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1. Beskrivning av lokaliseringen  

Det område som utreds i Luleå ligger inom befintligt industriområde på Svartön samt detaljplane-
lagt planerat industriområde på Hertsöfältet vid Bottenviken.  

 

Figur 1: Översiktskarta.  

Järnväg passerar utredningsområdet med spår fram till hamnarna på södra sidan om SSAB:s 
industriområde.  

Det finns idag inte elnätskapacitet för demonstrationsanläggningen. Vattenfall Eldistribution AB 
planerar att anlägga en ny anslutningsledning från en stamnätspunkt utanför Boden för bland annat 
demonstrationsanläggningens elförsörjning. 

Luleå flygplats ligger några kilometer söder om utredningsområde Svartön/Hertsöfältet. E4 går 
strax väster om Luleå stad. 



 

5 

 

 

Figur 2: Det rödprickade området på kartan visar det område som utreds för placering av Hybrits 
demonstrationsanläggning.  

Det kan bli aktuellt med olika placeringar inom markerat utredningsområde Svartön/Hertsöfältet. 
Uttag av råvatten och utsläpp av kylvatten och processvatten kommer sannolikt att ske utanför 
utpekat utredningsområde. Generellt när avstånd mellan anläggning och till exempel skyddade 
områden eller naturvärden beskrivs, utgår beskrivningen från den plats som ligger närmast det 
aktuella värdet.  

2. Pågående markanvändning 

2.1. Närliggande verksamheter  

Inom Svartöns industriområde finns idag hamnverksamhet, processer för ståltillverkning med 
koksverk, masugn och stålverk, gasverksamhet samt energiproduktion. Hybrit bygger även en 
pilotanläggning för direktreduktion av järnmalmspellets som planeras tas i drift sommaren 2020.  
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Hertsöfältet ligger i nära anslutning till industriområdet på Svartön, nordost om Hertsöfjärden. 
Hertsöfältet är planlagt för industri. Det är skogbevuxet och gränsar till ett brandövningsfält samt 
natur- och skogsmark. 

Runt utredningsområdet finns bostadsområden, småbåtshamnar, natur- och friluftsområden. 

 

Figur 3: Översiktskarta som visar utredningsområdet Svartön/Hertsöfältet för demonstrationsanläggningen i förhållande 
till andra verksamheter i närområdet 

2.2. Infrastruktur 

Malmbanan går från malmfälten till Luleå med anslutning till malmhamnen på Svartön. Järnväg 
finns även söderut mot Borlänge. Det finns tre hamnar på Svartön, en för utskeppning av malm och 
en för mottagning av kol samt en oljehamn. E4 går i anslutning till Luleå, likaså finns Luleå flygplats 
på nära avstånd. 
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2.3. Bostadsbebyggelse  

Väster om utredningsområdet Svartön/Hertsöfältet ligger Luleå stad med cirka 45 000 invånare. 
Närmast Svartöns industriområde, i riktning sydväst, finns bostäder i Svartöstaden och cirka en 
kilometer norrut finns bostadsområdena Lövskatan och Örnäset, söder och öster om utrednings-
område Svartön/Hertsöfältet finns en omfattande fritids- och permanentbebyggelse längs vattnet 
på Sandön och ut mot Lövskär, se kartan i Figur 2 ovan. Väster om Hertsöfältets utredningsområde 
finns bostadsområdet Hertsön på cirka en kilometers avstånd.  

 

Figur 4: Vy över industriområdet sett från väster med Svartöstaden bostadsområde i förgrunden. Källa: Foto från SSABs 
miljörapport 2019. 

2.4. Övrigt 

Rennäring och friluftsliv beskrivs i avsnitt 8 och 9 nedan.  
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3. Kommunal planering 

3.1. Översiktsplan 

Utredningsområdena är markerade som områden med störande verksamhet i markanvändnings-
kartan för Luleå kommuns översiktsplan från 2013.  

Det finns ett förslag till ny översiktsplan som planeras att antas under 2020. Enligt områdesvisa 
rekommendationer i planförslaget är Svartön och Hertsöfältet markerade som områden för verk-
samheter som inte bör blandas med bostäder, exempelvis verksamheter som kan vara störande, 
miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung trafik eller stor mängd övrig trafik.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Kartbild från förslag till ny översiktsplan, områdesvisa rekommendationer. 

3.2. Detaljplaner 

Utredningsområdet Svartön regleras genom flera olika detaljplaner, se Figur 6. Delar av 
utredningsområdet är inte detaljplanelagt. För de olika detaljplanerna gäller olika 
planbestämmelser.  

En del av utredningsområdet på Svartön omfattas av detaljplan för SSAB:s industriområde. Enligt 
planbestämmelserna är området planlagt för stor industri. Byggnadshöjden inom planområdet är 
mellan 33-80 meter. Enligt ett tillägg till planbeskrivningen från 1997 tillåts att enstaka torn-
byggnader som överstiger högsta tillåtna byggnadshöjd kan uppföras. Dessa ändringar prövas från 
fall till fall genom bygglovsansökan.   

För övriga detaljplaner för Svartön gäller olika planbestämmelser och varierande högsta tillåtna 
byggnadshöjder. Eftersom reduktionstornet i direktreduktionsanläggningen kan komma att bli upp 
till 150 – 200 meter högt kan det bli nödvändigt med detaljplaneändring. 
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Figur 6: Detaljplaner Svartön. Källa Luleå kommuns hemsida. 

En ny detaljplan för Hertsöfältet antogs av kommunfullmäktige den 25 maj 2020, se Figur 7. 
Antagandebeslutet har inte vunnit laga kraft. Enligt planbestämmelserna är mark betecknad med J 
avsedd för industriändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 45 meter. På Hertsöfältet kan det bli 
aktuellt att uppföra en anläggning för vätgasproduktion och transformatorstationer. Det kommer 
inte bli aktuellt att uppföra någon byggnad där som överskrider högsta tillåtna byggnadshöjd enligt 
detaljplanen. 

 

Figur 7: Plankarta detaljplan Hertsöfältet. Detaljplanen är antagen men har inte vunnit laga kraft. 
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4. Riksintressen och hushållning med mark- och 
vattenområden 

Natura 2000-områden beskrivs i avsnitt 5 nedan. 

Utredningsområde Svartön/Hertsöfältet omfattas av riksintresse för försvar och flyg som får 
särskild betydelse för lokaliseringen, se nedan.  

4.1. Riksintresse rennäring 

Utredningsområdet ligger cirka en kilometer nordost om närmaste riksintresse för rennäring och 
Kärnområde rennäring (Kallaxheden). Fyra samebyar har betesrätt där: Sirges, Jåhkågasska, 
Tuorpon och Udtja, se Figur 16. 

4.2. Riksintresse kulturmiljövård 

Två riksintressen för kulturmiljövård ligger inom fem kilometer från utredningsområdet, 
Svartöstaden (K47) och Karlsvik (K45). Riksintresseområdet Svartöstaden gränsar till 
industriområdet på Svartön. Karlsvik ligger cirka fem kilometer nordväst om utredningsområdet. 
Dessa beskrivs mer under avsnitt 11. 

 

Figur 8: Riksintressen kulturmiljö 
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4.3. Riksintresse friluftsliv 

Utredningsområdet berör inte riksintresseområdet för friluftsliv ”Norrbottens skärgård”, se figur 9, 
som är utpekat med stöd av 3 kapitlet miljöbalken. Däremot omfattas det i sin helhet av riksintresse 
för rörligt friluftsliv enligt 4 kapitlet miljöbalken. 

4.4. Riksintresse naturvård 

Riksintresset för naturvård ”Övärlden utanför Luleälvens mynning” ligger strax söder om 
utredningsområde Svartön/Hertsöfältet, se Figur 9. 

 

Figur 9: Riksintressen naturvård och friluftsliv samt rörligt friluftsliv. 

4.5. Riksintresse kommunikation 

Flyg 

Riksintresse kommunikation omfattar befintlig flygplats och hinderytor; objekt ID 957 och 959 för 
Luleå flygplats som tillhör det nationella basutbudet av flygplatser. Den ligger cirka fem kilometer 
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sydväst om utredningsområdet. Riksintresse Flygplatsens influensområde går in över den västra 
delen av utredningsområdet. 

Järnväg 

Riksintresse kommunikation omfattar befintlig järnväg, station, bangård och terminal i Luleå samt 
planerad järnväg mellan Södra Gäddvik-Luleå som ingår i Norrbottniabanan.  

Befintlig järnväg är stambanan genom Övre Norrland som är av internationell betydelse. Stråket 
sträcker sig mellan Luleå och Bräcke och ingår även i det strategiska godsnätet. Banan är av mycket 
stor betydelse främst för godstrafik med anslutning till LKAB:s malmhamn.  

Sjöfart  

Riksintresse kommunikation omfattar befintliga farleder. Närmast utredningsområdet ligger 
”Huvudfarled Sandöleden” och ”Kustleden Altappsrännan.” 

Hamn samt vägar till hamn  

Riksintresse kommunikation omfattar Luleå hamn och vägarna E4, 15 och 595 som ansluter till 
Luleå hamn. Vägarna är rekommenderade för transporter med farligt gods. 

 

Figur 10: Riksintressen kommunikationer 
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4.6. Riksintresse totalförsvaret 

Försvarsmakten har pekat ut Luleå/Kallax flottiljflygplats och Junköns skjutfält som riksintressen för 
totalförsvaret. Utredningsområde Svartön/Hertsöfältet ligger inom ”Område med särskilt behov av 
hinderfrihet” och ”Stoppområde för höga objekt” samt inom ”Område för väderradar” och ”MSA-
område”.  

Utredningsområdet ligger cirka 1,5 kilometer norr om Försvarsmaktens påverkansområde buller 
eller annan risk för Luleå flygplats. 

Två kartor visar totalförsvarets riksintressen som berör utredningsområdet. Figur 11 är i samma 
skala som de övriga kartorna i rapporten, Figur 12 är utzoomad för en tydligare överblick.  

 

Figur 11: Kartan visar totalförsvarets riksintressen i samma skala som övriga kartor i rapporten.  
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Figur 12: Riksintressen för totalförsvarets militära del, utzoomad. Källa Försvarsmaktens riksintressebeslut. 
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4.7. Övrigt 

Försvarsmaktens lågflygningsområden är inte riksintresseområden men utgör områden av 
betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kapitlet 9 § miljöbalken. Demonstrations-
anläggningen på utredningsområde Svartön/Hertsöfältet ligger utanför lågflygningsområde. Den 
kraftledning som behöver byggas för anläggningens elanslutning påverkar däremot 
lågflygningsområdet.  

 

Figur 13: Utredningsområdet ligger utanför Försvarsmaktens lågflygningsområde. 

Den södra delen av utredningsområde Svartön/Hertsöfältet är redan ianspråktaget som 
industrimark och ingen naturmark eller jordbruksmark berörs. Hertsöfältet är detaljplanerat för 
industri och är idag bevuxet av blandskog.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer eventuell påverkan på riksintressen att redovisas. 
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5. Skyddade områden  

I närheten av utredningsområde Svartön/Hertsöfältet ligger flera områden som omfattas av 
områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken, samt även områden som är föremål för pågående 
naturreservatsbildning. Dessa områden sammanfattas i Tabell 1 samt i Figur 14.  

Tabell 1. Tabell över skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken som ligger inom tre kilometer 
från utredningsområdet. I tabellen beskrivs även två reservat som är belägna längre bort, men är 
föremål för översyn/utvidgning, samt ett Natura 2000-område enligt fågeldirektivet (sju kilometer 
bort).  

Skyddat område Typ Avstånd från utredningsområdet 

Björkhaga strandskydd Utvidgat 
strandskyddsområde 

Precis intill utredningsområdet. 

Harrbäcksviken strandskydd Utvidgat 
strandskyddsområde 

0,1 kilometer 

Sandöudden Pågående 
naturreservatsbildning 

0,7 kilometer 

Ormberget-Hertsölandet 
naturreservat 

Naturreservat 0,1 kilometer 

Kallaxheden Pågående 
naturreservatsbildning 

1,8 kilometer 

Altappen-Likskär Pågående 
naturreservatsbildning 

1,6 kilometer 

Sandöklubben Pågående 
naturreservatsbildning 

2,7 kilometer 

Stenåkern naturreservat och Natura 
2000-område SCI (SE0820052) 

Naturreservat och 
Natura2000 SCI 

2,5 kilometer 

Kallaxheden (föremål för 
översyn/utvidgning) 

Naturvårdsområde 3,8 kilometer 

Likskäret (SE0820305) (föremål för 
översyn/utvidgning) 

Naturreservat och 
Natura2000 SCI 

4,1 kilometer 

Gammelstadsviken, SPA1/SCI2, 
(SE0820042), Natura 2000 

Natura2000 SCI och SPA 7,2 kilometer 

 

1 Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet. 
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Figur 14: Områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken, samt områden som är föremål för 

pågående naturreservatsbildning 

Närmaste vattenskyddsområde, Gäddvik (Bergnäset), ligger cirka 4,5 kilometer väster om 
utredningsområdet. 

Utredningsområdet ligger inom generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen. I de delar av 
utredningsområdet som omfattas av detaljplan är strandskyddet upphävt. I viken vid Björkhaga, 
precis intill utredningsområdet, är strandskyddsområdet utvidgat. Utvidgat strandskydd gäller även 
vid Harrbäcksviken, cirka 100 meter från utredningsområdet. Utvidgat strandskydd påverkar inte 
verksamheter som ligger utanför detta område, men har pekats ut för att de har höga värden för 
friluftsliv eller höga naturvärden.  

 

2 Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet 
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De flesta Natura 2000-områden som ligger i närområdet (upp till fem kilometer ifrån) är utpekade 
med stöd av art- och habitatdirektivet, och syftar främst till skydd av skogliga naturvärden. Endast 
Natura 2000-området Gammelstadsviken är utpekat med stöd av fågeldirektivet (se utförligare 
beskrivning nedan). 

Pågående reservatsbildningar 

I närheten av utredningsområdet finns områden som är föremål för pågående reservatsbildning. 
Sandöudden ligger 0,7 kilometer från utredningsområdet. I och med att områdena ännu inte 
omfattas av områdesskydd finns begränsat med information om naturvärden i respektive område. 

Ormberget-Hertsölandet naturreservat 

Naturreservatet ligger 100 m norr om utredningsområdet. Reservatet är välbesökt och viktigt för 
friluftslivet, men har även gammal skog med bland annat sällsynta vedsvampar och lavar. Även 
områdets myrmarker är värdefulla och där häckar till exempel smålom och gluttsnäppa.  

Gammelstadsviken naturreservat och Natura 2000-område  

Gammelstadsviken är utpekat som Natura 2000-område enligt både fågeldirektivet och art- och 
habitatdirektivet, området ligger cirka 7 kilometer nordväst om planerad verksamhet.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer Hybrit att redovisa skyddade områden och eventuell 
påverkan av den planerade anläggningen. 

6. Vatten 

6.1. Ytvatten 

Utredningsområdet ligger vid Luleälvens utlopp Yttre Lulefjärden som rinner söder om den västra 
delen av Svartöns industriområde. Längre österut ligger Sandöfjärden. På norra sidan om Svartöns 
industriområde ligger Hertsöfjärden, som enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är klassad 
som sjö (preliminär vattenförekomst) och kallas Inre Hertsöfjärden. Den rinner vidare österut, förbi 
Hertsöfältet och ut till Sörbrändöfjärden i Bottenviken.  

Vattenomsättningen i Hertsöfjärden är starkt påverkad av dels de utfyllnadsarbeten som genom-
fördes inom ramen för Stålverk 80, dels dämningen vid utloppet till Sörbrändöfjärden. Fjärden är 
mycket grund och vatten tillförs till övervägande del via utlopp från SSAB och Lulekraft AB. 

Kylvatten för SSAB:s verksamhet tas från Luleälven vid Svartöns småbåtshamn och från 
Svartösundet. Utflödet av vatten sker idag huvudsakligen via två punkter, utlopp Laxviken och 
utlopp Koksverk, till Hertsöfjärden och därifrån vidare till Sörbrändöfjärden, se Figur 3. 

En utredning om påverkan av vattenflöden kommer att genomföras liksom spridningsmodellering 
för utsläpp av kylvatten och processvatten. Detta kommer att redovisas i miljökonsekvens-
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beskrivningen tillsammans med en bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer och 
vattenmiljön i övrigt. Hybrit kommer vid behov även komplettera befintligt underlag från berörda 
områden avseende bottenfauna, fisk med mera. 

 

Figur 15: Vattenförekomster närmast utredningsområdet. Källa: VISS. 

 Klassningar i VISS-portalen 

Hertsöfjärden är i VISS-portalen klassad som sjö (preliminär vattenförekomst, det vill säga ej 
beslutad). Den har ”otillfredsställande ekologisk status” samt ”uppnår ej god kemisk status”. Det 
finns i dagsläget inga beslutade miljökvalitetsnormer för sjön.  

Hertsöfjärden har utlopp österut till Sörbrändöfjärden som är statusklassad med ”god ekologisk 
status” samt ”uppnår ej god kemisk status”. Miljökvalitetsnormer för Sörbrändöfjärden gäller för år 
2021, då kvalitetskrav som gäller krom och zink i vatten samt bly i sediment ska vara uppfyllda.  

Yttre Lulefjärden rinner söder om västra delen av utredningsområdet, statusklassad med ”måttlig 
ekologisk status” samt ”uppnår ej god kemisk status”. Miljökvalitetsnormer gäller för år 2015, då 
kvalitetskrav ”hög ekologisk status” skulle vara uppfyllda. För kemisk status ska ”god ytvatten-
status” vara uppfylld år 2021, tidsfrist har getts på grund av halterna av tributyltenn i sediment.  
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Söder om den östra delen av utredningsområdet ligger Sandöfjärden. Statusklassningen är satt till 
”måttlig ekologisk status” samt ”uppnår ej god kemisk status”. Enligt beslutade miljökvalitets-
normer för Sandöfjärden ska hög ekologisk status uppnås, samt god kemisk ytvattenstatus. 

6.2. Grundvatten 

Närmaste grundvattenförekomst i VISS-portalen finns under flygplatsen, på andra sidan älven sett 
från Svartön. 

7. Luft 

Det finns miljökvalitetsnormer som gäller hela Sverige för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar 
(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 
Den dominerande utsläppskällan i området är SSAB och de parametrar av miljökvalitetsnormerna 

som SSAB följer upp idag är NOX, kadmium, nickel, PM10 och PM2,5.  

I den luftutredning som gjordes i detaljplaneprocessen för Hertsöfältet (Luftkvalitetsstudie 
Hertsöfältet, Tyréns januari 2020) indikeras att det finns utrymme för etablering av industriverk-
samheter där utsläppsmängderna kan vara i samma storleksordning som utsläppen som idag 
generas av verksamheterna på Svartön utan att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

En utredning avseende påverkan av utsläpp till luft samt damning kommer att genomföras och 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

8. Rennäring 

Utredningsområdet är inte utpekat som riksintresse för rennäring.  

Strax söder om utredningsområdet går en samebygräns. Gällivare sameby har renbetesrätt intill 
utredningsområdet. På södra sidan om gränsen har fjällsamebyarna Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon 
och Udtja betesrätt. På den sidan ligger närmsta riksintresse för rennäring cirka en kilometer söder 
om utredningsområdet. 

Norra delen av Hertsön är i Sametingets markanvändningskartor markerad som strategisk plats; 
uppsamlingsområde, och angränsar till Hertsöfältet.  

Industriområdet på Svartön är idag inhägnat så att det inte kan användas för rennäring.  

Påverkan från demonstrationsanläggningen kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
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Figur 16: Riksintresse för rennäring och strategiska platser i närheten av utredningsområdet.  

9. Friluftsliv 

Naturreservatet Ormberget-Hertsölandet nordost om utredningsområdet är ett omtyckt 
friluftsområde. En 17 kilometer lång vandringsled går genom reservatet. Vid Ormberget finns 
motions- och friluftsanläggning med skidspår, skidskytteanläggning, slalombacke samt motionsspår 
för löpning och cykelstigar. Hertsö Skoterklubb ansvarar för Hertsöns skoterleder. Luleå ridklubb 
äger den fritidsanläggning som ligger närmast utredningsområdet, på Kalvholmen vid 
Hertsjöfjärden, cirka en kilometer från utredningsområdet. Närmaste vandringsled går förbi cirka 
0,5 kilometer norr om området. 

Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, med insjöfiske både sommar och 
vinter. Vid sjön finns strövstigar samt stugor, vindskydd och rastplatser. På Hertsön bedrivs jakt på 
småvilt och storvilt (Luleå jaktvårdsklubb). I detaljplanelagt område är det inte tillåtet med jakt utan 
särskilt tillstånd av polismyndigheten. 

Luleå skärgård är en välbesökt fritidsmiljö med sina över 700 öar.   

10. Naturvärden  

Den södra delen av utredningsområde Svartön/Hertsöfältet är till stor del redan ianspråktaget som 
industrimark, men i nordöst finns naturmark längs stranden. Det kan finnas förutsättningar för 
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naturvärden, främst i strandzonen. Området är utpekat i Länsstyrelsen i Norrbottens arbete med 
grön infrastruktur som ”Strandängar vid Östersjön”.  

Den norra delen av utredningsområdet (Hertsöfältet) är detaljplanerat för industri, men utgörs idag 
av naturmark. Området består främst av barrdominerad blandskog med inslag av björk. Den natur-
värdesinventering som utförts i samband med planprocessen visar att inga höga naturvärden är 
funna inom aktuellt utredningsområde.  

Nyckelbiotoper och skogliga naturvärden finns 0,5 - 2 kilometer från utredningsområdet, inom 
Ormberget-Hertsölandet naturreservat, vid Hamnholmen och Kalvholmen. En våtmark i 
våtmarksinventeringen (VMI) är utpekad som högt naturvärde ”Våtmark vid Lulviken”, 2,7 
kilometer sydväst om utredningsområdet.  

 

Figur 17: Registrerade våtmarker, naturvärden och nyckelbiotoper runt utredningsområdet. 

I Artportalen finns ett antal rödlistade och fridlysta/skyddade arter registrerade inom utrednings-
området. Främst rör det sig om fåglar, men även till exempel den rödlistade kärlväxten klapperstarr 
(VU) i södra delen av området, granticka (NT) i norr, samt utter (NT) vid Hertsöfjärden. Även 
fridlysta arter i form av vanlig groda och blåsippa förekommer inom området.  

En naturvärdesinventering och en fågelinventering kommer att genomföras och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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11. Kulturmiljövärden  

Den södra delen av utredningsområde Svartön/Hertsöfältet ligger till stor del på redan ianspråk-
tagen industrimark, men i norr finns naturmark i form av barrblandskog. Det finns inga kända 
fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar i utredningsområdet.  

De lämningar som ligger i anslutning till utredningsområdet, enligt Riksantikvarieämbetets kart-
tjänst Fornsök, redovisas i Tabell 2. Lämningarna utgörs främst av fartyg/båtslämningar i eller nära 
vattenområdet. De är inte registrerade som fornlämningar. 

Tabell 2. Tabell över kulturlämningar i anslutning till utredningsområdet, enligt 
Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.  

Lämning Läge Typ Avstånd från 
utredningsområdet 

L1992:9759 Fartyg-
/båtslämning, RAÄ: Luleå 
20  

Strax utanför 
Svartön 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

0,5 kilometer 

L1992:9763 Fartygs-
/båtlämning, RAÄ: Luleå 
21 

Strax utanför 
Svartön 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

0,4 kilometer 

L1992:6810 Fartygs-
/båtlämning, RAÄ: Luleå 
1 

Skvampen Övrig kulturhistorisk 
lämning 

0,3 kilometer 

L1992:8671 Fartygs-
/båtlämning, RAÄ: Luleå 
14 

Under Svartöns 
udde 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

0,6 kilometer 

L1992:4005 

Förtöjningsanordning, 

RAÄ: Nederluleå 473:1 

Östra delen Svartöns 

udde 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

0,3 kilometer 
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Figur 18: Kulturlämningar i närheten av utredningsområdet. 

I Luleå finns flera områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljö, bland annat K47 
Svartöstaden som ligger strax väster om utredningsområdet. Enligt motiveringen till utpekande av 
riksintresset är Svartöstaden en stadsmiljö som speglar den sociala skiktning som var en förutsätt-
ning för industriproduktionen. Rutnätsplanen är från år 1900, med ursprunglig kvartersindelning 
som fortfarande är avläsbar. Området har tidstypisk bebyggelse från 1900-talets alla årtionden. 

Övriga riksintresseområden i närheten av utredningsområdet är (se karta under avsnitt 4): 

• K75 Notviken, åtta kilometer från utredningsområdet. Industrimiljö som med sin koppling 

till Malmbanan visar områdets ursprung i järnvägens behov. 

• K40 Gammelstaden, elva kilometer från utredningsområdet. Kyrkstad och småstadsmiljö 
som utvecklats ur en medeltida kyrk- och marknadsplats. Kyrkbergets siluett med kyrkan 
och det vitputsade kyrktornet utgör ett tydligt landmärke. Gammelstads kyrkstad utsågs 
1996 till världsarv av Unesco. 
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• K45 Karlsvik, 6,5 kilometer från utredningsområdet. Industrimiljö vid Luleälvens mynning, 

som representerar den moderna industrins genombrottsperiod i Norrbotten, bland annat 

det första moderna järnverket för förädling av Gällivaremalmen. 

• K46 Gäddvik, sju kilometer från utredningsområdet. Bymiljö med medeltida ursprung vid 

Luleälvens mynning. 

• K 48 Hindersön, 14 kilometer från utredningsområdet. Landets nordligaste skärgårdsby 

med aktivt jordbruk, bebodd och brukad av fiskarbönder sedan medeltiden. Småbrutet 

odlingslandskap med åkerflikar, stora odlingsrösen, beteshagar, stenmurar och ett fåtal 

lador tillsammans med betespräglade skogspartier 

De förändringar för landskapsbilden som etableringen av Hybrits demonstrationsanläggning kan 
medföra kommer att utredas vidare i miljökonsekvensutredningen. Demonstrationsanläggningens 
reduktionstorn kan komma att bli upp till 150-200 meter högt, vilket beroende på utformning och 
placering innebär att den är synlig från omgivningen i olika utsträckning.  

Planerad anläggning kommer troligtvis att vara delvis synlig från flera av ovan nämnda 
riksintresseområden. Riksintresseområdenas beskrivning inriktar sig till största del på värden som 
är direkt kopplade till bebyggelse och strukturer på platsen. Kulturmiljövärdena i Svartöstaden, det 
närmaste riksintresseområdet, har koppling till industri. 

Påverkan avseende kulturmiljö och landskapsbild kommer att utredas vidare och redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen.   

12. Markföroreningar 

Utredningsområde ligger till stor del på en sedan länge använd industrimark, varför marken är 
förorenad av verksamheterna där. Inventering av potentiellt förorenade områden har utförts av 
SSAB enligt metodiken för inventering (MIFO). Hertsöfältet angränsar till brandövningsfältet där 
brandsläckningsskum tidigare använts, vilket kan innebära att det kan finnas föroreningspunkter 
inom planområdet. 

En redovisning av status på mark och grundvatten kommer att göras i miljökonsekvens-
beskrivningen tillsammans med en utredning om påverkan från anläggningen. 

13. Transportvägar 

Det finns en befintlig infrastruktur inom SSAB:s och LKAB:s områden på Svartön som kan nyttjas 
även för demonstrationsanläggningens verksamhet.  
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Järnmalmspellets transporteras med tåg från pelletsverket i Vitåfors till Luleå Hamn där den 
mellanlagras på hamnområdet (exempelvis i en silo). Från silon kan pellets transporteras med 
bandtransportör till demonstrationsanläggningen. Den färdiga järnsvampen kan sedan tran-
sporteras med transportör till ett mellanlager i hamnområdet, varifrån det kan lastas på fartyg för 
skeppning till SSAB i Oxelösund eller annan mottagare. 

Det kan även finnas andra möjligheter inom området att lösa logistiken, detta kommer att utredas 
vidare och en redovisning av transportvägar och omfattningen av transporter i förhållande till 
kringliggande verksamheter kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 


