin från slagg som genereras under produktionen av stål med användning av
vanadinhaltig titanomagnetit (VTM) som råvara. Vanadinslagg producerades vid 14 stålverk, mestadels i Kina, Ryssland och Nya
Zeeland och stod för 69% av vanadinproduktionen 2019. Den globala efterfrågan på vanadin år 2019 var ~ 100 000 ton V och Kina
stod för mer än hälften av denna konsumtion. Under perioden 2001 till 2019 har den globala vanadinförbrukningen ökat från ~ 40 000
ton V per år till mer än ~ 100 000 ton V per år. Kina stod för mer än 75% av den globala vanadintillväxten. Utan nya gruvor eller annan
kapacitet kommer det sannolikt att bli en brist på vanadin.
Critical Metals har påbörjat en lokaliseringsutredning för projektet och flera orter i Sverige, Finland och England omfattas av
utredningen. Platsen måste möjliggöra att målen som tagits fram för projektet avseende miljö, sociala, tillstånds och ekonomiska
aspekter uppnås. Processen för detaljplaner, tillstånd för verksamheten och val av plats kräver en förståelse för de miljöeffekter som
den föreslagna verksamheten kommer att få på respektive plats. Av dessa skäl påverkas lokaliseringsutredningen dels av infrastruktur
och planläggning dels av förväntande miljöeffekter.

1.3

Samråd

Critical Metals genomför ett kombinerat undersökningssamråd och avgränsningssamråd enligt miljöbalken, detta då projektet inte har
genomfört något undersökningssamråd. Den planerade verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, BMP, då
verksamhetskoden, se kapitel 3, automatiskt innebär detta. Ett avgränsningssamråd ska då genomföras.
Målet med samrådsprocessen är att ha en dialog med berörda sakägare, myndigheter och andra intressenter, att informera om den
planerade verksamheten och att få in synpunkter på densamma.
Samrådsprocessen utgör en formell del i tillståndsprocessen och beskriver på en övergripande nivå verksamhetens omfattning och
utformning samt dess lokalisering. Verksamhetens direkta och indirekta miljöeffekter beskrivs övergripande.
Critical Metals har som målsättning att vara i produktion i slutet av 2024, och därför behöver alla nödvändiga tillstånd vara på plats
under september 2022 för att möjliggöra tillräckligt med tid för att säkerställa finansiering och för att slutföra själva byggnationerna.
Platsen för verksamheten har inte beslutats ännu. Den valda platsen kommer att möjliggöra för Critical Metals och dess partner att
uppfylla de mål som tagits fram för projektet gällande miljö, sociala, tillstånd och ekonomiska aspekter.
Under samrådsprocessen övervägs olika platser för verksamheten i Sverige, Finland och England. Luleå och Boden är platser i Sverige
som övervägs likaså Raahe och Pori i Finland och Teeside i England. Detta samråd gäller för de svenska lokaliseringarna och sker
enligt den svenska miljöbalken. Lokaliseringarna beskrivs i bilaga A (Svartbyn, Bodens kommun) och bilaga B (Hertsöfältet, Luleå
kommun) i detta samrådsunderlag.
När samrådsprocessen har genomförts och samtliga inkomna synpunkter har hanterats och värderats kommer beslut om val av
lokalisering att fattas. Om det under samrådsprocessen visar sig nödvändigt så kan andra platser i Sverige och Finland komma att
övervägas istället.
När väl plats har valts så kommer en mer detaljerad beskrivning av projektet och verksamhetens omfattning, lokalisering och effekter
att beskrivas i den kommande miljötillståndsansökan. Den tekniska utformningen och processen kommer att beskrivas i en teknisk
beskrivning och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva miljöeffekterna och kommer att lämnas in tillsammans med
ansökan. Med ansökan bifogas även en redogörelse för genomförda samråd och inkomna synpunkter.
Vänligen läs och ta del av detta samrådsunderlag och dela era tankar och synpunkter på detta projekt genom att skicka e-post till
info@criticalmetals.eu senast 19 oktober 2020.
Vi tycker att det är viktigt att alla som kan anses vara berörda av den planerade verksamheten ska ha möjlighet att inkomma med
synpunkter för att projektet ska bli så lyckat som möjligt och ser därför fram emot era synpunkter.
Detta samrådsunderlag kommer att skickas ut till myndigheter och organisationer enligt sändlistan i bilaga C. För att nå allmänheten
och närboende kommer annonsering med information om samrådet och var samrådsunderlag kan inhämtas ske i Norrbottens Kuriren
och NSD.
Detta samrådsunderlag kan även laddas ned från www.criticalmetals.eu/vanadiumrecoveryproject.
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2

TIDSPLAN

Samrådsprocessen som startar under september 2020 kommer att pågå till slutet av oktober 2020. Tillståndsansökan planeras att
lämnas in under kvartal 2 2021. Sista datum för att erhålla miljötillstånd är bedömt till september 2022 för att möjliggöra ett
finansieringsbeslut till i slutet av 2022. Själva byggprocessen planeras att påbörjas i början av 2023 för att kunna starta upp
verksamheten i slutet av 2024. En övergripande tidplan redovisas i Figur 1.

Figur 1 Översiktlig tidsplan för projektet.

3 PRÖVNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Beträffande tillståndsprövningen av projektet är det inte helt klart vilka verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen som är
tillämpbara på projektet. RISAB hemställer därför om att länsstyrelsen särskilt ger sin syn på vilken verksamhetskod enligt
miljöprövningsförordningen som myndigheten anser ska tillämpas för verksamheten.
Bolagets preliminära bedömning är emellertid följande. RISAB bedömer att processen med extraktionen av vanadin skulle kunna
regleras av en tillståndsplikt enligt 12 kap. 32 § miljöprövningsförordningen, dvs. anläggning som via kemisk reaktion i industriell skala
tillverkar upp till 20 000 ton metalloxid per kalenderår. Om denna bedömning är korrekt innebär detta att verksamheten ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan, BMP, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Den bedömda verksamhetskoden är
därmed 24.32-i enligt miljöprövningsförordningen. Detta är vidare en s.k. B-verksamhet och tillstånd prövas då av länsstyrelsen.
Bolaget är av uppfattningen att den LD-slagg som innehåller vanadin och som utgör råvara i denna produktion är just en råvara. Men
för det fall tillsynsmyndigheten i något skede skulle anse att LD-slaggen är ett avfall kommer den kommande ansökan även att inkludera
tillstånd till att via nämnda process återvinna vanadin från LD-slaggen. Tillståndsplikt för en sådan verksamhet följer av 29 kap. 65 §
miljöprövningsförordningen och är även det en s.k. B-verksamhet. Verksamhetskod i sådant fall 90.406-i.
Det är vidare bolagets uppfattning att de sekundära produkterna2, natriumsulfat3 och Stabiliserad Slagg Material (se kapitel 4.6) är
restprodukter som kommer att kunna användas i än större utsträckning än LD-slaggen eftersom en ”förädling” av slaggen sker i och
med vanadinutvinningen. För det fall materialet emellertid inte omsätts kommer ansökan även att omfatta en lagringsmöjlighet i
avvaktan på användning. Samtliga ovan nämnda verksamheter är s.k. B-verksamheter och verksamheterna tillståndsprövas därmed
av länsstyrelsen.
RISAB:s målsättning är att cirkulera allt vatten i processen, se kapitel 4,5. Om det i de fortsatta utredningarna visar att det inte är
möjligt kommer i första hand samråd att genomföras med berörd kommun för att diskutera möjligheten att släppa ut renat vatten till
det kommunala nätet till reningsverket. I andra hand kommer utsläpp till en lokal recipient att genomföras. Om detta är fallet kommer
ansökan att omfatta utsläpp av processvatten. Vatten till verksamheten bedöms kunna tas från kommunal försörjning, om det inte visar
sig möjligt kommer en processvattenledning att behöva anläggas och bortledning ske från lämpligt vattenområde och ansökan kommer
då även att omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Ansökan kommer även att omfatta användning och hantering av kemikalier för processen.

2
3

Primär produkt är vanadinpentoxid flakes.
de pågående testerna kommer att avgöra om det är natriumsulfat eller kaliumsulfat som blir den sekundära produkten.

Samrådsunderlag september 2020

Critical Metals Ltd | 3

RISAB bedömer att verksamheten kommer, utifrån 15 kap. 1§ miljöprövningsförordningen, att utgöra industriutsläpps verksamhet
enligt industriutsläppsförordningen. Därmed kommer även en statusrapport för mark att tas fram.
Slutligen kommer ansökan även att omfatta CO2 infångning och lagring för nyttjande i processen i det fall CO2 inte levereras av tredje
part.

3.1

Tillstånd för verksamheten (vägen framåt)

Ett antal myndighetsbeslut och tillstånd kommer att behövas innan ett slutligt finansieringsbeslut av projektet kommer att kunna tas.
Då projektet är i ett tidigt skede har det varit nödvändigt att göra antaganden gällande klassificering av verksamheten och vilka tillstånd
som kan komma att bli aktuella. Dessa antaganden kan komma att förändras utifrån synpunkter från intressenter under
samrådsprocessen. I Figur 2 beskrivs de antaganden som gjorts och “vägen framåt” för projektet.
Den primära produkten, vanadinpentoxid V2O5 flakes, kommer att förvaras under en kort period innan den regelbundet blir
transporterad till kund.
De sekundära produkterna (Stabiliserad Slagg Material (“SSM”) och natrium/kaliumsulfat) kommer att säljas alternativt lagras på
området eller på annan plats. Målsättningen är att identifiera och tillskapa en lagringsplats som är så liten som möjligt för att minimera
risken för damning. De sekundära produkterna genomgår för närvarande tester för att bedöma eventuella risker för läckage till mark
eller vatten. Platsen för förvaring av de sekundära produkterna behöver ha en kapacitet för att kunna mellanlagra en volym från tre års
produktion, vilket innebär ~795,000 ton av sekundära produkter. Under denna treårsperiod kommer de sekundära produkterna att
säljas eller nyttjas i olika applikationer.

Figur 2 Beskrivning av projektet och gjorda antaganden inför klassificering av verksamheten.

Projektet Vanadinutvinning bedöms behöva tillstånd för:
 att använda LD-slaggen i processen att utvinna vanadin;
 att bygga och driva processanläggningen (inklusive användande och lagring av kemikalier); och
 att lagra primära och sekundära produkter.
Den primära produkten, vanadinpentoxid flakes, nyttjas vid tillverkning av flertalet stålprodukter och kan konverteras till en
vanadinkemikalie för att användas vid energilagring (till exempel vanadin redox flödes batterier).
Den sekundära produkten (natriumsulfat eller kaliumsulfat) kan användas;





som en filler i tvättmedelspulver;
som ett fint medel som tar bort små luftbubblor från smält glas;
Glaubers salt; och
i processen vid tillverkning av papper.

De pågående testerna kommer att avgöra om det är natrium -eller kaliumsulfat som blir den sekundära produkten från processen.
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Den sekundära produkten (SSM) kan användas:






som ersättning av natursand vid tillverkning av byggmaterial;
vid tillverkning av asfalt;
vid återställning av nedlagda täkter;
vid stabilisering av lösa jordar; och
för neutralisering av sura jordar eller vattenförekomster.

Fortsatt forskning och utveckling bedöms kunna bekräfta att även de små mängderna av metallerna (titanium, magnesium, mangan
och järn) som fortfarande är kvar i SSM kommer kunna bli tillgängliga för utvinning i framtiden med ny teknik. En framgångsrik utvinning
av dessa metaller skulle kunna skapa ytterligare fördelar för samhället, och därför är det viktigt att de sekundära produkterna lagras
för framtida användning.

4 UTFORMNING OCH OMFATTNING
Den primära produkten från verksamheten är vanadinpentoxid V2O5 flake till en mängd av ~6,000 ton/år (torrvikt). De sekundära
produkterna är natrium/kaliumsulfat (~25,000 ton/år, torrvikt) och stabiliserad slagg material (SSM) (~265,000 ton/år, torrvikt).
Grunden för processen är ett patentsökt hydrometallurgiskt flöde med låg energiförbrukning och låga emissioner jämfört med
alternativa metallutvinningsprocesser (principiellt med hög energiförbrukning och höga utsläppsnivåer via pyrometallurgiska
processer),
LD-slaggen bedöms vara råvaran för produktion av vanadinpentoxid flake, natrium/kalium sulfat och SSM produkter, se Figur 3 för en
schematisk beskrivning av processen. Vidare behövs intag av koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak.

Figur 3 Schematisk beskrivning av processen.

4.1

Kolavskiljning och användande av kol (CCU)4

Kolavskiljning och användande av kol (CCU) nyttjar infångad CO2 för att tillskapa användbara substanser med ett ekonomiskt värde.
För att CCU-processer och produkter ska ha en klimatnytta och vara klimatneutrala måste två aspekter övervägas. För det första
måste koldioxidavtrycket för den erforderliga elektriciteten vara noll. CCU ska endast drivas från klimatneutrala energikällor. För det
andra är det viktigt att CO2 hålls borta från atmosfären så länge som möjligt om CO2 inte kan cirkuleras i processen. Om slutprodukten
släpper ut koldioxid igen vid ”livets slut” (t.ex. plast, bränslen), måste koldioxiden fångas upp från luften genom biogena processer eller
direkt luftavskiljning. I detta fall rör sig kolet i en cirkel för att säkerställa att CCU-kedjan motsvarar kolneutraliteten. Även om
4

Source: https://www.ccusnetwork.eu/carbon-capture-and-utilisation

Samrådsunderlag september 2020

Critical Metals Ltd | 5

klimatneutrala CCU-processer inte kan hantera volymer som motsvarar en storskalig geologisk koldioxidlagring, kan den ingå i en
koldioxidsnål ekonomi genom att minska koldioxidavtrycket för produkter.
Frikopplat från klimatdiskussionen utgör CO2 en ny kolkälla för processindustrin som kan ersätta fossilt kol se Figur 4.
Den planerade verksamheten har ett behov av ~ 80,000 ton/år av koldioxid (CO2) för sin process. Detta är en betydande mängd
koldioxid och målet är att skapa en fördel med att binda gasen från industrin och förhindra att den släpps ut i atmosfären av andra
företag. Det finns teknik som gör att koldioxid kan fångas upp och användas på ett säkert och ekonomiskt genomförbart sätt. Att fånga
CO2 från en befintlig källa förväntas ge ekonomiska fördelar för den som släpper ut CO2 och kudos från samhället för att bidra till en
bättre miljö. Detta kommer att skapa miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar för alla intressenter. Ett alternativ till att fånga CO2
är inköp av CO2 från en leverantör som tillverkar CO2 för industriella ändamål. Behovet av att köpa koldioxid skulle utgöra en förlorad
möjlighet att förbättra miljön.

Figur 4. Schematisk bild av CO2 infångning och nyttjande i processen.

4.2

Utformning och drift av anläggningen

De två material (volymmässigt största) som nyttjas i processen är LD-slagg och vatten. LD-slaggen kommer från Luleå, Oxelösund
och Raahe och målsättningen är att minimera transporterna (se kapitel 4,7 transporter). Vart vattnet kommer att tas ifrån kommer att
bestämmas när platsen för verksamheten har valts, se bilaga A och B för en beskrivning av respektive plats.
Koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak nyttjas också i processen. CO2 (se kapitel 4.1) planeras att
fångas in från en lokal utsläppskälla nära processanläggningen och transporteras med lastbil, järnväg, pipeline eller via en kombination
av dessa. Ett alternativ till att fånga in CO2 är att köpa det från tredje part som levererar den med lastbil. Natriumkarbonat kommer
regelbundet att levereras via lastbil och förvaras i lager i stora säckar. Svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak kommer att
användas i processen i mindre omfattning varför det inte är lika stort behov av regelbundna transporter via lastbil. Dessa produkter
kommer att förvaras på platsen på ett säkert sätt enligt krav på hantering av farliga kemikalier.
Genom processen skapas ~ 265,000 ton/år (torrvikt) SSM, 25,000 ton/år (torrvikt) av natrium/kaliumsulfat och ~ 6,000 ton/år (torrvikt)
av vanadinpentoxid flake.
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4.3

Ingående och utgående material

Nedan, i Tabell 1 och Tabell 2, beskrivs en bedömd omfattning av ingående och utgående material för projektet. Observera att detta
är en mycket tidig bedömning av mängder och att det mycket troligt kommer att bli förändringar, dock kan volymen ses som en grov
uppskattning av mängder i processen. Slutliga bedömda mängder kommer att redovisas i tillståndsansökan.
Tabell 1 ingående material i processen.

KEMISK
SYMBOL

VOLYM / MASSA
(TON/ÅR)

H2O

200,000
165,000

Dricksvatten
Natriumkarbonat
Koldioxid

H2O
NaCO3
CO2

4,500
25,000
80,000

Svavelsyra
Natrium eller
Kaliumhydroxid
Ammoniak
Värme

H2SO4
NaOH /
KOH
NH3

15,000
10,000

BESKRIVNING
LD-Slagg
Processvatten

300
250,000,000
MJ/year

KOMMENTAR
Slagghögar i Luleå, Oxelösund and Raahe.
Från kommunen eller via processvattenledning. Nyttjas för att
återfylla processen med vatten som förångas eller som binds i
produkterna. Vid uppstart behövs ~1,000m3.
Från kommunen. Vid uppstart ~150m3.
Tredje part, ~3 lastbilar per dag.
Fångas in från närliggande utsläppskälla eller köps in av tredje
part. Levereras via pipeline eller lastbil.
Tredje part, ~2 lastbilar per dag.
Tredje part, ~2 lastbilar per dag.
Tredje part, ~2 lastbilar per månad – förvaras i ståltankar.
Värme för byggnader och processanläggning.

Tabell 2 Utgående produkter från processen.

BESKRIVNING
Vanadinpentoxid flake
Stabilised slagg
material (SSM)
Natrium eller
kaliumsulfat

4.4

KEMISK
SYBOL

VOLYM (TONN/ÅR)

KOMMENTAR

V2O5

6,000
265,000

Förvaras i säckar eller tunnor.
Mellanlagras eller säljs.

Na2SO4 /
K2SO4

25,000

Ett kristalliserat material för försäljning.

Kraftförsörjning

Huvuddelen av energin till processen kommer från förnyelsebara energikällor från det lokala elnätet. Bedömningen är att
processanläggningen kommer att gå 8,000 timmar per år. Behovet av den nominella effektbehovet bedöms enligt nedan.
Tabell 3. Effektbehov.

AKTIVITET
Slagghantering och förvaring
Processanläggningen, totalt
Reagenser och anläggningsservice
Infrastruktur
Total
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INSTALLERAD EFFEKT
KW

EFFEKTBEHOV KWH/ÅR

197
5704
752
112
~7 MW

1,200,000
37,800,000
4,900,000
750,000
44,650,000
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4.5

Vatten

Målsättningen för projektet är att återcirkulera allt vatten. Om fortsatta utredningar visar att det finns behov av att släppa ut vatten,
kommer rening av vatten att utredas. I första hand kommer samråd att genomföras med berörd kommun för att diskutera möjligheten
att släppa ut renat vatten via det kommunala nätet till reningsverket. I andra hand kommer utsläpp till en lokal recipient att genomföras.
Den kommande tillståndsansökan kommer att beskriva vattenhanteringen mer i detalj och specifikt för vald lokalisering. Processvatten
till anläggningen för respektive lokalisering och eventuella recipienter för utsläpp beskrivs i bilaga A och B.

Figur 5 Vattenbalans för projektet.

Vatten är till viss del bundet i de ingående produkter, se Figur 5, såsom i LD-slagg och reagenser för processen (exempelvis
natriumhydroxid och svavelsyra). Vatten ut från processen är till största del bundet i produkter, SSM och natrium/kaliumsulfat, men
det sker även förångning av vatten under processen. Verksamheten behöver ett intag av ungefär 20,6 ton processvatten/timme för att
uppnå en vattenbalans.

4.6

Sekundära produkter

De sekundära produkterna är natriumsulfat eller kaliumsulfat och stabiliserad slagg material (SSM).
En preliminär karakterisering av SSM har genomförts genom kemisk och mineralogisk karakterisering samt partikelstorlek. SSM
bedöms vara inert och icke farligt.
SSM produkten är en filterkaka av kalciumkarbonat rika partiklar, normalt <20μm och med ett vatteninnehåll på ca 20% eller mindre
(beroende på filtreringsmetod och till vilken nivå som materialet torkas vid filtrering). Den årliga produktionen av det torkade materialet
beräknas till ~265,000 ton/år (291,500 – 307,400 ton/år våt filterkaka). SSM produkten har ett pH-värde på ~11 och en vätskedensitet
på 1.02.
Den kemiska sammansättningen baserad på bearbetningsresultaten uppskattas vara kalcium (~ 24%), järn (~ 14%), magnesium (~
4%), kiseldioxid (~ 3%), mangan (~ 2%), aluminium (~ 0,75 %), titan (~ 0,6%), vanadin (~ 0,4%), fosfor (~ 0,2%) och krom (0,1%). När
testarbetet fortsätter kommer mer exakta uppgifter att erhållas.
I det fortsatta testarbetet kommer följande analyser att genomföras;





Fördelning av partikelstorlek;
Grundämnen och föreningar;
Eventuellt innehåll av klorerade kolväten; och
Fortsatt process (förädling) för att minska metallinnehållet.

Den nästa fasen av karakteriserande testarbeten kommer att innehålla:




Metoder som behövs för att karakterisera materialet enligt svenska, finska och EU krav;
Laktester, fysiska, kemiska och mineralogisk karakterisering enligt EU lagstiftning;
Teknisk testning som behövs för olika applikationer; och
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Karakterisering vid avvattning

I kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer utredningarna att redovisas mer utförligt.

4.7

Transporter

Målsättningen är att minimera transporterna av LD-slaggen och produkter. Det kommer att vara olika scenarier beroende på vald
lokalisering för verksamheten.
Om Luleå väljs så kommer behovet av transporter att minimeras. LD-slagg från Raahe och Oxelösund kommer att transporteras via
fartyg till hamnen i Luleå och därifrån med lastbil till processanläggningen. Om Boden väljs kommer LD-slaggen från Raahe och
Oxelösund att transporteras med båt till Luleå och därifrån transporteras LD-slaggen med lastbil till processanläggningen. Detta
resulterar i en till två lastbilar per timme i två skift. De sekundära produkterna kommer också att behöva transporteras till förvaring och
till kund.
Om Raahe väljs, kommer behov av transporter också att minimeras. LD-slaggen från Luleå och Oxelösund kommer att transporteras
via fartyg till hamnen i Raahe. Om Pori väljs kommer LD-slaggen från Luleå, Oxelösund och Raahe att behöva transporters via fartyg
till hamnen i Pori.
LD-slaggen från fartygen kommer att lossas med kranar och sedan fraktas med en hjullastare för förvaring i hamnen. LD-slaggen
transporteras sedan till processanläggningen där den lagras i högar. Från slagghögarna kommer transportband alternativt hjullastare
att användas för att mata processanläggningen. De sekundära produkterna kommer att lastas med hjullastare till lastbil för vidare
transport till förvaring.
Genom hela processen kommer hjullastare och lastbilar att nyttjas för transporter på anläggningen och mellan hamn,
processanläggning och förvaring av sekundära produkter. Det kan bli aktuellt med en tredje part som sköter transporterna.
En mer utförlig beskrivning av transporterna kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

5 LOKALISERINGSUTREDNING
Critical Metals genomför en lokaliseringsutredning för att
utvärdera den mest lämpliga platsen för verksamheten.
Det behövs ~7,5 ha för hantering av råvaror, insatsvaror,
processanläggningen, filtrering och för administration och
övriga ytor. För de sekundära produkterna behövs en yta
om ~12,5 ha för förvaring/mellanlagring under tre år.
Lokaliseringen till Luleå, Oxelösund och Raahe är ganska
självklara då slaggen redan ligger på dessa platser. Utifrån
behovet av miljötillstånd för projektet i september 2022 så
har endast lokaliseringar som redan är detaljplanelagda för
industriverksamhet studerats som potentiella lokaliseringar
och helt nya så kallade Greenfields har uteslutits. Detta då
bland annat miljömässiga frågeställningar har legat till
grund vid planläggning av dessa industriområden. Behovet
av detaljplanelagt område och närhet till en utsläppskälla
av CO2 har lett till att flera alternativ studeras, se Figur 6.
Målsättningen med lokaliseringsutredningen är att
identifiera alternativskiljande aspekter.
Följande aspekter är viktiga vid val av lokalisering (utan
rangordning):









Figur 6 Potentiella lokaliseringar för processanläggning och lagring.

detaljplanelagt område för industriändamål och för förvaring av produkter;
ett område som kan hantera denna typ av verksamhet utifrån miljömässiga och sociala aspekter;
närhet till en källa av CO2;
närhet till slagghögarna;
närhet till hamn;
infrastruktur såsom tillgång till vägar, vatten, energi, etc.;
närhet till marknad för produkter; och
intresse från aktuell kommun att utveckla verksamheten.
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Baserat på listan ovan så kommer Boden och Luleå att utvärderas under denna samrådsprocess i Sverige. I Finland kommer Raahe
och Pori att utvärderas och Teeside i England. Under slutet av 2020 kommer en samlad bedömning att genomföras för att välja den
mest lämpade lokaliseringen.
Målsättningen är att minimera transporterna av material. Se Tabell 4, för transportavstånd mellan de olika lokaliseringarna i Sverige
och Finland.
De olika lokaliseringarnas förutsättningar beskrivs i bilaga A och B. Informationen och beskrivningarna är baserad på respektive
kommuns detaljplanearbete.
Tabell 4 Avstånd mellan hamnar uttryckt i kilometer

HAMN

Luleå

Raahe

Oxelösund

Pori

X
148
918
282

148
X
913
474

918
913
X
506

522
474
506
X

Luleå
Raahe
Oxelösund
Pori

6 MILJÖPÅVERKAN
Nedan följer en övergripande beskrivning av den miljöpåverkan som verksamheten bedöms kunna leda till under byggfasen och vid
driften av verksamheten. Dessa effekter (på en övergripande nivå) finns beskrivna för respektive lokalisering i bilaga A och B och
kommer att utredas och beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning när väl lokalisering har valts.

6.1

Klimat

Verksamheten kommer att använda ~ 80 000 ton / år koldioxid (CO2) och lagring av kolet sker i SSM (sekundär produkt). 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.

6.2

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.

6.3

Vatten

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att filtreras via diken för att tas omhand lokalt. Om dagvattnet behöver renas kommer detta att
beskrivas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.
Huvudinriktningen är att processvattnet kommer att återvinnas i processanläggningen. Om det i de fortsatta testerna och i utvecklingen
av processen inte visar sig möjligt att cirkulera allt processvatten är nästa steg att försöka rena överskottsvattnet för omhändertagande
i det kommunala reningsverket. Det tredje och sista alternativet är att släppa ut överskottsvattnet 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.

6.4

Buller

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.

6.5

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.
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6.6

Landskapsbild och Kulturvärden

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. Restriktioner gällande byggnadshöjder och även kulturvärden beskrivs för respektive
lokalisering i bilaga A och B.

6.7

Olycksrisker

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.

6.8

Påverkan under byggtiden

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.

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) – AVGRÄNSNING OCH
INNEHÅLL
I kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer effekterna av den planerade verksamheten att beskrivas mer i detalj. En
samrådsredogörelse kommer att inkluderas i MKB:n.
Följande frågeställningar kommer att utredas och inarbetas I MKBn:













Fysiska förhållanden såsom omgivningsbeskrivning, skyddade områden, riksintressen för vald lokalisering kommer att
beskrivas och verksamhetens påverkan på dem:
effekter på rennäringen;
effekter på naturvärden;
effekter på kulturvärden och landskapsbild;
utsläpp till luft, vatten och mark;
damning och buller;
transporter;
skyddsåtgärder
hushållning med naturresurser;
säkerhet och risker, yttre miljö;
egenkontroll; och
andra relevanta områden som identifieras under samrådsprocessen.

8 KONTAKTUPPGIFTER
Nedan finner ni kontaktuppgifter för projektet vanadinutvinning:
kontaktperson: Pernilla Renberg, kontorschef Malå,
telefon nr: 070-322 51 33,
e-post: info@criticalmetals.eu,
adress: Ringvägen 41, 939 32 Malå,
Inkom gärna med era synpunkter, helst skriftligt, senast den 19 oktober 2020.
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1

Beskrivning av lokaliseringen

Området som utreds ligger i Bodens kommun och är markerat med en röd punkt, se Figur 1.

Figur 1. Översiktskarta. Källa Lantmäteriet

Den planerade verksamheten avser att etablera sig i detaljplanelagt området inom ett s.k. utredningsområde för
verksamheter som ligger öster om Norra Svartbyn, en del av Bodens tätort. Utredningsområdet har beteckningen VU5
Svartbyn och är i nuläget uppdelat i tre planområden för detaljplaner, benämnda etapp 1–3, se Figur 2. I denna
samrådshandling kommer dock hela området som inrymmer etapp 1 och 2 benämnas planområdet, eller området.
Öster om området finns ett ställverk med tillhörande kraftledningsnät som utgörs av både region- och stamnät. Väg 605
angränsar till planområdets norra del. Planområdet har även en närhet till riksväg 97, järnvägen mellan Boden och Luleå
(Malmbanan) samt Stambanan genom över Norrland.
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Figur 2. Planområdena (etapp 1-3) är delar av ett utredningsområde för verksamheter (beteckning VU5
Svartbyn) som finns i översiktsplanen för Bodens kommun. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning.
Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet Svartbyn, VU5, Bodens kommun, 2020.

2

Markanvändning

2.1

Närliggande verksamheter

Öster om planområdet finns ett ställverk med tillhörande kraftledningsnät som utgörs av både region- och stamnät.

2.2

Infrastruktur

Länsväg 605 går från Boden till planområdet via Svartbyn till Flarken. Vägen har skyltad hastighet 70 km/h.
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2.3

Bostadsbebyggelse

Närmaste bebyggelse är belägen ca 270 m nordöst om planområdet och utgörs av två fritidshus som kommunen har
förvärvat samt ett bostadshus 500 m väster om planområdet på fastigheten Svartbyn 14:1, som kommunen också förvärvat.
Närmaste boende är på fastigheten Svartbyn 6:174 med ett avstånd på ca 1000 m.

3

Kommunal planering

3.1

Översiktsplanen

Bodens kommun har i sin översiktsplan 2025 pekat ut området som utredningsområde för verksamheter. Området är
utpekat utifrån den goda tillgången till el.

3.2

Detaljplaner

Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft och omfattar cirka 35 ha mark, se Figur 3.
Etapp 2 och etapp 3 är utställda för allmänhetens synpunkter, förväntas bli fastställda under slutet av 2020. Etapp 2 och 3
omfattar tillsammans cirka 270 ha, se Figur 2. Ändamålet är industri och kontor samt en infrastrukturlösning som
sammankopplar Riksväg 97 med industriområdet.

Figur 3. Gällande detaljplaner. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.

4

Riksintressen och hushållning med mark- och vattenområden

Planområdet berörs eller angränsar till följande riksintressen:
•
•

Riksintresse för Försvarsmakten enligt 3 kap. 9 § miljöbalken avseende hinderfritt område för skjutfält.
Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.
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4.1

Riksintresse rennäring

Området är inte utpekat som riksintresse för rennäring.

4.2

Riksintresse kulturmiljövård

Inga riksintressen för kulturmiljövård återfinns inom VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter.

4.3

Riksintresse kommunikation

VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för kommunikation framgår från Figur 4. Riksintressena
avser Riksväg 97, järnvägen mellan Boden och Luleå (Malmbanan) samt Stambanan genom över Norrland.
Processanläggningen planeras inom detaljplanelagt område och påverkar inte riksintresset för kommunikation.

Figur 4. VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för kommunikation. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.
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4.4

Riksintresse totalförsvaret

VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse för totalförsvaret framgår från Figur 5.
Processanläggningen planeras inom detaljplanelagt område.

Figur 5. VU5 Svartbyn utredningsområde för verksamheter samt riksintresse totalförsvaret. Källa: Bodens kommun/Lantmäteriet.

5

Skyddade områden

Planområdet omfattas inte av riksintresse för naturvård eller Natura 2000.

5.1

Strandskydd

Området inom 100 meter från Lillträsket och Storbäcken omfattas av strandskydd. Strandskyddet föreslås i planen halveras
från 100 till 50 meter längs med Storbäcken norr om Lillträsket samt vid ett område på sydöstra sidan av Lillträsket och
vidare längs med Storbäcken fram till vägen Svedjebergsleden. Skälen till upphävandet är att dessa områden krävs för att
säkerställa transportmässig tillgänglighet till planområdet. Marken behöver med andra ord tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse, enligt 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. För att fortsättningsvis säkra allmänhetens tillgång till
området, bevara goda livsmiljöer för växter och djur samt främja den biologiska mångfalden bibehålls Lillträsket och
Storbäcken med omkringliggande områden som vattenområden respektive naturmark i de områden där strandskyddet inte
upphävs.

6

Vatten

6.1

Dagvatten/Ytvatten

Planområdet ingår i huvudavrinningsområdet Altersundet (SE8000), vilket mynnar i havet vid Brändöfjärden. Avrinningen
från området antas till stor del ske till den närliggande Storbäcken som mynnar ut i Lillträsket norr om planområdet och som
sedan via Norrbäcken och Gammelängesträsket rinner ut i Lörbäcken, den närmaste vattenförekomsten, se Figur 6.
Beslutad miljökvalitetsnorm för Lörbäcken är att 2021 uppnå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus, undantaget
kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter. På vägen till Brändöfjärden och havet passeras även Natura 2000-området
Persöfjärden (SE0820738).
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Figur 6. Avrinning från planområdet. Källa: Esri

Idag består den största delen av planområdet av skogs- och jordbruksmark som delvis är sank. Nederbörd antas infiltreras
eller ledas på ytan via naturliga diken och sänkor till närmaste recipient. Planförslaget innebär att stora delar av grönytorna
inom området kommer att tas i anspråk för anläggande av byggnader, vägar och hårdgjorda ytor. Detta minskar de naturliga
infiltrationsmöjligheterna och medför att större mängder dagvatten alstras vid nederbörd. Hanteringen av dagvatten kommer
att behandlas vidare i det fortsatta planarbetet.
Allt dagvatten ska hanteras inom planområdet i syfte att minska den potentiella belastningen på närliggande vattendrag och
därmed inte försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2021. Därför bör tillräcklig mängd
kvartersmark avsättas för dagvattenfördröjande åtgärder, vilket innebär att minst 20 procent av fastigheterna ska bestå av ej
hårdgjorda ytor. Gräsytor och annan vegetation bör iordningsställas inom området och användandet av genomsläppliga
material så som grus, istället för asfalt, ska ske där så är möjligt. Dagvatten från vägar tas upp av mindre diken i grönytor i
anslutning till framtida vägområden.

6.2

Grundvatten

Grundvatten i området finns huvudsakligen i morän och siltjordar. Planområdet berör ingen i VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) klassificerad grundvattenförekomst. Enligt SGU:s brunnarkiv finns en brunn inom
området för ställverket.
Planförslaget innebär att stora delar av området kommer att hårdgöras, vilket kan innebära negativ påverkan på
grundvattnet. Planområdet berör dock ingen värdefull grundvattenförekomst och med en bra planering av avvattningen i
området kan påverkan på grundvattnet minimeras så att inga långsiktiga effekter kvarstår.

7

Rennäring

Planområdet ingår i Gällivare sameby och används som vinterland. Inga strategiskt viktiga områden angränsar till området,
se Figur 7.
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Figur 7. Utdrag från karta över strategiska platser för Gällivare sameby. Rödmarkering avser planområdet. Källa: Sametinget.

8

Friluftsliv

Planområdet ligger som närmast cirka 3 km från Bodens tätort (Svartbyn) och är därmed lättillgängligt för många av
kommunens invånare. De anläggningar som finns för friluftslivet i området är skoterleder och ett gräsflygfält för modellflyg.
Närheten till området från Bodens tätort innebär att området med stor sannolikhet nyttjas för både bär- och svampplockning,
samt för skidåkning och löpning även om det inom området inte finns markerade spår eller stigar. Området nyttjas även för
jakt och ingår i Svartbyns viltvårdsområde.
Kraftledningsgatorna vid planområdet används som skoterleder, vilka underhålls av Bodens Skoterförening.

9

Naturvärden

Naturmiljön inom planområdet består till största delen av produktionsskog och jordbruksmark. Skogen inom planområdet
utgörs av hårt brukade skogsbestånd med varierande ålder och trädslagsblandning. Betydande delar av skogsmarken
består av tidigare sumpskog som sedan länge är utdikad. Den största delen av jordbruksmarken inom planområdet ligger
idag i träda och håller på att växa igen. Det jordbruk som sker inom planområdet avser främst vall som blir till ensilage.
Inom området ligger även sjön Lillträsket, vattendragen Storbäcken och Lillbäcken samt ett antal mindre vattendrag och
diken. Det förekommer även bryn och buskmiljöer utmed dikeskanter.
I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanearbetet för etapp 2 genomfördes en naturvärdesinventering i och
omkring planområdet. Inventeringen omfattade även planområdet för etapp 1. Skyddad och värdefull natur samt
observerade naturvårdsarter framgår från Figur 8. För lokalisering av etapp 1 i förhållande till etapp 2 se Figur 2.
Planområdet berör ett område utpekat i Norrbottens bevarandeprogram för odlingslandskap natur- och kulturvärden
(Ängesträsket-Lillträsket, Nr 84–24), se Figur 8. Området har pekats ut för sina värden för naturmiljön i och med att
odlingsmarkerna utgör viktiga jakt- och häckningslokaler för rovfåglar och ugglor samt utgör en intressant rastfågellokal.
Norr, öster och en bit söder om planområdet finns flera större våtmarksområden som är utpekade med låga respektive vissa
naturvärden i den nationella våtmarksinventeringen.

Critical Metals Ltd | 8

Figur 8. Skyddad och värdefull natur i och omkring planområdet, samt naturvårdsarter som observerats i samband med inventeringar inför
detaljplanearbetet. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning. Samrådshandling Detaljplan för etapp 2 – verksamhetsområdet Svartbyn, VU5,
Bodens kommun, 2020.

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

11 Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
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12 Transportvägar
Parallellt med planarbetet för etapp 2 samråder kommunen om en detaljplan för etapp 3 (ny vägförbindelse mellan Gamla
Lulevägen (väg 603) och väg 605). Vägförbindelsen är en förutsättning för planförslaget, eftersom den vägförbindelsen både
möjliggör vatten- och avloppsanslutning av planområdet och ger erforderlig transportkapacitet till och från planområde, se
Figur 2.

13 Miljöpåverkan
13.1 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 Boden skulle det vara möjligt att använda koldioxid från kraftvärmeverket som transporteras till anläggningen med lastbil,
avståndet är cirka 8 km. Bodens Energi producerar tillräckligt med koldioxid för att tillgodose behovet på ~ 80 000 ton/år.
Under år 2019 invigde även Bodens Energi ett nytt kraftvärmeverk och avsikten är att öka förbränningsvolymen.
Klimatpåverkan för projektet kommer att utredas och beskrivas mer utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

13.2 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.

13.3 Hantering av vatten
Enligt gällande miljötillstånd har Bodens kommun rätt att ta ut processvatten med cirka 200 liter/sekund från Luleälven. En
lösning för intag av processvatten till den nu planerade verksamheten kommer att ske i samråd med Bodens kommun, ett
alternativ är att koppla in på Bodens kommuns vattenledning, ett annat alternativ är att lägga en ledning för intag av
processvatten från Svartbyträsket.
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. Möjlig recipient som identifierats i
detta skede är Svartbyträsket, Figur 9.
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Figur 9. Möjlig intags- och utsläppspunkt för processvatten är Svartbyträsket. Källa: Esri

13.4 Buller och vibrationer
Hjullastare kommer att nyttjas för att lasta lastbilar med LD-slagg från SSAB eller från kaj/fartyg som sedan transporterar
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.

13.5 Transporter
Till anläggningen kommer slagg från Raahe och Oxelösund att först transporteras via båt till Luleå hamn, därefter
transporteras slaggen tillsammans med slaggen från Luleå med lastbilar till området. Det bedöms att det kommer att krävas
en till två lastbilar i timmen i två skift för att transportera slaggen. Utöver slagg kommer det även att krävas transporter av
koldioxid, natriumkarbonat, svavelsyra, natriumhydroxid och ammoniak.
Den rekommenderade transportvägen till och från planområdet är via väg 97, Gamla Lulevägen (väg 603) samt väg 605.
Etapp 3 innebär en ny vägförbindelse mellan Gamla Lulevägen (väg 603) och väg 605 och kommer att minska
transportsträckan och störningarna för boenden i Södra Svartbyn. Transport av koldioxid kommer att ske med lastbilar från
Bodens kraftvärmeverk, se Figur 10.

Critical Metals Ltd | 11

Figur 10. Transportvägar in och ut från planområdet. Gula pilar avser transport av slutprodukten samt sekundärprodukter. Källa: Esri

13.6 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.

13.7 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 är maximal tillåten byggnadshöjd 25 meter, däremot kan enstaka uppstickande delar
ovanför takkonstruktionen, till exempel skorstenar vara högre.

13.8 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.
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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.

13.9 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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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:
•
•
•

4.1

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

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
Harrbäcken
Sörbrändöfjärden
Hertsöfjärden

Ekologisk status
Måttlig
Måttlig
Dålig

Miljökvalitetsnorm
God ekologisk status 2021
God ekologisk status 2021
God ekologisk status 2021

Vattenförekomst
Harrbäcken

Kemisk status*
Uppnår ej god

Sörbrändöfjärden

Uppnår ej god

Hertsöfjärden

Uppnår ej god

Miljökvalitetsnorm
God kemisk ytvattenstatus 2021 med undantag
för kvicksilver, bromerande difenyleter
God kemisk ytvattenstatus 2021 med undantag
för kvicksilver, bromerande difenyleter
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 LDslaggen 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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