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Bakgrund
Skellefteå hamn är en betydelsefull hamn i det Transeuropeiska transportnätet som dock 
har ”vuxit ur kostymen” och är i behov av en långsiktig planering som säkerställer fram-
tida verksamhet. En verksamhet som har stor betydelse för den regionala utvecklingen 
för både industri, handel och offentlig verksamhet.
För	Skellefteå	hamn	finns	tre	olika	riktningar	att	växa;	mot	väster	(längre	in	i	viken),	
österut mot Rönnskärs kajområde eller på södra sidan av hamnområdet på Näsudden. 
Vilken inriktning som kan vara lämplig är bland annat beroende av den utveckling som 
hamnens stora kunder har i sitt transportbehov och den utveckling som sker inom järn-
vägs-	och	lastbilstrafiken.
På	Näsudden	finns	möjlighet	 att	 lokalisera	 ett	 antal	 vindkraftverk.	Detta	kommer	 att	
prövas inom ramen för kommande detaljplanering. Kommunen är positiv till utbyggnad 
av	vindkraftverk	på	Näsudden	om	det	inte	medför	betydande	konflikter	med	föreslagen	
markanvändning i översiktsplanen.
Det	finns	också	behov	av	 förändringar	av	 infrastrukturen	med	 tanke	på	den	 framtida	
trafikeringen	i	den	östra	delen	av	Skelleftehamn.	Planering	för	ny	angöring	och	en	ut-
vidgad godshantering i handelshamnen sker därför i denna översiktsplan.
Det övergripande målet är att säkerställa en samhällseffektiv och långsiktigt hållbar in-
frastruktur för Skellefteåområdet, där stora mängder råvaror hanteras. 
I översiktsplanen har en bullerutredning för hamnverksamheten samt framtida vägtra-
fik-	 och	 järnvägssituationen	 analyserats.	 Beräknad	 ljudutbredning	 och	 immissionsni-
våer vid närliggande bostäder redovisas. Slutsatsen är att kommunen tillsammans med 
berörda myndigheter måste klara de bullernivåer som gäller för hamnverksamhet och 
väg-	och	järnvägstrafik.	I	översiktsplanen	redovisas	inga	detaljerade	lösningar	på	bul-
lerproblemen utan den kommunala intentionen är att gällande riktvärdena för buller ska 
klaras i detalj- och projekteringsskedet.

Förslag till förändring
Fördjupningen av översiktsplanen visar vilka hamnutbyggnader som behövs för att till-
godose det framtida behovet på kort och lång sikt.
Om hamnen inte kan utvidgas och utvecklas så riskerar man att ett antal fartygslinjer 
lämnar Skellefteå hamn, vilket i sig ger en negativ återverkning på kommunens närings-
utveckling.

Miljökonsekvensbeskrivning
I den föreslagna fördjupade översiktsplanen redovisas förutom utbyggnad av industrier 
och infrastruktur en utbyggnad av hamnen åt tre håll:
Alternativ 1 – västerut mot Lappstrupen
Alternativ 2 – österut över Kejsar Ludvigs kanal 
Alternativ 3 – på Näsudden och österut

SAMMANFATTNING 
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Alternativen 1 till 3 är inte motstående mot varandra utan möjligheterna att bygga ut 
dem	alla	finns	i	den	fördjupade	översiktsplanen.		
Alternativ 1 innebär sammantaget en måttlig försämring för miljön jämfört med 0-al-
ternativet. Hamnen kommer närmare bostäderna. En stor utfyllnad i Kallholmsfjärden 
behöver utföras.
Alternativ 2 innebär sammantaget en förbättring för miljön jämfört med 0-alternativet.
Hamnens verksamhet kommer längre från bostäderna. En kajanläggning byggs i Kall-
holmsfjärden. 
Alternativ 3 innebär sammantaget en förbättring för miljön jämfört med 0-alternativet.
Hamnens utbyggnad är mest lik 0-alternativet. Hamnen splittras tillfälligt men på sikt är 
utbyggnadsmöjligheterna stora. 
För att sammantaget klara nivåkraven vid näraliggande bostäder krävs också åtgärder 
för nuvarande verksamhet i hamnen. Alternativ 1 ökar åtgärdskravet eftersom hamnen 
kommer att ligga närmare bebyggelsen.
De framlagda förslagen i översiktsplanen analyseras med avseende på tillgänglighet, 
risker och konsekvenser på miljön. I planen prövas även användningen av mark- och 
vattenområdena	mellan	befintlig	verksamheter	och	dess	behov	av	expansion.
Långsiktigt förväntas en hamnutbyggnad i stort påverka miljön i positiv riktning till 
följd av att större mängder gods kommer att transporteras med fartyg. Lokal sker en viss 
negativ påverkan genom att delar av hamnbassängen ianspråktages till en utbyggnad av 
handelshamnen. Utvecklingen av östra delen av Skelleftehamn ger förutsättningar för 
att	utveckla	sjöfartstrafiken,	vilket	bedöms	ligga	i	linje	med	EU:s	målsättning	att	omför-
dela lastbilstransporter till andra mindre miljöbelastande transportslag.
Det övergripande målet för arbetet mot en hållbar utveckling är enligt miljöbalken att 
skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av 
naturresurser så att de kan nyttjas långsiktigt samt att skydda natur- och kulturlandska-
pet.	Därutöver	finns	sexton	nationella	miljökvalitetsmål.

Fortsatt arbete
Efter att den fördjupade översiktsplanen har ställts ut, sammanställer kommunen in-
komna synpunkter i ett utlåtande och redovisar sina förslag till justeringar, innan planen 
antas av kommunfullmäktige.
För genomförandet av intentionerna i denna plan krävs bland annat formella detaljpla-
ner, tillståndsprövning enligt miljöbalken samt i vissa fall tillstånd för vattenverksamhet.
I översiktsplanen redovisas förändring av markanvändningen, främst runt hamnverk-
samheten, på Kallholmen och på Näsudden. En förändring av dessa områden kräver 
fördjupade studier som underlag till detaljplaneläggning.

SAMMANFATTNING
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Uppdrag
Kommunstyrelsen har 2005–11–08 uppdragit till bygg- och miljökontoret att upprätta 
förslag till en fördjupad översiktsplan för hamnområdet i Skelleftehamn. 

Syfte
Denna översiktsplan för östra delen av Skelleftehamn har tagits fram på en översiktlig 
nivå, men mer detaljerat än den kommuntäckande översiktsplanen för att klara ut vik-
tiga strukturella förhållanden. En avvägning görs mellan olika intressen på lokal nivå. 
Syftet är att tydliggöra och avväga de olika intressena i området i form av önskade för-
ändringar så att översiktsplanen kan utgöra underlag för kommande detaljplaneläggning 
samt vara vägledande i prövningen av tillståndsärenden. 

Avgränsninga av planområdet 
Skellefteå hamn ligger vid Skellefteälvens mynning i Skelleftehamn cirka 15 kilometer 
öster om Skellefteå.
Avgränsningen av översiktsplanen ska i första hand behandla framtida utbyggnadsrikt-
ningar för hamnverksamhet i Skelleftehamn. I jämförelse med gällande översiktsplan 
för tätorten Skelleftehamn avgränsar föreliggande översiktsplan i princip enbart mark-
områden som behandlar hamnverksamhet, industriutveckling på Näsudden samt olika 
tekniska försörjningar. 

Skellefteå hamn
Skellefteå hamn ägs av Skellefteå kommun och är underställd kommunens tekniska 
nämnd. Hamnen etablerades 1912 och har bedrivit sjöfartsverksamhet sedan dess med 
en	ständig	utökning	av	trafik.	Nuvarande	efterfrågan	på	sjötransporter	fortsätter	att	öka	
och hamnen har godkända tillstånd samt genomfört en miljökonsekvensbeskrivning en-
ligt miljöbalken. 
Kommunens målsättning med översiktsplanen är att utveckla godshanteringen mellan 
sjöfart och transportslagen järnväg och lastbil, skapa utrymme för en fungerande gods-
terminal, godshantering, magasinsbyggnader och övriga kajanläggningar. Vidare att be-
döma framtida möjlig industriutveckling och vindkraft på Näsudden. 
Basindustrierna här i norra Sverige, vilka ger viktiga exportinkomster till landet, är be-
roende av att vi har väl fungerande hamnar. Hamnarna i norr betyder mycket för den 
totala godstransporten. Om hamnarna inte fanns skulle godstransporterna gå till och 
från industrierna i norr främst på vägar och till viss del på järnvägar och miljön skulle 
bli en stor förlorare. Även infrastrukturen med produktion och sysselsättning skulle få 
allvarliga konsekvenser.

INLEDNING
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Skellefteå	hamn	förser	sina	kunder	med	flexibla	logistiklösningar.	Sjötransporter	är	säk-
rare	och	miljömässigt	överlägsna	vägtransporter	i	dagens	övertrafikerade	Europa.	Ge-
nom att vara en viktig del av företagens logistikkedja bidrar hamnen tillsammans med 
Bottenvikens Stuveri till att förstärka industrins konkurrenskraft.
Hamnen ska möjliggöra ett effektivt nyttjande av fartygen genom att skapa förutsätt-
ningar för effektiv angöring genom tillgång till lämplig kajplats för snabb och effek-
tiv lastning och lossning. Fartygen behöver även kringtjänster som omhändertagande 
av fartygsgenererat avfall, möjligheter till bränsleförsörjning, elförsörjning med mera. 
För att säkerställa detta behövs en infrastruktur bestående av kajer, kranar, upplagsytor, 
magasin, järnvägsspår, anslutningsvägar med mera. Skellefteå hamn har ”vuxit ur kos-
tymen” och är i behov av en långsiktig planering som säkerställer framtida verksamhet. 
En verksamhet som har stor betydelse för den regionala utvecklingen för både industri, 
handel och offentlig verksamhet.

Rönnskärsverken
Verksamheten är ett smältverk som etablerades på den nuvarande platsen redan 1928 
och	det	finns	en	väl	utvecklad	infrastruktur	för	verksamheten.	Till	Rönnskärsverken	går	
såväl väg som järnväg och dessutom har verksamheten en egen hamn.
Senaste tillstånd för verksamheten utfärdades av Koncessionsnämnden 1998. I beslutet 
finns	villkor	och	upprättat	kontrollprogram	för	verksamheten.
Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i Västerbotten och till viss del Naturvårdsverket. 
Länsstyrelsen kontrollerar via tillsynsmöten att uppsatta villkor och kontrollprogram 
följs.
För	området,	Kejsar	Ludvig	kanal	och	österut	på	halvön,	finns	en	detaljplan	som	vann	
laga kraft 1990-01-09. Detaljplanen reglerar med planbestämmelser att bygglov inte 
behövs för tillbyggnader och andra ändringar. Vidare avser planen befrielse från att söks 
rivnings- och marklov.
Sedan tidigare har företaget skyldighet att göra en anmälan till kommunen beträffande 
byggnads- och rivningsobjekt.
Smältverket och syrgasverket på Rönnskär är Seveso anläggningar vilket innebär för 
kommunerna att de ska informera boende om de risker verksamheten medför och hur de 
ska	bete	sig	vid	en	olycka.	Sådana	verksamheter	är	i	de	flesta	fall	att	betrakta	som	farlig	
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.
Bedömningen är att området för Rönnskärsverket med den tillsyn som länsstyrelsen be-
driver och den planering som kommunen tidigare har slutförts behövs ingen ytterligare 
planering på översiktlig nivå.

INLEDNING
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Hamnens landintressen   
Länsstyrelsen beslöt 2007 med stöd av miljöbalken tillstånd till fortsatt och utökad verk-
samhet	vid	hamnen	 i	Skelleftehamn	 inom	det	geografiska	området	på	karta	markerat	
med röd färg.

Verksamhetsområde för hamnen markerat med röd färg.

Hamnutbyggnad på längre sikt   
I den fördjupade översiktsplanen för östra delen av Skelleftehamn föreslås att områden 
för hamnändamål, förutom områden enligt beslut 2007 utöka hamnverksamheten på 
längre sikt till områden markerade med grön färg. 

Hamnutbyggnad på längre sikt markerade med grön färg.

BAKGRUND
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Gällande planer
Fördjupad översiktsplan

För Skelleftehamn gäller fördjupad översiktsplan, antagen 1999–09–21 av kommunfull-
mäktige.	I	planen	redovisas	att	hamnverksamheten	har	kapacitet	att	öka,	dels	i	befintligt	
läge och dels vid oljehamnen. 
Näsudden har avsatts som område för framtida industrisatsningar. Oljehamnen kan kon-
verteras till industriområde i den takt som oljebehovet minskar och verksamheten av-
vecklas.	Här	 kan	 både	 ny	 och	 befintlig	 industri	med	 behov	 av	 närhet	 till	 hamn	 och	
järnväg etablera sig. Vindkraftverk har tidigare diskuterats och bedömts vara möjliga att 
lokalisera till Näsudden. 
Översiktsplanen redovisar att västra delen av hamnbassängen ska vara öppen och närlig-
gande bostäder ska ha utsikt mot havet. 

Detaljplan 

Detaljplaner	 finns	 för	 hela	 området	med	 undantag	 av	 norra	 delen	 av	Näsudden.	 För	
hamnen	finns	en	detaljplan	från	2001–02–28	med	inriktningen	att	östra	delen	av	hamn-
området får nyttjas både för hamn- och industriverksamhet.

Riksintresse
Skellefteå	hamn	(allt	vatten	i	planområdet),	järnvägen	och	väg	372		är	utpekat	som	
riksintresse	för	infrastruktur.	Mellan	ovan	nämnda	riksintressen	finns	inga	motstående	
intressen utan de samverkar och möjliggör att hamnverksamhet kan fortgå. I plankar-
tan	finns	riksintressena	utlagda.

BAKGRUND
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Beaktande av miljökvalitetsmål mm
De miljömål samt miljöpolicy som är relevant för planen redovisas under beskrivningen av 
nationella och kommunala miljömål. Även nationella mål för Barnkonventionen och jäm-
ställdhet är viktiga mål. Dessa parametrar har inte införlivats i översiktsplanen då syftet är att 
främst utveckla den industriella verksamheten i området. 
Av de 16 miljökvalitetsmålen berörs i första hand följande mål.

Här beskrivs inte alla miljömål utan de som är mest relevanta för översiktsplanen.

1. Nationellt miljömål - Begränsad klimatpåverkan
Hamnverksamheten är en integrerad del av samhällets infrastruktur och en utbyggnad av den-
na möjliggör ett minskat behov av lastbilar för långväga godstransporter. Möjligheterna för 
bättre sjötransporter ökar. Utbyggnaden innebär i framtiden också bättre möjligheter för järn-
vägstransporterna. I det stora hela innebär utbyggnaden ett minskat behov av fossila bränslen 
och därmed minskade koldioxidutsläpp. Lokalt blir det dock en försämring då utbyggnaden 
genererar	en	ökad	mängd	”närtrafik”.	
Lokalt miljömål: Planering och byggande ska ske till förmån för ett samhälle där luftförore-
ningarna och koldioxidhalterna minskar.

2. Nationellt miljömål - Giftfri miljö 
De konstaterade markföroreningar från verksamheter i området kommer att saneras eller på 
annat sätt säkras.  Om något nytt område inom planen ska tas i anspråk för bebyggelse el-
ler användas till annat ändamål ska platsen undersökas och om den är förorenad saneras och 
efterbehandlas enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod. Regler för eventuell muddring i de 
förorenade sedimenten och uppläggning av muddermassor kommer att regleras i miljöpröv-
ning enligt miljöbalken. 
Lokalt miljömål: Förorenade områden ska kartläggas, undersökas och vid behov saneras.

3. Nationellt miljömål- God bebyggd miljö
Hamnverksamheten och den tunga industrin inom området kan utgöra störningsmoment för 
kringliggande bebyggelse. Åtgärder kommer och har vidtagits för att gällande riktvärden för 
buller ska klaras. Bland annat får ingen lastning av HTM ske nattetid. De närliggande fritids-
husen på Näsuddens östra del håller på att lösas in och ägarna erbjuds nya tomter i ett nypla-
nerat område. Inom planområdet möjliggörs en etablering av vindkraft.
Regionalt miljömål: Användning av förnybar energi ska främjas, utan att det får motverka 
miljökvalitetsmålen för frisk luft.
Lokalt miljömål: Vi ska bygga ett samhälle som inte alstrar så mycket buller och med ökad 
kunskap bidra till en säker strålmiljö.

4. Nationellt miljömål – Hav i balans samt levande kust och skärgård
För att trygga en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och trygga den biologiska mångfal-
den måste särskild hänsyn tas vid eventuella muddringsarbeten i hamnbassängen. 

5. Nationellt miljömål – Frisk luft
Frisk luft –utomhus Lokalt miljömål
Planering och byggande ska ske till förmån för ett samhälle där luftföroreningarna och koldi-
oxidhalterna minskar. Se Begränsad klimatpåverkan

            
 

BAKGRUND
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Regionalt utvecklingsprogram i Västerbottens län 

Regeringen har gett samtliga län i uppdrag att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram 
(RUP).	Processen	med	att	ta	fram	en	RUP	för	Västerbottens	län	inleddes	under	2005.	
Länsstyrelsen har samordnat programframtagningen som utarbetats i samråd med 
kommuner, landsting, näringsliv, berörda statliga myndigheter och ett stort antal intres-
seorganisationer. Västerbottens RUP tar sin utgångspunkt i de framtida utmaningar och 
möjligheter som länet står inför.
RUP	innehåller	flera	visioner	och	strategier.
Den strategiska inriktningen i det regionala utvecklingsarbetet innehåller fem övergri-
pande områden, som tillsammans bidrar till att visionen kan förverlkligas:
1. Främjande av natur, kultur, hälsa, attraktiva bebyggelse miljöer och goda livsvillkor
2. Utveckling av näringsliv och företagande
3. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning
4. Tillgänglighet och infrastruktur
5. Internationellt samarbete och omvärdskontakter
RUP:en framhåller i sin prioritering bl a att uppmuntra samplaneringen mellan olika 
transportslag,	trafikslag	och	trafikutövare	samt	förbättra	kommunikationsmöjligheter	
inom och mellan funktionella regioner.
Med hänsyn till att den exporttunga industrin är av storbetydelse för vår nationella 
välfärd är ett väl fungerande transportsystem inom samt till och från länet en angelä-
genhet för hela Sverige. Behovet avser såväl utveckling och säkerställande av vägnätet 
för gods- och persontransporter som effektiva transportlösningar till och från länets 
industrier.
Sjöfarten transporterar en betydande del av det exporterade tonnaget fån länet. Länets 
två stora hamnar, Skellefteå och Umeå hamn, har båda stora transportvolymer som 
innebär att de ingår i de europeiska TEN-hamnarna. Det är av stor betydelse att både 
väg- och järnvägsförbindelserna till dessa hamnar håller en standard samt att EU:
s transportstråk över haven, motorways of the sea, når upp till Bottenviken. Ett ökat 
tjänsteutbud	och	möjlighet	till	containertrafik	är	betydelsefullt	för	att	sjövägstran-
sporter ska bli konkurrenskraftiga. Av betydelse är också att länets hamnar hålls isfria 
vintertid.

 

TEN, TransEuropean Network, dvs av EU utpekade som strategiskt viktiga hamnar i Europa.

BAKGRUND
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Historik
Redan för över 100 år sedan var infrastrukturen vid hamnen viktig för Skellefteå. Staden ville 
förbättra sin hamn och	fick	då	genom	ett	avtal	med	Statens	Järnvägar	en	tvärbana	till	
hamnen från stambanan. 
Skellefteå	stad	fick	stadsprivilegier	år	1845.	Detta	beslut	grundade	sig	på	att	Skellefteå	
sockens kyrka, dit vägar från alla håll sammanlöpte, var en central plats för handel och 
hantverk i norra delen av Västerbottens län. All handel med avlägset liggande orter 
förmedlades uteslutande sjöledes över närmast belägna hamn i Ursviksfjärden, mest 
med fartyg som var byggda vid skeppsvarv på orten. Redan sen långt tidigare hade man 
skeppat trävaror i utloppet av Skellefteälven och när staden tog över hamnförhållandena 
i Ursviksfjärden fortsatte hamnrörelserna att avspegla den för orten viktigaste närings-
grenen, trävarurörelsen.
1910 hade staden åtagit sig att anordna en tillfredställande hamn för att få en tvärbana 
etablerad från Bastuträsk till Skellefteå och vidare till hamnen. Därför hade järnvägen 
från stambanan till kusten ett stort samband med stadens hamn. Tvärbanan Bastuträsk–
Skellefteå–Kallholmen invigdes den 5 september 1912. 
Den	ökande	införseln	av	flytande	bränsle	i	form	av	bensin	och	oljor,	som	ägde	rum	un-
der 1920-talet, aktualiserade så småningom uppförandet av oljecisterner för de stora ol-
jebolagen. Områden mellan Kilörssundet och Skelleftehamnskajen var den lämpligaste 
platsen och 1929 blev den första cisternanläggningen uppförd på detta område.
Under hela tidsperioden kännetecknas hamnrörelsen av ett kraftigt framåtskridande. 
Hamnen expanderar och kan ta emot större och mer djupgående fartyg, hanterar mer 
tonnage och större volymer gods. 

Rönnskärsverken från norr.

BAKGRUND
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Miljö- och planmässiga förutsättningar
Utbyggnaden av hamn- och industriverksamheten är främst aktuell mot Lappstru-
pen.	Av	föreslagen	översiktsplan	framgår	att	det	också	finns	mark-	och	vattenområ-
den tillgängliga för framtida verksamheter både på Näsudden och öster om Kejsar 
Ludvig kanal.
Utvecklings- och exploateringsintressen för infrastruktur och annan verksamhet i 
Skelleftehamn	bör	ges	hög	prioritet.	Miljöintressen	och	andra	intressekonflikter	bör	
kunna lösas mellan berörda parter i samband med att kommunen upprättar olika 
detaljplaner.
En utökad hamnverksamhet på Näsudden är väl avskild från bostadsbebyggelse och 
kommer att förbättra miljösituationen i Skelleftehamn. De närmaste permanentbos-
täderna	finns	på	Kallholmen,	ca	40-50	meter	från	handelshamnen.	Bullermätningar/
beräkningar visar att lastning av fartyg under ett antal timmar av året överskrider 
riktvärden för externt industribuller. 
Expansionsmöjligheter för hamn- och industriverksamhet redovisas i den föreslagna 
översiktsplanen. En utbyggnad bl a i vattenområdet mot Lappstrupen ligger utanför 
detaljplan och förutsätter prövning enligt kap 11 miljöbalken.
Underhållsmuddring kan bli aktuell i hamnbassängen och placering av muddermas-
sor bör säkerställas i en miljöprövning. Planförslaget redovisar att en möjlig depo-
nering kan vara att använda muddermassorna vid utfyllnader i utbyggnadsområden 
eller att anordna ett särskilt område för muddermassor på Näsudden.
Utvecklingen	av	hamnverksamheten	i	Skelleftehamn	är	också	kopplade	till	trafik-
försörjningsfrågor. Transporter av gods både med lastbil och järnväg kommer att 
utvecklas mot en framtida större terminalhantering med anknytning mot Norrbotnia-
banan.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner

Ett antal nya detaljplaner kommer att upprättas till följd av den nya fördjupade över-
siktsplanen. I plan och bygglagen 5 kap 18 § anges vilka slags detaljplaner som kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Bland annat omfattas planer för samman-
hållen bebyggelse, vilket innefattar samtliga kommande detaljplaner. I dessa fall 
ska en behovsbedömning göras. Bedömning gäller då om planerna får en betydande 
miljöpåverkan med åtföljande miljökonsekvensbeskrivning. På översiktsplanenivå 
finns	en	osäkerhet	om	det	uppstår	betydande	miljöpåverkan	av	de	som	regel	allmänt	
beskrivna förändringarna. I den behovsbedömning som ska göras i respektive detalj-
planeprocess kan graden av miljöpåverkan bedömas bättre.

För att trygga en god miljö för närliggande bostadsbebyggelse ställs krav på hamn-
verksamheten att klara gällande riktvärden för buller.
Detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan:

- Områden för industriändamål 
- Hamnverksamhet 
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Vatten
Kurjovikens vatten har förbindelse med Kallholmsfjärden via en utpassage kall-
lad Lappstrupen. Vattnet kommer in i viken via en mynning vid Skellefteå älv i söder. 
Det	stationära	beståndet	av	fisk	består	av	abborre,	gädda	och	mört.	Utfyllnad	framför	
Lappstrupen	medför	att	utflödet	från	Kurjoviken	stryps.	Enligt	länsstyrelsen	(Miljödom	
2005)	är	vattengenomströmningen	låg	i	Kurjoviken	och	om	flödet	stryps	finns	det	risk	
för att vattnet i den inre viken blir stillastående. Detta kan leda till ansamling av nä-
ringsämnen under sommaren och eventuellt också syrefattigt vatten vid botten. Vatten-
omsättningen	påverkas	dock	av	flera	faktorer	som	vind,	vågrörelser	samt	vattenföring	i	
Skellefteå älv.
Killingörviken förbinds med Kallholmsfjärden med en smal passage under väg och järn-
väg. Utfyllnaden kommer inte att läggas framför denna passage.
En vision kan innebära att kanalen mellan Rönnskär och Kallholmen, Kejsar Ludvigs 
kanal, igensätts med fyllnadsmassor. I samband med framtagandet av MKB för handels 
hamnen	 utfördes	 vattenföringsmätningar	 (2000).	Det	 bedömdes	 att	 en	minskning	 av	
kanalens tvärsektion inte skulle påverka vattenutbytet med hamnbassängen negativt. 
Vattenföringen var vid mätningstillfället 0,9 m3/s.	Om	flödet	från	både	Lappstrupen	och	
Kejsar	Ludvigs	kanal	stryps	kan	det	inte	bortses	från	att	det	finns	en	risk	för	att	vatten-
utbytet i hamnbassängen påverkas negativt. 

Vattendirektivet
År 2000 antog alla medlemsländerna i EU det så kallade Ramdirektivet för vatten.
Direktivet innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara
och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Vattenförvaltningen är
det svenska genomförandet av vattendirektivet och innebär att Sverige ska kartlägga
och	analysera	alla	vatten,	fastställa	mål/kvalitetskrav,	upprätta	åtgärdsprogram	samt
övervaka vattenmiljöerna i Sverige. I december 2009 har vattenmyndigheten i Botten-
vikendistriktet tagit beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram 
och miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen i Norrbotten har skrivit in miljökvali-
tetsnormer i en föreskrift.

I åtgärdsprogrammet anges att kommunerna bl a behöver arbeta med nedanstående 
åtgärder:
-Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
-Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade 
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vat-
tenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status.
-Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ 
status.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Planområdet omfattar 3 vattenförekomster i havet Skelleftehamnsfjärden, Sörfjärden 
och Simpan. Inga vattenförekomster i sötvatten ingår. Vattenmyndigheten har klassat 
vattenförekomsternas	ekologiska	status	som	måttlig.	Miljökvalitetnormen	(MKN)	för	
dessa vatten är god ekologisk status 2021. Vilka kriterier som ingår i god ekologisk 
potential	har	inte	definierats	för	fjärden,	vilket	i	dagsläget	gör	det	svårt	att	veta	vilka	
åtgärder som kan komma att behöva vidtas.

Vattenmyndigheten har klassat Skelleftehamnfjärdens, Sörfjärdens och Simpans ke-
miska status som ej god. MKN för dessa vatten är god kemisk status senast 2015 med 
undantag för vissa metaller och miljögifter beroende på vattenförekomst. Metallerna är 
bly,	nickel	och	kadmium.	Bland	miljögifterna	finns	ämnen	som	ingår	i	båtbottenfärg,	
TBT	och	bromerade	flamskyddsmedel	(	PBDE).	Dessa	ämnen	har	undantag	till	2021	
då det är tekniskt omöjligt att klara kraven till 2015.Vattenmyndigheten framhåller att 
bedömningarna är osäkra eftersom underlaget är bristfälligt och man har utgått från 
s.k. expertbedömning samt påverkan på vattenförekomsterna från pågående och ned-
lagda verksamheter. Under kommande vattenförvaltningscykel avser vattenmyndighe-
ten	att	verifiera	klassningarna	genom	provtagningar.

Kejsar Ludvigs kanal.
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Mark   

Skelleftehamn har bra grundförhållanden med moränmark i form av svallande moräner 
och	ändmoräner	i	öster.	Punktvis	förekommer	flytbenägen	siltig	lera	mellan	grovsand	
ovanpå sandig morän. Grundvattenytan ligger på mellan 0,2 till 0,5 meter under marky-
tan. Näsuddens låglänta delar består av okrossat restmaterial från tillverkningen av Si-
porex. Underlaget är således instabilt för eventuell framtida bebyggelse.
Berggrunden består av grå granit eller granodiodiorit. I den nordöstra delen av området 
förekommer även omvandlade sedimentära bergarter.
Föroreningar i mark

Föroreningsundersökningar	 i	mark	har	utförts	 i	 f	d	oljehamnen	(nuvarande	Kuusako-
ski)	och	i	depåområdena,	enligt	Miljökonsekvensbeskrivning	Skellefteå	Hamn	(2005).	
I områdena påvisades petroleum i mark och grundvatten. Övrigt hamnområde är inte 
undersökt men risken är stor för att marken innehåller föroreningar. Marken inom pla-
nområdet kommer fortsättningsvis att användas till industriområde varvid sanering av 
eventuellt förorenade områden bör bli aktuellt.
Miljögifter i bottensediment

Sveriges	geologiska	undersökning	(SGU)	har	undersökt	havsbotten	och	bottensedimen-
ten längs kusten i Burefjärden, Ursviken, Kallholmsfjärden, Kågefjärden, Byskefjärden 
och Åbyfjärden.  Resultaten visar att i kust- och havssediment är miljöbelastningen av 
arsenik och koppar mycket stor i hela kustområdet. Det samma gäller kvicksilver, bly, 
kadmium,	krom	och	zink	som	förekommer	i	Kallholmsfjärden	(Skelleftehamn)	och	sö-
derut. 
Undersökningen omfattade även hydroakustiska undersökningar av bottnen, dock inte 
till innersta delen av Kallholmsfjärden. Av undersökningarna framgår att bottnen uppi-
från och ned består av ett tunnare lager glacial och postglacial lera och övergår därefter 
till moränlera med en mäktighet på ca 3–10 meter. Ned till fast berg varierar lerans mäk-
tighet på ca 6–11 meter. Moränlera kan ha olika egenskaper varvid det är svårt att göra 
en	bedömning	om	dess	lämplighet	som	konstruktionsmaterial.	Det	finns	också	risk	för	
att föroreningar trängt ner i moränlerans översta lager. 
En översiktlig bild av sammansättningen och karaktären på bottensedimenten i Skel-
lefteå hamn togs fram 2005. Bakgrunden till undersökningen var att kommunen pla-
nerar att utföra muddring av farleden och hamnområdet samt eventuell utvidgning av 
hamnområdet. Undersökningen visar att bottensedimenten i hamnbassängen generellt 
är påverkade av förhöjda halter av arsenik, kadmium, bly, zink, koppar och kvicksilver.
Diffus spridning av metaller från industriella luftutsläpp har skett under lång tid i områ-
det vilket resulterat i förhöjda halter av metaller. 
När det gäller organiska miljögifter visar resultaten att halterna inte avviker från andra 
liknande kustregioner i Sverige. Mycket höga halter av PCB och den mycket giftiga båt-
bottenfärgen	tributyltenn	(TBT)	har	dock	konstaterats	i	ytsedimenten	i	Kallholmsfjär-
den	(Skelleftehamn).	Även	halterna	av	flamskyddsmedel	är	tydligt	förhöjda	i	jämförelse	
med	Östersjön	och	Bottenhavet/Bottenviken.	

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Luft 
Utsläpp till luft från hamnområdet sker till största delen från transporter till och från 
samt inom området. Därutöver tillkommer utsläpp från Rönnskärsverken.
Under perioden oktober 1997 till mars 1998 utfördes mätningar av luftföroreningar inne 
i	 ett	 bostadsområde	med	 begränsad	 trafikintensitet	 i	 Skelleftehamn	 (Fördjupad	 över-
siktsplan	 1999).	Resultaten	 visade	 att	 kvävedioxidhalterna	 är	 relativt	 låga,	 8–13	mg/
m3. Ozonhalternas maximala värde överskred 80 mg/m3 medan medelvärdet per timme 
låg på 53-79 mg/m3. Medelvärdet per timme för svaveldioxidvärdena låg på, 1-5 mg/m3 
förutom under ett par kortare perioder då de maximala värdena uppgick till 242 mg/m3 
respektive 96 mg/m3. Mätningar av svaveldioxid gjordes även år 2003. Förutom dessa 
föroreningar orsakar transporter utsläpp av inandningsbara partiklar PM10. För dessa 
finns	dock	inga	mätningar	utförda.	Sammanfattningsvis	visar	resultaten	att	värdet	för	
ozon har överskridit det långsiktiga målet på 80 mg/m3 medan timmedelvärdena kväve-
dioxid och svaveldioxid inte överskred miljökvalitetsnormerna.
Ökad	trafik	till	och	från	hamnverksamheten	samt	fler	fartyg	innebär	ökade	utsläpp	av	
luftföroreningar, främst lokalt. Hur stor påverkan en utökning av hamnverksamheten 
har regionalt sett är osäkert. 

Landskapsbild
En landskapsanalys har tagits fram som underlag till den fördjupade översiktplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen. Enligt analysen uppfattas landskapet inom planområdet 
som storskaligt och industriellt anpassat. Vägar, järnvägar och en större kraftledning 
fungerar som barriärer i området och skär av bostadsområden från kontakten med vatt-
net.
Landskapsanalysen	visar	på	brister	i	den	befintliga	grönstrukturen	och	ett	behov	av	för-
ändringar i infrastrukturen kring det planerade hamnområdet i den inre delen av Kall-
holmsfjärden.
De skisserade byggnaderna i form av kajanläggningar, nya magasinsbyggnader, upp-
ställningsplatser för containrar, eventuell kombiterminal och annan ny infrastruktur 
kommer att förändra den visuella miljön inom planområdet. Om detta innebär föränd-
ringar av viktiga utblickar från samhället ut mot skärgården och havet kan dessa vara av 
sådan grad att de blir betydande.
Östra delen av Skelleftehamn, Näsudden och hamnområdet etc präglas i dag av ett in-
dustriområde, format av människan. Utbyggnaden av de storskaliga och mindre verk-
samhetsområdena har förutom att naturmarken exploaterats medfört att vissa områden 
inhägnats av säkerhetsskäl. Detta har framför allt begränsat allmänhetens tillgänglighet 
till kustlandskapet. 
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Kulturmiljö
Inom	planområdet	finns	enligt	den	gällande	översiktsplanen	en	bevarandevärd	kultur-
miljö	(kring	bangården)	och	ett	flertal	byggnader	som	identifierats	i	museets	inventering	
av bevarandevärda byggnader. 
De förändringar som planeras i den nya översiktsplanen för östra Skelleftehamn kan 
innebära ingrepp inom den bevarandevärda miljön kring bangården.
Utanför	 planområdet	 söder	 om	 Järnvägsleden	 i	 närheten	 av	Rönnskär	 finns	 tre	 fasta	
fornlämningar bestående av två labyrinter och en kompassros.

Rekreation och friluftsliv
I	den	fördjupade	översiktsplanen	finns	två	områden	av	intresse	för	rekreation	och	fri-
luftsliv. Strandpromenad och småbåtshamn vid Kurjoviken och kanalen mellan handels-
hamnen	och	Rönnskär	(Kejsar	Ludvigs	kanal).
Kejsar	Ludvigs	kanal	nyttjas	 för	 fritidsbåtstrafik	mot	kusten	och	skärgården	norr	om	
Näsudden.	Kanalen/farleden	innebär	kortare	gångtid	och	möjlighet	att	i	större	utsträck-
ning segla inomskärs.
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Naturmiljö
Vegetationen kring hamnområdet har inget större botaniskt värde men bidrar till ett trev-
ligare samhälle med sin gröna bladmassa.
Kring hamnområdet domineras vegetationen av unga björkar i smala kilar mellan järn-
vägsspår	och	trafikleder.	Träddungarna	ger	begränsat	vind-	och	insynsskydd	mot	hamn-
området, men räcker inte till för att skapa ett tillfredställande resultat.
Bostadsområdet mellan Killingörviken och Näsuddsvägen har ett utsatt läge både från 
vägen och det planerade hamnområdet. Här skulle ett sammanhängande grönområde 
behövas för att skärma av från buller och insyn. En omstrukturering av väg- och grön-
område	kring	korsningen	Järnvägsleden/Näsuddsvägen	bör	därför	göras	för	att	frilägga	
mark närmast bostadsområdet. Marken kan då användas för trädplantering som skapar 
vindskydd och visuellt bullerskydd mellan hamnområdet och bostadsområdet.

Näsudden
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Trafik 
Östra delen av Skelleftehamn, Näsudden och hamnområdet samt Rönnskär med storska-
lig	industri,	är	ett	trafikintensivt	område	med	relativt	omfattande	fartygs-,	lastbils-,	och	
järnvägstrafik.	
Järnvägstrafiken	till	hamnområdet	och	Näsudden	sker	via	särskilda	industrispår	och	be-
fintlig	rangerbangård	i	centrala	Skelleftehamn.
En utbyggnad av kajanläggningarna i den östra delen av handelshamnen har pågått un-
der ett antal år men beräknas vara klar under 2009. 
Kommunens målsättning är att utveckla godshanteringen mellan sjöfarten och trans-
portslagen järnväg och lastbil samt att skapa utrymme för en fungerande godsterminal 
i närheten av hamnen.
Järnväg

Järnvägstrafiken	till	hamnområdet	och	befintliga	och	planerade	industriområden	förvän-
tas	öka	i	framtiden.	För	att	studera	hur	en	utökad	järnvägstrafik	inom	östra	Skellefte-
hamn	kan	klaras	har	kontakter	tagits	med	Trafikverket.
I samband med arbetet kring Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, 
har kommunen prioriterat att en godsterminal ska byggas intill hamnområdet.
Skellefteå terminal för gods på järnväg är sedan 2004 lokaliserad till hamnområdet där 
Green Cargo nyttjar den kommunala hamnens industrispår. Vagnslast- och containertra-
fiken	hanteras	i	huvudsak	i	anslutning	till	hamnens	industrispår,	vilket	inte	är	tillräckligt	
för att klara en förväntad ökning i framtiden.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafikförsörjningen	till	området	sker	med	busstrafik.	Bussar	i	linjetrafik	trafike-
rar	Södra	Hamngatan	och	Järnvägsleden	ut	till	Rönnskärsverken.

Vägar 
Vänstersvängande	trafik	till	handelshamnen	är	för	närvarande	inte	bra.	För	att	lösa	pro-
blemet	finns	planer	på	att	anlägga	en	ny	tillfart	från	Näsuddsvägen	(vägen	med	genom-
snittsflöde	785	bilar/dygn).
Trafikbelastningen	på	vägnätet	år	2005	redovisas	på	karta	på	nästa	sida.
Gång- och cykelvägar

Befintliga	gång-	och	cykelstråk	behålls	i	princip	inom	planområdet.
Trafiksäkra	separata	gång-	och	cykelvägar	saknas	till	viss	del	inom	planområdet,	men	
bland	annat	utmed	Järnvägsleden	(väg	372)	fram	till	Rönnskär	finns	ett	separat	gång-	
och cykelstråk.
Järnvägen	och	Järnvägsleden	delar	samhället	i	två	delar.	En	förbättring	av	säkerheten	
mellan de båda centrumanläggningarna bör planeras på sikt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Kartan visar trafikmängder inom och i anslutning till planområdet (antal fordon per dygn).

Ett	sammanhängande	GC-stråk	finns	i	väst-	östlig	riktning	mellan	Skellefteå	och	Rönn-
skärsverket.	 Stråkets	 kvalité	 bör	 analyseras	 då	 trafikanterna	 använder	 lokalgator	 och	
separata gång- och cykelvägar av skiftande kvalité. Kommunen avser att analysera och 
föreslå åtgärder i gång- och cykelnätet i en ny cykelplan som omfattar hela Skellefteda-
len, där också denna översiktsplan ingår under 2010.

Avloppsförsörjning                         

Spillvatten leds till Tuvans avloppsreningsverk. Dagvatten från hårdgjorda ytor i södra 
hamnområdet avvattnas direkt till havet eller via oljeavskiljare.  Det är inte tillfredsstäl-
lande att dagvatten delvis går direkt ut i havet.

Vattendjup 
Hamnbassängen är inom vissa delområden i behov av muddring. Inriktningen är att 
massorna ska placeras i närområdet och nyttjas vid utökning av hamnen. Vattendjupet 
är idag vid handelshamnen 8,5 meter, oljehamnen 9,2 meter samt vid cementkajen 6,0 
meter.
Metaller och miljögifter är ett stort problem i hamnbassängens sediment. Särskild hänsyn 
måste tas till detta så att inte gifterna sprids om hamnen måste muddras. Särskild hän-
syn måste också tas där de förorenade muddringsmassorna ska förvaras. För att muddra 
krävs tillstånd enligt miljöbalken. Regler för eventuell muddring i de förorenade sedi-
menten och uppläggning av muddermassor kommer att regleras i denna miljöprövning. 
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Hamnverksamhet
Skellefteå hamn omsätter cirka två miljoner ton årligen. Farleden in till hamnen är tolv 
meter djup. Totala antalet årsanställda är sju. Skellefteå hamn består av följande hamn-
delar:
Oljehamnen –  Kajen kan lossa fartyg som är upp till 180 meter långa och har ett djup-
gående	på	9,3	meter.	Det	finns	en	oljedepå.
Cementakajen – Cementas egen anläggning för lossning av cement. Årligen lossas cirka 
70 000 ton ur självlossande fartyg.
Rönnskär – Bolidens egen fabrikskaj. Kajlängden är 400 meter med ett maximalt djup-
gående på 12,8 meter. Cirka 1,5 miljoner ton hanteras årligen över denna hamn. 
Handelshamnen – Skellefteå kommersiella hamn för lastning och lossning. Kajlängden 
är 450 m med ett maximalt djupgående på 8,5 m. En Gottvald mobilkran på general 
purpose och containrar med en kapacitet på 100 ton med utligg på 18 m och 26 ton med 
utligg	på	42	m.	Det	finns	en	Essemko	mobilkran	med	en	kapacitet	på	15	ton.	
Hamnen är godkänd enligt ISPS1.	Det	finns	järnvägsanslutning	och	en	lageryta	på	30	000	
kvm som är asfalterad och ett inomhuslager på 7 000 kvm. 
Hamnen samarbetar med hamnarna i Luleå och Piteå. Detta samarbetsprojekt kallas 
North Sweden Seaports. Under den senaste tioårsperioden har godsmängderna via Skel-
lefteå hamn visat på en stadig ökning. En stor anledning är utskeppning av trävaror. Från 
att i början av 1990-talet ha varit runt 50 000 m3 per år hade volymen år 2004 ökat till 
250 000 m3 per år. Även träpellets och järnskrot skeppas idag via Skellefteå hamns kajer 
och under 2003 var volymen för sistnämnda 100 000 ton. Volymerna över kaj har ökat 
med i snitt 15 procent per år.
Godsvolymer

Årligen angör cirka 400–430 fartyg hamnen. Rönnskär angörs av ungefär 270 stycken, 
handelshamnen av cirka 140 stycken och oljehamnen av 12–15 stycken fartyg. 
De största volymerna till och från hamnen består av följande gods:
•	 Svavelsyra	med	cirka	500	000	ton	till	Nord/Sydamerika,	Sverige	och	Holland.
•	 Kopparslig med cirka 350 000 ton från Sydamerika, Turkiet och Australien.
•	 Zink/blyslig	med	cirka	215	000	ton	till	Finland	och	Norge.
•	 Sågade trävaror med cirka 125 000 ton till England och Egypten.
•	 Sand med cirka 120 000 ton från Danmark.
•	 Kopparkatoder med cirka 85 000 ton till England.
•	 Containrar,	under	2005	hanterades	cirka	5500	TEU	(mått	motsvarande	2806	contai-

ner).
Det	 finns	 linjeservice	 etablerad:	 Containerlinjen	 som	 trafikeras	 varannan	 vecka	med	
containerfartyg	till	och	från	Bremerhaven	och	Hamburg.	Det	finns	även	Englandslinjen	
som går veckovis till och från Rochester och Hull med huvudsakligen sågade trävaror.

1 ISPS är en förkortning av International Ship and Port facility Security Code och är ett regelverk som har för avsikt att öka sjöfartsskyddet i 
hamnarna och på fartygen. 
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Hamnens betydelse för näringslivet

Det norrländska näringslivet kan anses som en enorm guldgruva, tack vare järnmalmen, 
stålet och skogen. Basindustrin är mycket exportintensiv och dynamiken och utveck-
lingspotentialen är mycket stor till gagn för hela landets näringsliv och samhällseko-
nomi. Det är just här som sjöfarten med hamnarna och järnvägen kommer in i bilden. 
Hamnen är en del av en viktig logistikkedja som ingår i ett komplicerat logistiskt system. 
De största varuägarna över hamnen är:
•	 Boliden
•	 Norra Skogsägarna
•	 Martinsons
•	 Setra

•	 Skellefteå Kraft AB

FÖRUTSÄTTNINGAR

Karta som visar farleden i Skellefteå hamn. Finns även på plankartan.

•	 Kuusakoski
•	 Wibaks
•	 Cementa
•	 Nordic Light
•	 Green Cargo

Hamnverksamhet
Skellefteå hamn omsätter cirka två miljoner ton årligen. Farleden in till hamnen är tolv 
meter djup. Totala antalet årsanställda är sju. Skellefteå hamn består av följande hamn-
delar:
Oljehamnen –  Kajen kan lossa fartyg som är upp till 180 meter långa och har ett djup-
gående	på	9,3	meter.	Det	finns	en	oljedepå.
Cementakajen – Cementas egen anläggning för lossning av cement. Årligen lossas cirka 
70 000 ton ur självlossande fartyg.
Rönnskär – Bolidens egen fabrikskaj. Kajlängden är 400 meter med ett maximalt djup-
gående på 12,8 meter. Cirka 1,5 miljoner ton hanteras årligen över denna hamn. 
Handelshamnen – Skellefteå kommersiella hamn för lastning och lossning. Kajlängden 
är 450 m med ett maximalt djupgående på 8,5 m. En Gottvald mobilkran på general 
purpose och containrar med en kapacitet på 100 ton med utligg på 18 m och 26 ton med 
utligg	på	42	m.	Det	finns	en	Essemko	mobilkran	med	en	kapacitet	på	15	ton.	
Hamnen är godkänd enligt ISPS1.	Det	finns	järnvägsanslutning	och	en	lageryta	på	30	000	
kvm som är asfalterad och ett inomhuslager på 7 000 kvm. 
Hamnen samarbetar med hamnarna i Luleå och Piteå. Detta samarbetsprojekt kallas 
North Sweden Seaports. Under den senaste tioårsperioden har godsmängderna via Skel-
lefteå hamn visat på en stadig ökning. En stor anledning är utskeppning av trävaror. Från 
att i början av 1990-talet ha varit runt 50 000 m3 per år hade volymen år 2004 ökat till 
250 000 m3 per år. Även träpellets och järnskrot skeppas idag via Skellefteå hamns kajer 
och under 2003 var volymen för sistnämnda 100 000 ton. Volymerna över kaj har ökat 
med i snitt 15 procent per år.
Godsvolymer

Årligen angör cirka 400–430 fartyg hamnen. Rönnskär angörs av ungefär 270 stycken, 
handelshamnen av cirka 140 stycken och oljehamnen av 12–15 stycken fartyg. 
De största volymerna till och från hamnen består av följande gods:
•	 Svavelsyra	med	cirka	500	000	ton	till	Nord/Sydamerika,	Sverige	och	Holland.
•	 Kopparslig med cirka 350 000 ton från Sydamerika, Turkiet och Australien.
•	 Zink/blyslig	med	cirka	215	000	ton	till	Finland	och	Norge.
•	 Sågade trävaror med cirka 125 000 ton till England och Egypten.
•	 Sand med cirka 120 000 ton från Danmark.
•	 Kopparkatoder med cirka 85 000 ton till England.
•	 Containrar,	under	2005	hanterades	cirka	5500	TEU	(mått	motsvarande	2806	contai-

ner).
Det	 finns	 linjeservice	 etablerad:	 Containerlinjen	 som	 trafikeras	 varannan	 vecka	med	
containerfartyg	till	och	från	Bremerhaven	och	Hamburg.	Det	finns	även	Englandslinjen	
som går veckovis till och från Rochester och Hull med huvudsakligen sågade trävaror.

1 ISPS är en förkortning av International Ship and Port facility Security Code och är ett regelverk som har för avsikt att öka sjöfartsskyddet i 
hamnarna och på fartygen. 
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Kuusakoski
Kuusakoskis verksamhet i Skelleftehamn utgörs idag av bearbetning av metallskrot, 
skrotbilar och elektronikskrot. Gällande tillstånd för verksamheten i Skelleftehamn är 
meddelat	2004-09-24	och	omfattar	hela	den	befintliga	verksamheten,	enligt	förord-
ningen	(1998:889)	om	miljöfarlig	verksamhet	och	hälsoskydd.
Verksamheten är belägen öster om handelshamnen i direkt anslutning till Rönnskärs-
verkens	område.	Över	Kejsar	Ludvigs	kanal	finns	en	bro	mellan	Kuusakoskis	och	
Rönnskärsverkens område. Bron används för interna transporter mellan områdena. 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen vardagar kl. 06:00 till 22:00. Under perioder 
med hög belastning kan produktionen förekomma även under andra tider.
Buller från verksamheten ska begränsa så att det utomhus vid bostäder inte ger upphov 
till	högre	ekvivalenta	ljudnivåer	än	gällande	riktvärden	(se	länsstyrelsen	beslut	2004-
09-24).
Kuusakoski klarar inte riktvärderna för nattligt buller, varken på Bursundsudden eller 
vid närliggande bostäderna på Kallholmen. 

Övriga verksamheter
Norr	om	hamnbassängen	finns	ett	företag,	Ecotec,	som	behandlar	farligt	avfall.	I	
oljehamnen har det funnits oljedepåer sedan 50 år tillbaka. För närvarande använder 
Wibax AB och Almer Oil AB depåerna.
Wibax  AB miljöprövar för närvarande sin anläggning för lagring av metanol och 
bioolja. Lagring av metanol innebär att anläggningen blir en Sevesoanläggning.
Almer Oil AB miljöprövar för närvarande sin anläggning för lagring av mer än 50 000 
ton oljeprodukter eller kemikalier per år.  Detta innebär att det blir en Sevesoanlägg-
ning. Det innebär andra skyddsavstånd till omgivningarna.

Logistik och varuförsörjning
Infrastrukturen i Skellefteå kommun är redan historiskt anpassad till hamnen och verk-
samheterna	 som	finns	där.	Varuförsörjning	med	 fartygstrafik	och	hamnverksamhet	är	
kapitalintensiva verksamheter. Industri och handel kräver hög service och kostnadsef-
fektiva	 transporter.	Att	 utnyttja	 redan	befintlig	 infrastruktur	 är	 ett	 bra	miljötänkande.	
Skellefteå hamn är belägen vid utloppet av Skellefteälven. Det är bra både av logistik-
skäl och av miljöskäl.
Industrins utveckling i Västerbotten medför kontinuerligt ökande godsvolymer och det 
är främst transporten av trävaror som står för ökningen. Hamnrörelserna ökar och det 
planeras för en expansion av hamnen och järnvägen med en omlastningscentral för båt–
tåg–bil.	Det	bidrar	till	att	 transport	av	en	godsenhet	kan	ske	med	utnyttjande	av	flera	
transportsätt. 
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Volymerna över kaj har ökat med i snitt cirka 15 procent per år de senaste åren. Det på-
verkar tillgången på lagringsytor och magasinsutrymmen men även bärigheten på kajer 
som behöver förbättras så att hamnkranen kan utnyttjas fullt ut. Hamnen exporterar mest 
gods i dagsläget men räknar även med en större importvolym.
Under hösten 2002 etablerade sig också Kuusakoski, störst i Norden på återvinning, på 
hamnområdet. En ny fragmenteringsanläggning för metall togs då i drift och företaget 
planerar ytterligare investeringar på området som kommer att påverka godsmängderna 
i en positiv bemärkelse. 
Industrin har själv styrt över godset till ett ”just in time” system som innebär att i princip 
all lagerhållning av varor sker i transportsystemet, ett stort och sårbart system. 
En tydlig utveckling i detta system är att företagen tenderar att etablera ett nära samar-
bete med råvaruleverantörerna och blir extremt beroende av att transporterna fungerar. 
En blandning av avtal som involverar både långa och korta transporter, beroende på de 
specifika	 industriernas	behov.	När	 lagerhållningen	sker	 i	 transportledet,	 så	kräver	det	
att leveranserna sker snabbt och effektivt under tidspress som många gånger inte går att 
tillfredställa enbart med vägtransporter, speciellt när det är långväga stora volymer av 
gods som ska hanteras. 

Godsflöden till och från Skellefteå kommun (ton/år). Ur Godstrafikstudie Norrbotniabanan, Infraplan AB.
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Bottenvikens Stuveri
Hamnverksamheten är en betydelsefull länk i transportkedjan och då industrins krav på 
hamnarnas	effektivitet	och	flexibilitet	ökar,	ökar	även	behovet	av	samordnade	resurser	
mellan hamnarna. Hamnarna i Skellefteå, Piteå och Luleå samt Bottenvikens Stuveri 
AB, som sedan länge verkar i de tre hamnarna, har under 2006 tecknat ett samverkans-
avtal ”Bottenvikshamnar i samverkan”. Hamnarna ligger i Bottenviken inom 150 km 
från varandra.
Allt	högre	krav	på	integrerade	transportflöden	och	helhetslösningar	medför	högre	krav	
på hamnarna i förhållande till anslutande transporter över väg- och järnvägsnät. Ham-
narna övergår idag alltmer till att fungera som ”kombiterminaler” för transport och lag-
ring av gods.
Den internationella transportnäringen genomgår stora strukturella förändringar. EU strä-
var efter att få ut så mycket som möjligt av transporterna på havet för att avlasta vägnätet 
med positiva effekter på miljö och säkerhet som följd. Sjöfarten är det transportslag som 
kan förbättra företagens konkurrenskraft utan stora statliga subventioner, vilket är av 
vital betydelse. Sjöfarten är också det mest miljövänliga alternativet om man mäter detta 
som förbrukad mängd energi per transporterad enhet.
Konkurrenskraftiga och väl fungerande hamnar möjliggör utveckling för industrier så-
väl som för samhället.
Den industri som verkar i vår del av Sverige har lärt sig skapa mervärden och lönsamhet 
trots de långa transporter som krävs för att nå kunder i olika delar av världen. Här spelar 
hamnar	i	norra	Sverige	en	viktig	roll	för	att	förse	sina	kunder	med	flexibla	logistiklös-
ningar. Sjötransporter är säkrare och miljömässigt överlägsna landtransporter i dagens 
”övertrafikerade”	Europa.	Genom	att	vara	en	viktig	del	i	företagens	logistikkedja	bidrar	
hamnarna tillsammans med Bottenvikens Stuveri till att stärka industrins konkurrens-
kraft. Värt att betona är att hamnarna, även om de ägs av kommunerna, är affärsmässiga 
företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad där alternativen är andra hamnar, 
järnväg	respektive	landsvägstransport.	Hamnarnas	verksamhet	finansieras	därmed	av	de	
kunder som hamnarna har.
Områden inom vilka Bottenvikshamnarna avser att utöka samarbetet: 
•	 Gemensam marknadsföring. 
•	 Isbrytning, farleder, bogserbåtsassistenter. 
•	 Starkare partner vid deltagande i eventuella EU-projekt. 
•	 Gemensamma inköp. 
•	 Benchmarking. 
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Norrbotniabanan och ökat utnyttjande av flera transportsätt
Sjötransporter är inte det enda sättet att transportera gods till och från regionen. Med 
Norrbotniabanan uppstår en ny situation på marknaden och då kommer en kraftigt för-
bättrad	intermodalitet	(utnyttjande	av	flera	transportsätt)	att	kunna	tillgodoses.	Hamnen	
är oerhört viktig då det är där de olika transportslagen möts och där ska godstranspor-
terna kunna komplettera varandra med en heltäckande omlastning från sjöfart till järn-
väg och väg. När hamnen förbättrar sin terminalverksamhet och samverkar med andra 
transportslag	på	ett	effektivt	sätt	så	kommer	det	att	generera	fler	tranporter	från	och	till	
Skellefteå hamn.

Dagens godsterminalfunktion
Vagnslasttrafiken	och	containertrafiken	hanteras	 i	huvudsak	 i	anslutning	 till	hamnens	
industrispår vilket är tillräckligt för de godsvolymer som hanteras idag, men behöver 
utökas	om	trafikökning	sker	i	framtiden.
Sedan	start	har	godstrafiken	på	järnvägen	i	hamnen	ökat	konstant	och	tjänsterna	nyttjas	
av vitt skilda företag främst i Skellefteå kommun, men även av företag i närliggande 
regioner. Möjligheten att nyttja även sjöfart för godstransporter lockar många företag att 
välja terminalen i Skelleftehamn.
Skellefteå	hamn	planerar	att	kunna	utveckla	reguljär	containertrafik	med	Skellefteå	som	
nordligaste svenska hamn. Hamnen har förutom järnvägsanslutning, bra koppling till E4 
mot norr och söder samt till väg 95 västerut. Rönnskärsverkens industrihamn har också 
järnvägsanslutning och hanterar stora mängder koncentrat, svavelsyra, smältmaterial, 
kol m m.
På kort sikt kan en utvecklad containerhantering, kompletterad med nya uppställnings-
spår vid hamnen, uppfylla behovet för Skellefteå. De största järnvägsvolymerna kom-
mer	fortsättningsvis	att	vara	systemtågen	till/från	Rönnskärsverken.

Godsstudier på järnväg
Banverket	har	i	sin	rapport;	Godstrafikstudie	på	Norrbotniabanan,	studerat	godsflödet	
längs norrlandskusten. Syftet med studien är att utveckla ett relevant underlag för den 
fortsatta	planeringen,	så	att	Norrbotniabanans	förutsättningar	för	godstrafik	kan	tillva-
ratas på bästa sätt. 
I studien har 43 av de viktigaste godsgenererande verksamheterna i stråket intervjuats 
liksom 15 speditörer, järnvägsföretag och terminalägare. I studien har också godsge-
nererande industrier i anknytande stråk beaktats och gäller Malmfälten, Västerbottens 
inland	och	finska	Bottenvikskusten.
Studien	betonar	godsflöden	och	terminalfunktioner	med	tydligt	fokus	på	de	godstran-
sporter där järnvägen kan ha en framtida roll. 
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Hamnterminalerna	bör	koncentreras	till	de	orter	där	godstrafik	med	båt	finns	redan	i	dag	
och där sjöfarten har störst utvecklingspotential. Viktigt är att terminalerna utformas för 
att underlätta omlastning mellan tåg och båt på bästa sätt. Den framtida terminalstruktu-
ren	bör	fokuseras	på	kombinationslösningar	mellan	järnväg/väg	och	järnväg/båt.

Buller från hamnverksamheten
En bullerutredning har gjorts för den östra delen av Skelleftehamn. Detta för att un-
dersöka dels om angivna gränsvärden i hamnens verksamhetstillstånd överskrids, dels 
vilket	buller	väg-	och	järnvägstrafik	i	anslutning	till	Järnvägsleden	ger	upphov	till.	Se	
rapport: Bullerutredning Skellefteå Hamn 2008-04-30.
På grund av de stora svårigheterna som är förknippade med mätning har ljudnivåerna 
beräknats enligt gällande metoder både för angivna mottagarpunkter vid bostäder och 
för angivet beräkningsområde. För beräkning av ljudnivån från hamnverksamhet valdes 
tre	representativa	delverksamheter:	Lastning	av	tyngre	skrot	(HMS),	lastning	av	frag-
mentiserat	skrot	(fragg)	och	lastning	av	virke	med	samtidiga	transporter	inom	området.	
Båda	skrotlastningarna	förlades	till	Jubileumskajen	och	virkeslastning	vid	Handelska-
jen.
Beräkningarna för lastning av HMS bygger på uppmätt faktisk källstyrka och god nog-
grannhet. De övriga beräkningarna bygger på blandade indata från mätningar, produkt-
information och beräkningsprogrammets databas. I de fallen är noggrannheten mindre.
Beräkningsresultatet och deras bedömning mot riktvärden fastställda i hamnens miljö-
tillstånd för hamnens verksamhet visar i korthet följande:
För	lastning	av	tyngre	skrot	(HMS)	överskrids	riktvärdet,	40	dB(A)nattetid,	med	mellan	
0 och 17 dB vid alla närliggande bostäder. Detta förekommer ca 6 gånger per år under 
några timmar upp till ca ett halvt dygn. Tiden för överskridande beror på hur mycket 
som lastas totalt och fartygets storlek eftersom fartygets skrov effektivt skärmar av bull-
ret innan det lastas ned alltför mycket.
Lastning	av	HMS	innebär	också	att	gränsvärdet	för	dagtid;	50	dB(A)	överskrids	med	
upp till 7 dB men endast under senare delen av lastningen eller för små fartyg. I övrigt 
klaras de angivna nivåerna för dagtid.
För	lastning	av	fragmentiserat	skrot	(fragg)	klaras	det	angivna	gränsvärdet	för	natt	40	
dB(A)	med	ett	undantag	där	det	överskrids	med	1dB.
För	lastning	av	virke	klaras	gränsvärdet	för	dagtid,	50	dB(A).	Gränsvärdet	för	kvällstid	
och	helg,	45dB(A)	överskrids	vid	bostäderna	närmast	söder	om	Järnvägsleden	med	upp	
till 4 dB. Virkeslastningen pågår normalt endast under dag- och kvällstid. 
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Buller	från	väg-	och	järnvägstrafiken	kring	Järnvägsleden	överskrider	riktvärdena	(ge-
nomsnittsnivån	55	dB(A)	och	maximala	ljudnivån	dB(A))	vid	bostäder.	Det	gäller	för	
genomsnittsnivån för några bostäder närmast vägen med överskridande upp till 2 dB 
och för maximalnivån upp till 8 dB. Maximalnivån överskrids för samtliga bostäder i 
området	söder/väster	om	Järnvägsleden	inom	ca	100–150	m	från	vägen.	Ett	tåg	går	nat-
tetid vilket innebär risk för överskridande av riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus 
nattetid,	45dB(A).
Den	sammanlagda	bullerbelastningen	från	hamn	och	väg/järnväg	beskrivs	översiktligt.	
De beräknade ljudnivåerna beräknas på olika sätt och för olika tider vilket bör beaktas 
vid	jämförelser.	De	beräknade	nivåerna	från	skrotlastningen	och	trafik	är	i	samma	stor-
leksordning. Vid samtidig lastning av tyngre skrot kan den genomsnittliga ljudnivån 
komma	att	öka	med	2–3	dB.	Trafiken	kan	dock	vara	mer	intensiv	under	dagen	än	ett	
dygnsmedelvärde	beskriver.	Det	innebär	en	högre	nivå	för	trafiken	under	dagen	och	att	
skrotlastningens bullerbidrag blir relativt mindre. Ljudtoppar från enskilda händelser 
(skrammel	etc)	är	av	samma	storleksordning	från	både	skrotlastning	och	trafik.	Antal	
händelser ökar alltså.
Flera åtgärder har redan vidtagits för att dämpa buller från hamnverksamheten. Den 
enskilt	viktigaste	åtgärden	är	att	man	flyttade	all	skrotlastning	till	Jubileumskajen	vilket	
är	bra	ur	bullersynpunkt.	En	utbyggnad	av	Jubileumskajen	planeras	vilket	innebär	att	
användningen	 av	 basketter	 (lastflak	 i	 plåt)	 och	 att	 lastning/framkörning	 framför	 pel-
letsmagasinet kommer att upphöra. Lastning och framkörning framför pelletsmagasinet 
med dess lodräta fasad kan i värsta fall nästan förta den skärmande effekten av fartyget. 
Ett annat exempel är att man förser Essemko mobilkran med extra ljuddämpning.
Eftersom de angivna rikt- och gränsvärdena överskrids måste dock ytterligare åtgärder 
planeras och genomföras. Det bedöms som svårt att med enkla medel få ned de högsta 
ljudnivåerna vid närliggande bostäder. Effektiva åtgärder mot buller från hamnverksam-
heten	omfattar	troligen	både	källan	(utrustning,	fordon,	utbildning	mm)	utbredningsväg	
(bullerplank	eller	bullervallar)	och	dämpning	hos	mottagare.	En	rimlig	åtgärd	mot	tra-
fikbuller	kan	vara	bullerplank.	Några	nackdelar	med	plank/vallar	är	att	de	bör	stå	nära	
antingen källan eller mottagaren och att de skymmer eventuell utsikt.
Skellefteå kommun har i samband med hamntaxan 2009-01-01beslutat att begränsa han-
teringen	av	HMS	(Heavy	metal	scrap)	under	nattetid.	Lastning	och	lossning	av	järnvägs-
vagnar på Kallholmsplan får förekomma mellan 06:30 och 18:00. Lossning av bil får 
förekomma mellan 06:30 och 21:00 mån- tors och 06:30 och 18:00 under fredagar.
En möjlig åtgärd är att kommunen i samverkan med Vägverket och Banverket bygger 
bullervallar	för	att	dämpa	trafik-	och	industribuller	mot	bebyggelsen	på	Kallholmen	och	
Killingörviken. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Jubileumskajen. Ljudutbredning fartygshöjd 2,5 m över kaj vid skrotlastnng.

Jubileumskajen. Ljudutbredning fartygshöjd 2,5 m över kaj vid skrotlastnng. Förutom 
de ungefärligt placerade planken har skrotlastningen antagits dämpad med 6 dB. 
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Ljudutbredning från verksamheten i den utbyggda hamnen enligt förslag.

Ljudutbredning från verksamheten i den utbyggda hamnen med alternativ byggnads-
placering, bullerplank längs ny infart/väg, mindre bullrande maskiner och samtidig 
virkeslastnng.
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Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några utsläpp och 
nyttjar en resurs som är oändlig och gratis. Den är säker, billig i drift och kan bidra 
till en betydande del av vår energiförsörjning.

EU beslutade 2007 om nya miljömål för Europa . Beslutet innebär att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 20 % och andelen förnyelsebara energikällor ska vara 
20 % år 2020. Riksdagen beslutade den 16 juni 2009 om en skärpning av de svens-
ka produktionsmålen. År 2020 ska andelen el producerad av vindkraft uppgå till 30 
TWh, 20 TWh landbaserade och 10 TWh havsbaserad, vilket motsvarar ca 20 % av 
dagens elanvändning. Detta innebär att utbyggnadstakten på drygt 2 TWh per år och 
en ökning av antalet vindkraftverk om 2 MW effekt vardera från 1100 till ca 6000.

På 10 år har effekten på vindkraftverken tiodubblats från 100-150 kW till 
ca 1500 kW. Ett typiskt vindkraftverk som byggs idag har en effekt på mellan 
1000	och	3000	kW.	Det	finns	prototyper	i	drift	på	kommersiella	vindkraftverk	med	
effekten 6 MW. Ett 2 MW vindkraftverk har ett tornhöjd på ca 90 meter och en rotor-
diameter på ca 90 meter.

Utvecklingen har snabbt gått mot större vindkraftverk, 1,5 eller 2 MW verkar vara en 
vanlig storlek. På land begränsas storleken av möjlighet att transportera de långa ving-
arna vilket just nu verkar sätt gränsen vid ca 3 MW per vindkraftverk. Totala höjden 
inklusive vingar begränsas i praktiken av en regel som innebär att anläggningar högre 
än	150	meter	måste	ha	varningsljus	för	att	varna	lågflygande	flygplan.
Prövning av vindkraft 

*	Kommunen	prövar	anmälningspliktiga	vindkraftverk	(C-verksamhet)	enligt	miljöbal-
ken	och	förordningen	(1998:899)	om	miljöfarlig	verksamhet	och	hälsoskydd.	Detta	gäl-
ler	vindkraftverk	som	är	högre	än	50	meter	(alla	höjder	är	inklusive	rotorblad)	och	som	
inte är tillståndspliktiga.

* Bygganmälan krävs fortfarande till kommunen.

* Kommunen ska i varje anmälningsärende pröva om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och i så fall föreskriva sökanden att söka tillstånd hos Läns-
styrelsen.	(26	a	§	förordningen	om	miljöfarlig	verksamhet	och	hälsoskydd)

* Kommunen kan fortfarande genom kommunfullmäktige begära att regeringen tillåt-
lighetsprövar en ny vindkraftsanläggning som är tillståndspliktig enligt föreskrifter i 9 
kapitlet	6	§	miljöbalken.	(17	kap.	4	a§	miljöbalken)

*	Kommunen	yttrar	sig	till	tillståndsmyndigheten	(länsstyrelsen	eller	miljödomstolen)	
angående tillståndsansökningar. Kommunen måste tillstyrka en ansökan för att till-
ståndsmyndigheten	ska	kunna	medge	tillstånd.	(16	kapitlet		4	§	miljöbalken)
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* Bygglov krävs för anmälningspliktiga vindkraftverk, inte för vindkraftverk som har 
eller kräver tillstånd enligt 9 eller 11 kapitlet miljöbalken. De ändringar som införts an-
gående krav för bygglov jämfört med tidigare är att bygglov nu krävs för vindkraftverk 
som	är	högre	än	20	meter	och	kraftverk	med	en	diameter	som	är	större	än	3	meter	(de	
tidigare kraven på bygglov kvarstår - om vindkraftverket är monterat på en byggnad 
eller	står	närmare	gränsen	(tomtgränsen)	än	kraftverkets	höjd	över	marken).	(8	kap.	2	§	
PBL)

*	Detaljplan	krävs	för	vindkraftverk	som	uppfyller	bygglovskravet	(även	om	de	är	
undantagna	från	bygglovsplikt	genom	att	de	är	tillståndpliktiga)	endast	om	verken	ska	
uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra 
anläggningar.	(5	kap.	1	§	PBL)
Vad är tillståndspliktigt?

Länsstyrelsen prövar vindkraftverken	om	de	står	på	landbacken	och	om	två	eller	flera	
verk	är	högre	än	150	meter	eller	det	är	sju	eller	flera	verk	högre	än	120	meter.

Vindkraftverk placerade i vattenområde prövas av miljödomstolen och kan vara an-
tingen tillståndspliktig eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet 
miljöbalken och tillhörande förordning. Prövningen sker samlat för både vattenverk-
samheten	(kapitel	11	miljöbalken)	och	den	miljöfarliga	verksamheten.	En	verksam-
hetsutövare har fortfarande möjlighet att få sin verksamhet tillståndsprövad om den 
önskar även om verksamheten bara är anmälningspliktig.

Säkerhet
Räddningstjänst

Räddningstjänsten har gjort en riskanalys som ligger till grund för kommunens rädd-
ningsplan. För den operativa räddningstjänsten samverkar kommunen med Rönn-
skärsverken. En räddningskår är placerad inom industriområdet.
Miljöfarligt gods

Industrin, i synnerhet Rönnskärsverken, producerar  och använder stora mängder 
miljöfarligt gods som svavelsyra, svaveldioxid, ammoniak och gasol. Mindre mängder 
klor används vid Rönnskärsverken. Transporter av farligt gods till industrierna sker 
framförallt	på	järnväg	och	trafikleden	Järnvägsleden.	Uppställning	av	vagnar	på	får	ej	
ske längre tider utan ska antingen slussas vidare till mottagaren så snart som möjligt 
eller garageras inom indusriområdet.
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Allmänt
Visionen är att hamnen, industriverksamheterna och övrig infrastruktur, med beaktande 
av säkerhetsaspekter och säkerhetsfrågor, ska ges en hållbar utveckling.
Hamnytor, infrastruktur etc ska anpassas till en ökad godsvolym så att pågående verk-
samhet kan bedrivas vidare och utvecklas. Utbyggnaden av handelshamnen ställer även 
krav på förbättring av vägar, järnväg och övrig infrastruktur med tanke på framkomlig-
heten och säkerheten i området.
Människor ska ha en hållbar boendemiljö med godtagbara bullernivåer och detta stäl-
ler	krav	på	befintlig	och	planerad	verksamhet.

Industriområden
Utveckling av ytterligare industriområden kan ske på Näsudden enligt gällande över-
siktsplan. 
Riktlinjer för industriområdena på Näsudden, med beaktande av skyddsavstånd, ska ut-
arbetas när framtida verksamheter har klarlagts. Ett problem vid bedömning om behov 
av skyddsområde och andra skyddsåtgärder vid arbetsplatsområden är att man inte på 
förhand känner de framtida verksamheterna till art och omfattning. Så kallade Seveso 
anläggningar kan tillkomma, vilket innebär för kommunerna att de ska informera bo-
ende om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Sådana 
verksamheter	är	ide	flesta	fall	att	betrakta	som	farlig	verksamhet	enligt	lagen	om	skydd	
mot olyckor.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Planerade industriområden på Näsudden.
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I dispositionsplan för Skelleftehamn, antagen 1999-05-05, har diskussioner förts om 
lokalisering av vindkraftverk till den östra delen av Näsudden. Vindkraftverken har en 
omgivningspåverkan som bör klarläggas i detaljplan innan bygglov kan beviljas.
Området med oljecisterner kan konverteras till industriområde i den takt som behovet av 
oljecisterner minskar och verksamheten avvecklas.

Bostadsbebyggelse
Bostadsbebyggelsen på Kallholmen, runt Kurjoviken samt väster om hamnbassängen 
följer intentionerna i gällande översiktsplan. Gällande detaljplaner förändras när behov 
uppstår i bebyggelseområden.
Bebyggelsen	närmast	Järnvägsleden	har	i	översiktsplanen	markerats	som	utredningsom-
råde.	Avsikten	är	att	utarbeta	riktlinjer	hur	den	befintliga	bebyggelsen	ska	nyttjas	–	ska	
bebyggelsen lösas in eller ska bulleråtgärder vidtas för att skapa en god boendemiljö?
Riktlinjer	för	befintlig	bebyggelse	i	närheten	av	hamnverksamheten	bör	särskilt	behand-
las under detaljplaneprocessen med avseende på bullerfrågor. Dessutom bör landskaps-
bilden, utsikten ut över havet, dokumenteras.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Bostadsbebyggelse som berörs av hamnutbyggnaden.
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Utbyggnad av hamnen
Strategi

På kort sikt är strategin att på affärsmässiga grunder utveckla och utvidga hamnområ-
det inom ramen för en hållbar utveckling, miljömässig och ekonomiska aspekter mot 
Lappstrupen. Hamnytor, och infrastruktur ska anpassas till en ökad godsvolym så att 
pågående verksamhet kan bedrivas och utvecklas. 
Förslaget	innebär	att	det	finns	möjlighet	att	utvidga	hamnområdet	öster	om	Kejsar	Lud-
vig kanal men detta är bl a beroende av när miljösaneringen är genomförd på Rönnskärs 
industriområde.
Även	möjligheter	att	flytta	hela	hamnverksamheten	till	Näsudden	har	studerats.	Det	har	
inte	bedömts	genomförbart	med	hänsyn	 till	 ekonomiska	aspekter.	På	Näsudden	finns	
stora områden som är fastlagda för hamnverksamhet och kan tas i anspråk så snart det 
finns	ett	affärsmässig	efterfråga	att	bygga	fler	kajplatser	eller	andra	terminalytor.	

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
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Hamnområdet idag.
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Västerut mot Lappstrupen

Förslaget i den fördjupade översiktsplanen innebär att handelshamnen utvidgas i olika 
etapper.	En	första	etapp	föreslås	västerut	mot	Lappstrupen	(se	skiss	på	utvidgningen).
Delar av hamnbassängen tas i anspråk genom att nya hamnytor planeras västerut mot 
Lappstrupen. Genom utfyllnad, ca tre hektar, skapas ytor som kan nyttjas för upplag, 
magasinsbyggnader etc. Detta medför en smidigare koppling mellan väg, järnväg och 
kaj	så	är	att	fler	aktörer	kan	nyttja	hamnen.	Även	en	dagvattenbassäng	planeras	i	områ-
det.
Närheten till bebyggelse kan skapa problem. Hamnverksamheten pågår ibland dygnet 
runt och de närboende kan uppleva störningar av buller och damm. 
En ny tillfart byggs från Näsuddsvägen fram till handelshamnen vilket underlättar den 
framtida godshanteringen. Ytterligare järnvägsspår redovisas på hamnplanen.

På sikt utvecklas hamnen österut över Kejsar Ludvigs kanal

En möjlig utveckling av hamnverksamheten, etapp 2, är att bygga österut över Kejsar 
Ludvigs kanal och även nyttja en del av Rönnskärs område för upplag eller industriellt 
ändamål,	ca	15	hektar	finns	utlagt	i	översiktsplanen.
Denna utbyggnad skulle ge en kaj med ett naturligt vattendjup men den kräver stora 
mängder fyllnadsmassor. Andra svårigheter är att lösa passagen av Kejsar Ludvigs kanal 
och	de	eventuella	miljöproblem	som	kan	finnas	på	Rönnskärs	industriområde.
Förslaget att utveckla hamnverksamheten öster om Kejsar Ludvigs kanal medför att 
verksamheten är samlad på den södra sidan av hamnbassängen.
Boliden	planerar	att	deponera	det	miljöfarliga	avfallet	som	finns	intill	Kejsar	Ludvigs	
kanal under Rönnskärsverkens industriområde Utredningar har varit inriktade på att yt-
terligare klargöra förutsättningarna för en förläggning av processavfallet i berggrunden 
under Rönnskär.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
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En hamnutbyggnad på Näsudden i anslutning till oljehamnen

En hamnutbyggnad på Näsudden ger möjlighet att skapa de upplagsytor som på längre 
sikt	kan	behövas	för	hamnverksamheten.	På	Näsudden	finns	bra	vattendjup,	tillgång	till	
industrispår,	en	befintlig	trafikangöring	och	ett	tillräckligt	avstånd	till	bostadsområden	
för att minimera miljöstörningar.
En möjlig utveckling kan vara att en viss del av hamnverksamheten lokaliseras till 
Näsudden och samtidigt behålls stora delar av nuvarande verksamhet i handelshamnen. 
Nackdelen är att det skapar en splittrad situation med hamnverksamhet på båda sidorna 
av hamnbassängen. En lokalisering av hela hamnverksamheten till Näsudden har inte 
bedömts acceptabelt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Järnvägen	behöver	förbättras	med	avseende	på	bärighet	på	vissa	avsnitt	på	Näsudden.På	
Näsudden	finns	detaljplaner	som	möjliggör	en	ca	45	hektar	stor	hamnverksamhet.

Fortsatt arbete - detaljplaner

För genomförandet av intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Östra de-
len av Skelleftehamn krävs bl a formella detaljplaner och tillståndsprövningar enligt 
miljöbalken.
I översiktsplanen redovisas förändring av markanvändningen främst i anslutning till 
hamnen och på Näsudden. En förändring av områdena kräver en fördjupade studier 
som underlag till detaljplaneläggning.

Hamnutbyggnad på Näsudden rastrerat.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
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Möjliga åtgärder 

Sammantaget	konstateras	att	både	för	trafiken	och	förvissa	delar	av	hamnverksamheten	
överskrids riktvärden och angivna nivåer. Ett åtgärdsprogram tas fram i samband med 
detaljplaneprocessen och tillståndsprövning.
Ett alternativ är att kommunen i samverkan med Vägverket och Banverket bygger bul-
lerplank	för	att	dämpa	trafik-	och	industribuller	mot	bebyggelsen	på	Kallholmen	och	vid	
Killingörviken.
Buller frågan  bör fortsättningsvis diskuteras i den fortsatta detaljplaneringen.

Åtgärder för att minska bullret i hamnen

Hamnverksamheten i Skellefteå Hamn är i huvudsak inte ljudförorenande med ett 
undantag	och	det	är	skrot	(HMS	=	Heavy	metal	scrap)	som	hanteras	av	Kuusakoski.	
När detta skall lastas ut eller ankommer till Kuusakoskis anläggning i Skellefte-
hamn så hanteras detta på Skellefteå Hamns kajer. 
Hamnen	har	utrett	ett	flertal	lösningar,	gummibelagda	ytor,	bullerdämpande	as-
falt, ljudskärmar nära källan m.m. men inte funnit någon teknisk lösning som givit 
önskat	resultat.	Hamnen	har	infört	1/1	2009	ett	förbud	att	lasta/lossa	och	köra	fram	
HMS under nätter och delar av helger. Kostnader med att försena en båt pga detta är 
betydande. 
En annan åtgärd som genomförs är förlängningen av jubileumskajen för att korta 
framkörningsvägar och medger att de stora fartygen lägger till där avståndet till 
bebyggelsen är längre än från handelskajen.
Lastning/lossning	av	HMS	sker	vid	ett	fåtal	tillfällen	per	år.	Under	2009	har	det	
lastats HMS vid två tillfällen så den låga frekvensen gör även den att dyra tekniska 
lösningar	ger	en	dålig	effekt.		Det	år	flest	HMS	fartyg	hanterades	var	2004	då	det	
lastades HMS vid 7 gånger.  
Hamnen har även infört en tidsbegränsning för godshantering på Kallholmsplan som 
ligger	närmast	bebyggelsen.	Där	lagras	varor	och	lastas/lossas	järnvägsvagnar.	Om	
dessa måste lastas kvällstid kan den lastningen ske på hamnplanen som ligger längre 
från bebyggelsen.
Hamnen	har	för	avsikt	att	flytta	bullrande	verksamhet	åt	öster	mot	Rönnskär	eller	på	
riktigt lång sikt kanske till norra sidan hamnbassängen. Detta måste ske på ett förnuf-
tigt sätt eftersom tillskapande av nya kajer är oerhört kostsamt. Det är utrett kostnader 
att	flytta	hamnen	till	norra	sidan	av	viken	och	det	kostar	ca	en	halv	miljard	kronor.	
Hamnen omsätter idag 25 miljoner vilket gör den investeringen svår att räkna hem. 
 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
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Trafik
Vägverket	har	presenterat	en	förstudie	för	Järnvägsleden,	sträckan	Skellefteå–Skellef-
tehamn, med olika förslag till ombyggnadsåtgärder. Utredningar pågår för att klara ut 
vilka	åtgärder	som	på	kort	och	lång	sikt	ger	bästa	möjliga	trafiksäkerhet.
Järnvägsleden	 passerar	 genom	Skelleftehamn,	 fortsätter	 förbi	 hamnen	 och	 slutar	 vid	
Rönnskär. Vägen har en stor betydelse för extremt tunga eller breda transporter som 
angör	området.	Internt	delar	Järnvägsleden	samhället	i	två	delar.	
Det	är	angeläget	att	kommunen	agerar	för	en	bättre	trafiksäkerhet	för	oskyddade	trafi-
kanter	vid	passage	av	järnvägen	och	Järnvägsleden	norr	om	Södra	Hamngatan.
Infarten	till	hamnen	har	idag	stora	problem	–	vänstersvängande	trafikrörelser	och	pas-
sage	över	 industrispåret	 som	försörjer	Rönnskärsverken.	För	att	 lösa	problemet	finns	
planer på att anlägga en ny tillfart från Näsuddsvägen.
Bostadsområdet,	Örjansbäcken	norr	om	Killingören	har	redan	i	dagsläget	trafik	ut	till	
fritidshusen	vid	kusten.	För	att	inte	ytterligare	öka	den	trafiken	behövs	en	ny	tillfart	till	
Tjuvkistan från Näsuddsvägen.
Järnvägstrafiken	ökar	till	de	funktioner	som	kommer	att	utvecklas	i	hamnen	eller	runt	
hamnbassängen. De konsekvenser som uppstår analyseras i miljökonsekvensbeskriv-
ningen för översiktsplanen.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Förslag på trafikrörelser vid hamnområdet.
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Rangerbangård

Översiktsplanen redovisar i princip ingen större förändring i förhållande till gällande 
detaljplan.
Inom	området	finns	plats	för	fullständiga	tåg	upp	till	ca	600	meter,	dessutom	fler	paral-
lella spår med varierande längder. En mindre utvidgning är möjlig västerut och omfattar 
endast några förlängningar av järnvägsspåren.
Om området behöver utvidgas eller förändras bör detta ske genom en detaljplaneprocess 
i samband med beröra myndigheter och boende i området.
En	målsättning	är	att	närliggande	bostäder	bör	skyddas	mot	buller	från	järnvägstrafik	
genom uppförande av bullervall alt. bullerplank.

Gång- och cykelstråk

Gång och cykelvägar är i prin-
cip utbyggda inom området, 
bland	 annat	 längs	 Järnvägs-
leden. Ett sammanhängande 
gång-	 och	 cykelstråk	 finns	 i	
västlig riktning från Skellefte-
hamn till Skellefteå.
I översiktsplanen bedöms att 
gång- och cykeltunnlar bör 
byggas för att skapa en tra-
fiksäker	kontakt	mellan	Södra	
Hamngatan och centrumområ-
det	norr	om	Järnvägsleden.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Rangerbangård
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Teknisk försörjning
Nuvarande struktur för teknisk försörjning bibehålls och utvidgas. Planerade verksam-
heter bedöms kunna anslutas till den nuvarande tekniska försörjningen. Förutom ordi-
nära	kommunaltekniska	anläggningar	såsom	vatten	och	avlopp	finns	även	fjärrvärme	
inom området.

Landskapsbild
Landskapet inom planområdet uppfattas som storskaligt och industriellt anpassat. Vä-
gar, järnvägar och en större kraftledning fungerar som barriärer i området och skär av 
bostadsområden från kontakten med vattnet.
Utbyggnadsförslagen i form av kajanläggningar, nya magasinsbyggnader, uppställ-
ningsplatser för containers och ny infrastruktur kommer att förändra den visuella miljön 
inom planområdet. 

I det fortsatta arbetet görs en fördjupad utredning av påverkan på den visuella miljön. 
Detta eftersom den visuella miljön är en av de miljöfaktorer där konsekvenserna av 
en utveckling av hamnen kan bli betydande. En särskild landskapsanalys bör tas fram 
för att bedöma den förändrade landskapsbilden och hur den påverkar de närboende.

Landskapet inom planområdet uppfattas som storskaligt och industriellt anpassat.

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR
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Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som inte ger upphov till några utsläpp och nytt-
jar en resurs som är oändlig och gratis. Den är säker, billig i drift och kan bidra till en 
betydande del av vår energiförsörjning.
Riksdagen har beslutat om ett nationellt mål för utbyggnad av vindkraften i Sverige som 
innebär att vindkraften ska bidra med 10 TWh till år 2015. Regelverket har ändrats så 
att kommunen ska pröva vindkraftparker upp till 25 MW. Det ställer krav på att kom-
munerna har tydliga mål och riktlinjer för vindkraftutbyggnad. 
Störningar från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk är av två typer, dels mekaniskt ljud från bland annat växellådan, 
dels aerodynamiskt ljud från bladen. Mekaniskt ljud från vindkraftverk är numera ett 
mindre problem. Det som generellt upplevs som störande är det ”svischande” aerody-
namiska ljudet. Det ljud som genereras varierar med vinden och effekten på vindkraft-
verket. 
När det gäller ljud som sprids från vindkraftverk tillämpas riktvärden från naturvårds-
verkets	Externt	industribuller	–	Allmänna	råd	(SNV	RR	1978:5).	De	högsta	värden	som	
tillåts nattetid och som gäller för vindkraftverk som går dygnet runt är 40 dBA vid bostä-
der samt 35 dBA vid planlagd fritidsbebyggelse och områden för det rörliga friluftslivet. 
Dessa riktvärden gäller vid vindstyrkor på 8 meter per sekund på 10 meters höjd.
Vindkraftverkens	rotorblad	kan	ge	upphov	till	reflexer	som	boende	i	närheten	kan	upp-
leva som störande. Detta går att undvika genom att använda matta blad, vilket regelmäs-
sigt görs idag.

Ekvivalent	ljudnivå	i	decibel	A	(dbA)
Dag 07-18 Kväll 18-22 

samt sön- och 
helgdag

Natt 22-07

Arbetslokaler 60 55 50
Bostäder och 
rekreationsy-
tor bostäders 
grannskap

50 45 40

Områden för 
fritidsbebyggel-
se och rörligt 
friluftsliv

40 35 35

Tabell: Riktvärden för buller från vindkraftverk
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Vindkraftverk på Näsudden

Kommunens målsättning är att vindkraftverk bör kunna etableras på Näsudden. 
I detaljplaneprocessen kommer vindkraftverken att lokaliseras mer detaljerat, även 
höjdmässigt. En miljökonsekvensbeskrivning kommer då upprättas och den ska beskri-
va vilka direkta och indirekta effekter som etableringen av vindkraftverken kan få på 
Näsudden. 
Industri- och hamnutbyggnad på Näsudden medför att eventuella satsningar på vind-
kraftverk kan komma att påverkas. I det här fallet ska den nu föreliggande översiktspla-
nen ses mer som en principiell inriktning. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR

Rött rastrerat område 
visar beräknat buller-
stört område (40dBA) 
vid utplacering av två 
vindkraftverk (marke-
rade med punkt).

Fotomontage på Näsudden.
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Elektricitet och värme
En kraftledningen är belägen i det centrala grönstråket i samhället och försörjer bland 
annat	Rönnskärsverken.	Kraftledningen	föreslås	flyttas	och	fortsätta	österut	vid	trans-
formatorstationen	norr	om	samhället	i	befintlig	rågång	och	sedan	över	Skelleftehamns-
fjärden och direkt till Rönnskärsverkens fördelningstation inom industriområdet. På så 
sätt kan parkmarken återställas och användas till fritid och rekreation.
Skyddsavstånd 2x14 meter mellan kraftledning och bebyggelse ska beaktas vid plan-
läggning av området.
Befintliga	kraftledningar	på	Näsudden	behöver	byggas	om	innan	industriområdet	kan	
byggas ut.
Industriområdet på Näsudden kan försörjas med fjärrvärme baserad på överskottsvär-
me från Rönnskärsverken.
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Skellefteå kommun 
Bygg- och miljökontoret

Trädgårdsgatan 7, 931 85 Skellefteå

Detta är ett förslag till fördjupad översiktsplan för östra delen av 
Skelleftehamn.

Planförslaget består av en beskrivande textdel med föreslagna för-
ändringar i användning av mark- och vattenområden och en plan-
karta. I den till planförslaget hörande MKB tydliggörs de intressen 
som finns inom området och de miljökonsekvenser planförslaget 
får.


