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1 SAMMANFATTNING 

En vattenutredning har tagits fram i samband med att en ny detaljplan ska tas fram för ”Rutvik 

arbetsområde”. Utredningen beskriver förutsättningar och möjliga lösningar för dagvattnet och skyfall 

inom planområdet, grundvattenförhållanden, hur plangenomförandet ev. förändrar grundvattennivåer 

samt hur en ev. grundvattensänkning påverkar sumpskogar och sulfidjordar som förekommer inom 

planområdet.  

Planläggningen av området bedöms inte påverka grundvattnet runt om planområdet. Inom 

planområdet bedöms dock att grundvattennivåer kan komma att bli något lägre p.g.a. minskad 

grundvattenbildning. Myrmarken och sumpskogen strax söder om området bedöms inte påverkas. 

Efter exploatering kommer det dimensionerande flödet för ett 20-årsregn öka från 156 till 1010 l/s. Vid 

ett 100-årsregn kommer flödet öka från 262 l/s till 1709 l/s. Ökningen av flöden motsvarar ca. 550 %. 

Erforderlig fördröjningsvolym för fördröjning av ett 20-årsregn ner till befintligt naturmarksflöde är 3165 

m3 för planområdet. 

För samlad fördröjning av dagvatten föreslås ett meandrande dike med dämmen eller en 

damm/våtmark anläggas i det sydöstra hörnet. Det bedöms förekomma goda förutsättningar att kunna 

anlägga en erforderlig volym inom planområdets naturmarksytor. Avledning av dagvatten från 

fastighets- och gatumark sker via gatornas vägdiken. Trummor placeras för att möjliggöra 

genomledning under korsande vägar och infarter.  

Beräkningar av flöden och fördröjning utgår ifrån att fastighetsmarken får en avrinningskoefficient på 

0,5. En avrinningskoefficient på 0,5 efter exploatering kan exempelvis uppnås genom följande 

uppdelning byggrätter (för fastighetsmark):  

- 10 % tak, 30 % asfalt, 40 % grus och 20 % naturmark/grönområden 

- 20 % tak, 15 % asfalt, 45 % grus och 20 % naturmark/grönområden 

- 30 % tak, 10 % asfalt, 30 % grus och 30 % naturmark/grönområden 

En lämplig byggrätt bör tas fram utifrån planområdets förutsättningar och syfte. Konsekvensen av 

ökade byggrätter som leder till en avrinningskoefficient >0,5 är att föreslagen fördröjningsvolym bör 

utökas.  

Om fördröjning ska genomföras inom fastighetsmark är fördröjningsbehovet 226 m3/ha. Främst 

rekommenderas öppna och ytliga lösningar för avledning och fördröjning av dagvatten inom 

fastighetsmark.  

Föroreningshalter samt -mängder beräknas öka för samtliga ämnen efter exploatering. Utifrån 

statusklassningen har recipienten Gammelstadsviken problem med för höga halter av näringsämnen 

och försurning. Vattenförekomsten håller på att växa igen och urlakning av sulfidjordar inom 

avrinningsområdet avger även försurande ämnen och metaller till recipienten. Utöver detta har 

recipienten även en dålig kemisk status, vilket beror på överallt överskridande ämnen (Hg och PBDE).  

Planområdets genomförande bedöms inte orsaka syresättning av de sulfidjordar som förekommer 

inom planområdets gränser. Gammelstadsvikens statusklassning är inte kopplat till förekommande 

dagvattenföroreningar. Vid rening via vägdiken, fördröjningsanläggning samt våtmarken väster om 

E4:an reduceras föroreningshalterna till halter som understiger dagens halter, med undantag för fosfor 

och kväve. Den procentuella ökningen för kväve och fosfor ligger dock inom 

modelleringsprogrammets felmarginal för simulerade föroreningshalter. Det bör även noteras att det 2 

km långa diket inte omfattas i modelleringen av reningseffekten, ej heller det våtmarksområde som 

omger Gammelstadsviken vilka båda bidrar till ytterligare rening av dagvattnet. En god rening av 
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dagvatten uppnås inom och utanför planområdet och planområdets genomförande bedöms därmed 

inte påverka recipientens möjligheter att uppnå MKN.   

Vid skyfall kommer dagvattnet från gatu- och fastighetsmark rinna enligt framtida rinnvägar 

presenterade i utredningen. Goda kapacitetsförutsättningar för avledning via det planerade vägdiket 

förekommer, då detta har en total kapacitet på 9200 l/s. Viss uppdämning kan dock inträffa vid 

genomledning under nya vägar. Planens genomförande påverka inte några nedströms liggande 

områden vid händelse av skyfall.  

2 BAKGRUND 

I samband med att Luleå kommun arbetar med framtagandet av en ny detaljplan för ”Rutvik 

arbetsplatsområde” hart WSP fått i uppdrag att ta fram en vattenutredning för planområdet. 

Utredningen ska beskriva förutsättningar och möjliga lösningar för dagvattnet och skyfall inom 

planområdet, beskriva grundvattenförhållanden, hur plangenomförandet ev. förändrar 

grundvattennivåer samt hur en ev. grundvattensänkning påverkar sumpskogar och sulfidjordar som 

förekommer inom planområdet. Figur 1 redovisar planområdet.  

 

Figur 1. Översiktskarta på planområdets gränser (utkast från Luleå kommun, 2021-03-25).  



 
 

 

 

 

Vattenutredning • Rutvik Arbetsplatsområde | 7 

2.1 SYFTE 

Vattenutredningens syfte är att beskriva förutsättningar och möjliga lösningar för dagvattenhantering 

och skyfallshantering inom planområdet. Utredningen ska även göra en bedömning på hur 

grundvattennivåer förändras vid genomförandet av planförslaget samt vilken påverkan detta har på 

förekommande sulfidjordar och sumpskogar.   

Uppdraget omfattas av nedanstående arbetsmoment: 

Dagvatten/Skyfall 

- Beräkning av flöden före och efter exploatering enligt Svenskt Vattens publikation P110 

(Svenskt Vatten, 2016) 

- Beräkning av föroreningar före och efter exploatering  

- Beräkning av fördröjningsbehov 

- Skyfallsanalys som omfattar konsekvenserna till följd av kraftiga regn. Detta omfattar bl.a. en 

studie av rinnvägar in och ut från planområdet före och efter exploatering samt en studie av 

instängda områden med risk för översvämningar 

- Ge förslag på möjliga åtgärder utifrån skyfallsanalysen för att förhindra skador på byggnader 

samt infrastruktur 

- Utforma en systemlösning för dagvattenhantering 

- Redovisa samlade bedömningar på förslagets påverkan 

- Redovisa konsekvenser av planförslaget på ovan utredda element 

Grundvatten 

- Beskriva grundvattennivåer samt framtida förändringar på dessa till följd av 

plangenomförandet 

- Beskriva påverkan på sumpskogen vid en ev. grundvattensänkning 

- Beskriva påverkan på sulfidjordar vid en ev. grundvattensänkning 

- Redovisa samlade bedömningar på förslagets påverkan 

- Redovisa konsekvenser av planförslaget på ovan utredda element 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

3.1 LULEÅ KOMMUN DAGVATTENPLAN 

Luleå kommun har tagit fram en dagvattenplan för tidsperioden 2020–2030. Denna har till syfte att ge 

ett verktyg för en mer hållbar och välfungerande dagvattenhantering. Följande riktlinjer beskrivs i 

dagvattenplanen (begränsat till det som är aktuellt för denna utredning):  

Krav på fördröjning 

- Tillämpa fördröjning av dagvatten nära källan som en rekommenderad generell standard. 

- Grönytefaktor används tidigt i planeringsprocessen 

- Eftersträva multifunktionella ytor för omhändertagande av stora regn. 

- Fördröjningskrav innanför förbindelsepunkten begränsas till platser där det finns tekniskt-

ekonomiska välmotiverade skäl. Det är aktuellt främst i tätorten inom de områden där 

dagvattenanläggningen inte har kapacitet för att klara det extra dagvattenflödet som 

exploateringen skulle innebära. I planbeskrivningen ska en tydlig beskrivning finnas om hur en 

fördröjning ska arrangeras. I markavtalet/exploateringsavtalet avtalas exakt hur exploatören 

ska utforma dagvattenanläggningen på kvartersmark. 
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Krav på rening och fördröjning 

- Dagvatten ska användas som en positiv resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer som bidrar 

till ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

- Dagvattenhantering ska i första hand utformas med öppna system, i andra hand en 

kombination av öppna system och ledningar. I tredje hand ledningar som ger direktutsläpp till 

recipient. 

- Prioritera att bygga bra dagvattenanläggningar som driftas och underhålls på ett bra sätt, 

provtagning av anläggningar endast i undantagsfall. Inspektera funktion. 

- Dagvatten fördröjs lokalt och renas centralt vid recipienterna 

I dagvattenplanen beskrivs det även att dagvattenutredningar bör anpassas efter de förutsättningar 

som finns i området. Detta kan exempelvis vara typ av verksamhet som ska bedrivas i planområdet, 

vilken recipient dagvattnet når samt omfattning på exploateringen. Fördröjning av dagvatten ska i 

allmänhet utföras nära källan. Dagvattenhantering i kallt klimat ställer krav vid val av 

dagvattenanläggning. Dagvattenanläggningarnas funktion påverkas av tjäle, isbildning och att stor del 

av vegetationen är inaktiv. Regn upp till två års återkomsttid påverkar mängden föroreningar till 

recipienter mest, reningsanläggningar behöver dimensioneras efter dessa flöden. 

3.2 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

I ett startmöte som hölls med Luleå kommun och WSP 2022-01-12 framgick bl.a. följande information 

samt kravställning på dagvattenutredningen: 

- Dimensionerande flöden beräknas enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016), där 

planområdet klassas som ”tät bostadsbebyggelse” vid dimensionering. Detta innebär att 

flöden beräknas för ett 20-årsregn.  

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Det aktuella planområdet är beläget i Rutvik, cirka 9 km nordväst om centrala Luleå, se Figur 2. 

Planområdet är ca 37 ha till ytan och består i dag av skogsmark med inslag av sumpskogar 

(Skogsstyrelsen, 2022, AFRY, 2021). Två ledningsgator passerar genom planområdet. Planområdet 

gränsar i norr och väst till Rutviksvägen och i öst till E4. 



 
 

 

 

 

Vattenutredning • Rutvik Arbetsplatsområde | 9 

 

Figur 2. Karta över planområdet. 

4.2 TOPOGRAFI 

I Figur 3 redovisas en höjdkarta med bakgrundshöjder inhämtade från Lantmäteriets markhöjdmodell 

samt höjdkurvor erhållna från Luleå kommun (2022a). Marken inom planområdet har en generell 

lutning mot sydöst, med de högsta nivåerna +17 m (RH2000) lokaliserade i nordvästra hörnet. De 

lägsta nivåerna är omkring +5 m (RH2000). Planområdet korsas av moränryggar som har en 

nordöstlig-sydvästlig riktning.  

Rutvik 

Luleå 

Rutvik 
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Figur 3. Höjdkarta över planområdet (Bildkälla: Höjddata Lantmäteriet, 2021; Höjdlinjer Luleå kommun, 2022a). 

4.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Området består av morän i den västra delen och lera i den östra, lägre belägna delen, se Figur 4. 

Mindre stråk med sulfidjordar har även påträffats i det östra delarna av området. Utifrån den 

geotekniska utredningen utförd 2020-12-10 (AFRY, 2020) ligger grundvattennivåerna ytligt i området 

och varierar från 0 m under markytan i de östra delarna till ca 0,5 m under markytan i de västra 

delarna av området. Strax sydväst om området, längs med moränhöjden finns en myrmark som 

avvattnas ner mot en fuktig till blöt blandsumpskog (enligt naturvärdesinventering genomförd av 

Tyréns, 2021, med ett utökat område nybedömning; Luleå kommun, 2022c), se Figur 5. På grund av 

ytligt förekommande grundvatten rekommenderas inte infiltration av dagvatten som en 

dagvattenlösning. 
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Figur 4. SGU:s jordartskarta 1:25 000–1:100 000. Planområdets gränser är markerade med svart linje (SGU, 2022). 

 

Figur 5. Aktuellt område som det ser ut i dagsläget och sumpskog markerad med gult. Myrmarken som avvattnas mot 
sumpskogen är markerat i rött. Avrinningen inom området går i en sydöstlig riktning. Bildkälla: Scalgo, 2022. Källa polygon 
sumpskog: Luleå kommun, 2022c.  
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4.4 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsernas EBH-karta förväntas inte potentiellt förorenad mark påträffas inom 

utredningsområdet. Området består av jungfrulig mark samt gammal åkermark och inga föroreningar 

förväntas förekomma inom området. I den geotekniska utredningen påträffades sulfidjord, se kapitel 

4.3, men inget annat har påträffats som kan ge en antydan till förekomst av föroreningar. Ingen 

rapport över förorenad mark har erhållits till denna dagvattenutredning. 

4.5 HYDROLOGI  

Figur 6 redovisar förekomst av sumpskogar samt ytvatten inom och kring planområdet. 

Skogsstyrelsen har identifierat olika sumpskogar i närheten av planområdet. 2021 genomfördes en 

naturvärdesinventering av Tyréns där en blandsumpskog med naturvärdesklass 2 identifierades. 

Luleå kommun genomförde därefter en fördjupning på naturvärdesinventeringen där sumpskogens 

utbredning utökades något till det område som visas i figur Figur 6.  

I sumpskogen sydväst om planområdet förekommer en del uppdikningar som mynnar i ett större dike 

som rinner mot Gammelstadsviken via våtmarksområden.  

 

Figur 6. Ytvatten och sumpskogar inom och i närhet till planområdet. Bildkällor: Sumpskogar inventerade av Skogsstyrelsen 
(Skogsstyrelsen, 2022); Sumpskogar inventerade av Luleå Kommun (Luleå kommun, 2022c); Hydrologi/vattendrag inhämtade 
från Lantmäteriets topografiska webbkarta (Lantmäteriet, 2022). 
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4.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

4.6.1 Avrinningsområde 

Enligt VISS (VISS, 2022a) är planområdet lokaliserat i avrinningsområdet ”Utloppet av 

Gammelstadsviken”. Avrinningsområdet som rinner mot Gammelstadsvikens utlopp är ca. 19,40 km2, 

se Figur 7. Inom avrinningsområdet förekommer naturmark, verksamheter inom Notvikstan och 

Porsön, bostadsområden inom Notviken och Gammelstad. E4:an korsar även avrinningsområdet. Det 

tekniska avrinningsområdet stämmer väl överens med avrinningsområdet redovisat i VISS. Undantag 

gäller för ett tillkommande bostadskvarter inom Notviken samt att en del av ett verksamhetsområdet 

vid Notviksstan (som i kartan tillhör Gammelstadsvikens avrinningsområde) istället tillhör ett tekniskt 

avrinningsområde som rinner mot en annan recipient. Dagvatten från planområdet rinner via ett dike 

längst med E4:an och vidare mot Gammelstadsviken. Det avledande diket är redovisat i grönt i Figur 

8. 

 

Figur 7. Planområdet (markerat i rött) ligger inom avrinningsområdet (i blått) som rinner mot Gammelstadsvikens utlopp. 
Bildkälla: VISS, 2022a.  
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En avrinningskarta över planområdet har tagits fram med hjälp av programmet Scalgo Live, se Figur 8. 

Programmet analyserar höjddata för att beräkna riktning på dagvattenflöden som uppstår vid större 

skyfall, då marken är mättad och dagvattnet rinner på ytan. Rinnvägarna är illustrerade som blå linjer 

och riktningen på dessa (gula pilar) följer den generella lutningen på planområdet (se kapitel 4.2). Det 

avledande diket är redovisat i grönt i figuren. 

 

Figur 8. Rinnvägar inom planområdet. Det avledande diket är redovisat i grönt i figuren.  

4.6.2 Instängda områden, risk för översvämning 

En analys av områden där det vid befintlig markanvändning förekommer en risk för stående vatten har 

tagits fram genom Scalgo Live (2022). Figur 9 redovisar sänkor inom området där det kan samlas 

vatten. Analysen utgår från ett regn på 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med klimatfaktor på 

1,25 samt en varaktighet på 30 minuter. Analysen tar hänsyn till markens avrinningskoefficient, där 

naturmark har getts en avrinningskoefficient på 0,1. Instängda lågpunkter sammanfaller med 

lågpunkter mellan moränryggar, främst i nordöstra hörnet av planområdet. Vattendjupet i lågpunkterna 

inom planområdet är maximalt ca. 20 cm.  
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Figur 9. Lågpunkter inom planområdet. 

4.6.3 Recipient, recipientstatus/klassning 

Inom svensk vattenförvaltning är Sveriges yt- och grundvatten ordnat i en geografisk indelning av 

delområden som kallas vattenförekomster. Ytvattenförekomsten Gammelstadsviken är den 

vattenförekomst som berörs av planområdet och definieras därför som områdets recipient, se Figur 

10.  

I Tabell 1 redovisas ekologisk och kemisk status för Gammelstadsviken, samt dess 

miljökvalitetsnormer (MKN). MKN för vatten är en del av processen att följa EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG) och anger kvalitet och krav på vattenförekomsten vid en viss tidpunkt. Målet med MKN 

är att vattenförekomsterna skall uppnå god status till målåret och även att statusen inte får försämras. 

Om statusen vid målåret inte uppfyller de satta målen kan ett undantag göras i form av en tidsfrist eller 

mindre stränga kvalitetskrav. Detta gäller om målen är tekniskt omöjliga, kostnaderna orimliga, om 

naturliga förhållanden orsakar förvärrad status eller om införandet av vissa samhällsviktiga 

verksamheter dröjer målsättningen. Statusen får inte försämras för vattenförekomster, förutom vid 

tillfälliga situationer.  
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Figur 10. Vattenförekomsten Gammelstadsviken som är recipient för utredningsområdet (VISS, 2022a). Planområdet är 
markerat i streckat rött. 

Tabell 1. Status och MKN för Gammelstadsviken (VISS, 2022b).  

Recipient Ekologisk status Kemisk status MKN (2021) 

Gammelstadsviken 

(SE729651-178887) 

Måttlig Uppnår ej god God ekologisk status 2027 

God kemisk status (mindre 

stränga krav för Hg och 

PBDE) 
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Gammelstadsviken har enligt VISS (2022b), måttlig ekologisk status (förvaltningscykel 3, 2017–2021) 

vilket framför allt beror på förekomst av näringsämnen och försurning. Sjön är grund och håller på att 

växa igen, vilket kan ha påskyndats av tidigare grävarbeten i utloppet. Urlakning av sulfidjordar inom 

avrinningsområdet avger även försurande ämnen och metaller till recipienten. God ekologisk status 

ska enligt beslutad MKN (2021) ges en tidsfrist till år 2027. Tidsfristen gäller med skälet att det är 

tekniskt omöjligt att nå god status tidigare.  

Recipienten uppnår ej god kemiskt status (förvaltningscykel 3, 2017–2021). Klassificeringen är 

baserad på överskridande av gränsvärden för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt PBDE. Dessa 

ämnen betraktas som överallt överskridande ämnen för vattenförekomster i hela Sverige. På grund av 

recipientens tillstånd avviker Gammelstadsviken från det generella målet att uppnå god kemisk status 

till målåret och har därmed getts undantag med mindre stränga krav för kvicksilver, 

kvicksilverföreningar samt PBDE. Dessa beror på att det anses saknas tekniska förutsättningar för att 

åtgärda de höga halterna då dessa miljögifter förekommer i atmosfäriskt nedfall. 

De fem vattendelegationerna i Sverige har beslutat att anta förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027 (Vattenmyndigheterna, 2021). Den 22 december 2021 

skulle dessa träda i kraft, men eftersom regeringen vill pröva förslagen till åtgärdsprogram gäller inte 

ännu de nya programmen eller förvaltningsplanerna. Nya beslutade miljökvalitetsnormer har dock trätt 

i kraft och bör finnas på VISS för perioden 2021–2027 sedan 2021-12-22. Dock är inte 

Gammelstadsvikens MKN uppdaterad för den nya perioden. Beskrivning av recipient i denna 

utredning (statusklassning, åtgärdsprogram och MKN) utgår därmed ifrån förvaltningscykel 3 (2017–

2021).  

4.6.4 Verksamhetsområde 

Planområdet kommer ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten. Avledning av 

dagvattnet kommer dock ske mot det avledande dike lokaliserat sydöst om planområdet, se kapitel 

4.6.1.  

4.6.5 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 

Inga befintliga dagvattenledningar förekommer inom planområdet. Rutviksvägen och E4 är försedda 

med vägdiken. Trummor förekommer under E4 öst om planområdet, som leder dagvatten från östra 

sidan om E4 till diket som fortsätter söderut mot Gammelstadsviken via våtmarksområden, Figur 11.  
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Figur 11. Anlagda trummor och diken i närhet till planområdet (enligt underlag från Luleå kommun, 2022d). Notera dock att det 
avledande diket och uppdikade områden i sumpskog och myrmark som beskrivs i kapitel 4.5.1 ej presenteras i denna figur. 

4.7 DIKNINGSFÖRETAG 

Ett dikningsföretag (eller markavvattningsföretag) är en juridisk person som ofta har bildats när ett 

flertal fastigheter var i behov av markavvattning. Dessa kan även kallas vattenavledningsföretag, 

invallningsföretag eller regleringsföretag. Det avledande diket redovisat i kapitel 4.6.1. utgör även ett 

dikningsföretag (ID: 1228) som bildades 1924. Ett båtnadsområde avser den yta som ansågs få nytta 

av att dikningsföretaget tillkom. Båtnadsområdet till detta dikningsföretag redovisas i Figur 12.  

Dikningsföretagets status bedöms i dagsläget ej vara aktivt med någon ordnad förvaltning (Luleå 

kommun, 2022b). Området inom båtnadsområdet består till stor del av gammal åkermark som har 

vuxit igen och bildat skogsmark/våtmarker.   
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Figur 12. Dikningsföretagets båtnadsområde markerat i rutat orange. Diket är markerat med ett orange streck. Planområdet är 
markerat i blått (Luleå kommun, 2022b).  

4.8 OMRÅDESSKYDD 

Naturreservatet Gammelstadsviken förekommer nedströms och söder om planområdet. Detta är även 

ett Natura 2000-område eftersom det i området finns en naturtyp och arter förekommande i art- och 

habitatdirektivet samt fågeldirektivet, se Figur 13.  
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Figur 13. Skyddade områden i närhet till planområdet.  

5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Ett utkast på områdets struktur har tagits fram av Luleå kommun (2021-11-26), se Figur 14. 

Detaljplanen omfattar kvartersmark avsedda för företagsverksamheter men lämnar även stora 

grönytor oexploaterade inom detaljplaneområdet.  

Utöver förändringarna inom detaljplaneområdet planeras även nya anslutningar till planområdet via 

gång- och cykelvägar från Rutvik by.  
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Figur 14. Utkast på planområdets utformning (Luleå kommun, 2022c). 

5.2 TOPOGRAFI OCH AVRINNING EFTER PLANERADE 
FÖRÄNDRINGAR 

Figur 15, Figur 16 och Figur 17 redovisar ny höjdsättning, nya rinnvägar samt instängda områden efter 

planens genomförande. Analysen för rinnvägar och instängda områden baseras på höjdsättningen i 

Figur 15.  

Den nya höjdsättningen innebär att den nordvästra delen av exploateringen är lägre än befintlig mark 

och kräver schaktning. Den sydöstra delen är istället högre än befintlig mark. Trots förändringen av 

höjdsättningen kvarstår fortfarande en generell lutning mot sydöst över planområdet.     
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Figur 15. Höjdkarta över planområdet efter exploatering (Bildkälla: Höjddata Lantmäteriet, 2021; Höjdfil med nya höjder internt 
från WSP).  

Figur 16 redovisar framtida rinnvägar framtagna med hjälp av programmet Scalgo. Rinnvägarna är 

illustrerade som blå linjer och riktningen på dessa följer den generella lutningen på planområdet 

(nordväst till sydöst). Inom den exploaterade delen av planområdet följer rinnvägarna vägdikenas 

sträckning och dagvatten från kvartersmarken har ett gemensamt utlopp i södra hörnet.   

Figur 17 redovisar instängda områden framtagna med hjälp av programmet Scalgo. Likt analysen som 

genomfördes för befintlig mark i kapitel 4.6.2, utgår analysen från ett regn på 56 mm, vilket motsvarar 

ett 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25 samt en varaktighet på 30 minuter. Analysen tar hänsyn till 

markens avrinningskoefficient, där naturmark har getts en avrinningskoefficient på 0,1 och exploaterat 

område en avrinningskoefficient på 0,5. Vattenansamlingar inom den exploaterade delen av 

planområdet består till främsta del av vattenansamlingar i diken som åtgärdas med placering av 

trummor. Mindre vattenansamlingar förekommer inom två fastigheter, nära fastighetsgränsen, som 

beror på att mindre vallar som har bildats i höjdkartan mellan vägdiket och fastighetsmarken (ca. 20 

cm höga) vilka kan bortses ifrån.  

Utanför kvartersmarken i nordöstra hörnet av planområdet förekommer ett instängt område mellan två 

moränryggar som även utgjorde ett område med risk för översvämning vid befintlig markanvändning, 

se Figur 17. Avrinningsområdet till detta område utgör endast ca 1 ha (som till största del är 

naturmark). Markhöjningen är ca 1 m mellan befintlig mark och den nya höjdsättningen. Vid ett 100-
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årsregn kommer det ansamlas ca 15 cm djupt vatten i detta område. Det finns möjlighet att leda 

vattnet i dike runt fastighetsgränsen, för att undvika vattenansamling nära fastighetsmark, dock 

bedöms inga stora mängder vatten förväntas ansamlas i denna punkt. 

 

Figur 16. Rinnvägar efter exploatering.  
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Figur 17. Instängda områden inom planområdet efter exploatering.  

5.3 GRUNDVATTEN EFTER PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Vid ett framtida scenario med ett fullt utvecklat område bedöms grundvattennivåerna inte påverkas i 

någon omfattning i planområdets närområde. Inom planområdet kommer grundvattennivåerna att 

påverkas i en mindre omfattning. Detta eftersom marken där hårdgörs och dagvatten som annars 

skulle infiltrera avleds och grundvattenbildningen inom området minskar. Sänkningen av 

grundvattennivåerna inom området beror av graden hårdgjorda ytor. En profil genom området har 

tagits fram där grundvattennivåerna redovisas tillsammans med befintlig och framtida marknivå, se 

Figur 18. 

Myrmarken och sumpskogen strax söder om området bedöms inte påverkas. Den moränhöjd mellan 

myrmarken och de urschaktade tomterna hindrar ett eventuellt flöde av ytvatten in mot tomterna. Då 

planområdet även ligger högre än både myr och sumpskog bedöms inte en eventuell avvattning 

möjlig, flödet kommer fortsatt gå parallellt med området i en sydöstlig riktning. Diken från delar av det 

exploaterade området kan komma att ledas ut mot sumpskogen (se kapitel 7.1). Det bör dock 

säkerställas att den normala vattennivån i sumpskogen inte överskrids under längre perioder.  

Sulfidjordarna i de östra delarna av området bedöms inte påverkas då de ligger på ca 1 m djup och 

inte kommer att beröras av någon grundvattennivåsänkning.  
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Figur 18. Profil genom området. Svart heldragen linje är befintlig marknivå. Grön streckad linje är planerad marknivå och blå 
streckad är bedömd befintlig grundvattennivå utifrån inmätning vid ett tillfälle (AFRY 2020). 

Riktningen av grundvattenflödet i området bedöms inte ändras av exploateringen utan går fortsatt i en 

sydöstlig riktning, mot E4:an, se Figur 19.  

 

Figur 19. Avrinningen i området efter exploatering. Samma riktning som innan exploatering (Figur 5). 
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6 BERÄKNINGAR 

6.1 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att avgöra hur planerade förändringar påverkar dagvattenflöden från planområdet, har flöden för 

både befintlig och förändrad markanvändning beräknats för ett 20- och ett 100-årsregn, med en 

regnintensitet enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2016). De dimensionerande flödena är 

beräknade genom rationella metoden enligt ekvation 1.  

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑖 ∙ 𝜑 ∙ 𝑘𝑓     (1) 

Där Q är det beräknade flödet (l/s), A är arean (ha) för avrinningsområdet, i är regnintensiteten (l/s, ha) 

och ϕ är avrinningskoefficienten. Kf är klimatfaktorn (1,25) som endast beräknas för framtida flöden.  

Regnintensiteten beräknas utifrån ekvation 2: 

𝑖(𝑡𝑟) = 190 ∙ √𝑇
3

∙
𝑙𝑛(𝑡𝑟)

𝑡𝑟
0,98     (2) 

Där i(tr) är regnintensiteten (l/s,ha), tr är regnvaraktigheten (min) och T är återkomsttiden (mån). 

Regnvaraktigheten bestäms utifrån rinntiden för den längsta rinnvägen som uppstår inom planområdet 

(163 minuter före exploatering, respektive 67 minuter efter exploatering till plangräns). Den minskade 

rinntiden efter exploatering beror på att dagvattnet tar sig fram snabbare via diken och fastighetsmark i 

jämförelse med naturmarken.  

Flödesberäkning baseras på ytkarteringar för befintlig och planerad situation. Den befintliga 

situationen utgår ifrån att planområdet består av naturmark (med en avrinningskoefficient på 0,1). 

Planerad situation utgår ifrån utkastet på struktur (se Figur 14), där kvartersmark ges 

avrinningskoefficienten 0,5 (flack industrimark enligt Svenskt Vatten P110, tabell 4.9). Vägar ges en 

bredd på ca. 10,5 m och en avrinningskoefficient på 0,8. Längden på vägarna har mätts upp i 

utkastförslaget (Luleå kommun, 2021-11-26).  

Tabell 2 redovisar dimensionerande flöden för ett 20-årsregn samt ett 100-årsregn för befintlig 

markanvändning och Tabell 3 redovisar dimensionerande flöden för ett 20-årsregn samt ett 100-

årsregn för framtida markanvändning (inklusive en klimatfaktor på 1,25).  

Tabell 2. Beräknade flöden för befintlig markanvändning vid ett 20- respektive ett 100-årsregn.  

Markanvändning 

befintlig situation 

Area (ha) Avrinningskoefficient 

(ϕ) 

Reducerad area 

(ha) 

Flöde 20-

årsregn, utan 

klimatfaktor (l/s) 

Flöde 100-

årsregn, utan 

klimatfaktor (l/s) 

Naturmark 36,5 0,1 3,65 156 262 

 

Efter exploatering kommer det dimensionerande flödet för ett 20-årsregn öka från 156 till 1010 l/s. Vid 

ett 100-årsregn kommer flödet öka från 262 l/s till 1709 l/s. Ökningen av flöden motsvarar ca. 550 % 

och består (förutom den ökade sammanvägda avrinningskoefficienten från 0,1 till 0,27) till stor del av 

den ändrade regnintensiteten till följd av snabbare rinntider och klimatfaktorn.  
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Tabell 3. Beräknade flöden för framtida markanvändning vid ett 20- respektive ett 100-årsregn.  

Markanvändning 

framtida situation 

Area (ha) Avrinningskoefficient 

(ϕ) 

Reducerad 

area (ha) 

Flöde 20-

årsregn (l/s) 

Flöde 100-årsregn 

(l/s) 

Industrimark 12,25 0,5 6,1   

Asfalterade vägar 1,75 0,8 1,4   

Naturmark 22,5 0,1 2,3   

Totalt 36,5 0,27 9,8 808 1368 

Totalt inkl. 

klimatfaktor 25 % 

   1010 1709 

 

6.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE MAGASINSVOLYMER 

Beräkning av dimensionerande magasinsvolymer har utgått ifrån 2 metoder:  

1. Beräkning av erforderlig fördröjningsvolym för fördröjning av ett 20-årsflöde för exploaterad 

markanvändning (inklusive en klimatfaktor på 25 %) ned till ett 20-årsflöde för befintlig 

markanvändning. Avrinningskoefficienter beräknas enligt kapitel 6.1. Detta resulterade i en 

fördröjningsvolym på 4150 m3 för planområdet.  

2. Erforderlig fördröjningsvolym för fördröjning av ett naturmarksflöde enligt Svenskt Vatten 

P110, 2016 (befintliga flöden enligt Tabell 2 samt exempel 1 i kapitel 4.4.1.7). Detta 

resulterade i en fördröjningsvolym på 3165 m3 för planområdet. 

Planområdet kommer till stor del (60 %) fortsätta vara naturmarksområden. Fördröjning av 

dagvatten utförs för att inte överbelasta nedströms liggande dagvattenanläggningar. 

Nedströms om planområdet förekommer en trumma ca. 500 meter från planområdets gräns. 

Detta innebär att flödet vid trumman kommer till majoriteten rinna från stora 

naturmarksområden med långa rinntider. Av dessa skäl rekommenderas den erforderliga 

fördröjningsvolymen beräknas enligt metod 2 då denna tar mer hänsyn till 

naturmarksavrinning än metod 1. 

6.2.1 Beräkning av erforderlig magasinsvolym – Metod 1 

Erforderlig fördröjning av ett 20-årsflöde beräknas enligt följande ekvation 3: 

𝑉𝑓 = 3,6 ∙ 𝑡 ∙ (𝑄(𝑡) − 𝑞 ∙ 0,67)    (3) 

Där Vf är magasinsvolymen (m3) för fördröjning, t är regnets varaktighet (h) vid den tidpunkt då en 

största volym uppstår, q är det bestämda utflödet (befintligt 20-årsregn enligt beräkningar i kapitel 6.1) 

och Q(t) är maxflödet (l/s) som uppstår vid regn med regnintensitet vid regnvaraktigheten av tiden t. 3,6 

är en enhetsomvandlare mellan sekunder till timmar och liter till kubik.  

För att ta hänsyn till hur magasinet töms används en reducerad tömningsfaktor i beräkningarna. Med 

självfall ska en reducerad tömningsfaktor på 0,67 på maximala tillåtna utflödet användas vid 

dimensioneringen eftersom det maximala tillåtna utflödet endast nås då magasinet är fullt och att det i 

genomsnitt då blir 0,67 som släpps ut, se P110 (Svenskt Vatten, 2016). Vid tömning via en 

flödesregulator (WaReg eller likvärdigt) ska reducerade flödesfaktorn 0,95 användas (alternativt enligt 

produktspecifikation) och vid pumpat utflöde används reducerade flödesfaktorn 1,0. 

Beräkningarna resulterade i en erforderlig fördröjningsvolym på ca. 4150 m3 för hela planområdet. 

Denna magasinsvolym uppstår vid ett regn med varaktighet på ca 3,5 h.   



 
 

 

 

 

Vattenutredning • Rutvik Arbetsplatsområde | 28 

6.2.2 Beräkning av erforderlig magasinsvolym med hänsyn till naturmarksflöden – 
Metod 2 

I följande beräkning av erforderlig magasinsvolym används beräkningsmetoden i exempel 1 i kapitel 

4.4.1.7 i Svenskt Vattens P110 (2016) för framtida flöden efter exploatering. För befintliga flöden 

används beräknade befintliga flöden enligt Tabell 2 (156 l/s). 

För framtida flöden beräknas avrinningen från exploaterade områden med rationella metoden och 

rinntider redovisade i kapitel 6.1 samt avrinningskoefficienter redovisade i Tabell 3. Inverkan på 

oexploaterade områden beräknas med en avrinningskoefficient på 0,02. Den låga 

avrinningskoeffecienten väljs då det bedöms att endast delar av naturmarksytorna hinner rinna fram till 

beräkningspunkten under det tiden det tar för dagvatten från exploaterat område att rinna fram till 

samma punkt. Flöden för ett 20-årsregn med en varaktighet på 67 minuter beräknas då bli 824 l/s 

(inklusive en klimatfaktor på 25 %).  

För beräkning av magasinsvolymen används samma metodik enligt föregående kapitel, där det 

bestämda utflödet (q) justeras till 156 l/s och avrinningskoefficienten för naturmarken justeras till 0,02. 

Beräkningarna resulterade i en erforderlig fördröjningsvolym på ca. 3165 m3 för hela planområdet. 

Denna magasinsvolym uppstår vid ett regn med varaktighet på ca 50 min. Fördelat på exploaterad 

markyta medför detta en fördröjningsbehov på 226 m3/ha. Detta innebär att en fastighet med en 

markyta på 1000 m2 har ett fördröjningsbehov på 22,6 m3.  

6.3 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodeller StormTac. För att uppskatta 

mängden föroreningar som kommer från planområdet under befintliga förutsättningar samt efter 

exploatering används schablonhalter för specifika typer av markanvändning. I denna utredning har 

markanvändningen skogsmark använts för befintlig markanvändning. För framtida markanvändning 

används skogsmark och industrimark (mindre förorenat). I schablonen för industrimark (mindre 

förorenat) räknas även ytor för vägar in.  

Tabell 4 och Tabell 5 redovisar föroreningshalter, respektive föroreningsmängder. Föroreningshalter 

samt -mängder beräknas öka för samtliga ämnen efter exploatering. En årsnederbörd på 653 mm/år 

har beräknats för mätstationen Luleå-Bergnäset, stations-ID 162870 (SMHI, 2022) och multiplicerad 

med korrektionsfaktor på 1,09 (för att ta höjd för provtagningsfel pga. adhesion, vind, avdunstning; 

Dahlström, 2006). Alla tabeller redovisar även relativ osäkerhet (%) vilken anger hur stor osäkerhet 

som redovisade föroreningshalter samt -mängder har. Osäkerheten ligger generellt mellan ca. 30–35 

% för föroreningshalt (µg/l) och ca. 20–30 % för föroreningsmängd (kg/år). Osäkerheten beror bl.a. på 

programmet använder sig av schablonhalter för att beräkna föroreningsbelastningen för specifika 

markanvändningar. Schablonhalterna är i sin tur baserade på statistiska rådata, temporära trender, 

kalibreringar i fallstudier och jämförelser av data från liknande markanvändningar. Framräknade 

föroreningshalter samt -mängder påverkas även (utöver val av markanvändning och 

schablonhalterna) av årsnederbörden och uppskattad avrinningskoefficient.  

Föroreningshalterna och -mängderna som redovisas ska därmed endast ses som en fingervisning på 

hur föroreningsbelastningen kan ändras efter genomförandet av plan. Riktvärdena i Tabell 4 är förslag 

på årsmedelhalter i dagvatten, ej direktutsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar (2M) samt för 

verksamhetsutövare (3VU), Riktvärdesgruppen, 2008. Framtida halter för bly, zink och kadmium 

överstiger riktvärdena 2M. Endast framtida halter för kadmium överstiger riktvärden för 3VU.       
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Tabell 4. Föroreningshalter (µg/l)  för befintlig och planerad markanvändning. R.O. = relativ osäkerhetsfaktor (%). Röda rutor 
illustrerar halter som överstiger de rekommenderade riktvärdena för 2M.  

Parameter Befintliga 

förorenings-

halter (µg/l) 

R.O. 

(%) 

Framtida 

förorenings-

halter (µg/l)  

R.O. 

(%) 

Förändringen mellan 

förorenings-halter (%) 

Riktvärden 

(µg/l) 2M* 

Riktvärden 

(µg/l) 3VU** 

P 16 29 160 34 900 175 250 

N 310 29 1100 32 255 2500 3500 

Pb 2,6 34 13 36 400 10 15 

Cu 4,7 29 20 34 326 30 40 

Zn 12 29 110 35 817 90 150 

Cd 0,091 33 0,58 36 537 0,5 0,5 

Cr 1,8 33 5,5 36 206 15 25 

Ni 2,8 33 7,4 35 164 30 30 

SS 14 000 35 46 000 35 229 60 000 100 000 

BaP 0,0046 33 0,058 35 1161 0,07 0,1 

*2M=Föreslagna riktvärden, ej direktutsläpp till recipient. ** 3VU=Föreslagna riktvärden för verksamhetsutövare.  

Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år)  för befintlig och planerad markanvändning. R.O. = relativ osäkerhetsfaktor (%). 

Parameter Befintliga 

föroreningsmängder 

(kg/år) 

R.O. 

(%) 

Framtida 

föroreningsmängder 

(kg/år)  

R.O. 

(%) 

Förändringen mellan 

föroreningsmängder (%) 

P 0,95 23 15 29 1479 

N 19 23 99 26 421 

Pb 0,16 29 1,3 31 713 

Cu 0,28 22 1,9 29 579 

Zn 0,72 22 11 30 1428 

Cd 0,0055 28 0,054 31 882 

Cr 0,11 28 0,51 31 364 

Ni 0,17 28 0,69 29 306 

SS 870 30 4300 31 394 

BaP 0,00027 28 0,0054 30 1900 

7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

7.1 SYSTEMLÖSNING 

På grund av ytligt förekommande grundvatten rekommenderas inte infiltration av dagvatten som en 

dagvattenlösning. Avledning av dagvatten från fastighets- och gatumark sker via gatornas vägdiken. 

Trummor placeras för att möjliggöra genomledning under korsande vägar och infarter. Diken bör 

höjdsättas med en lutning på minst 5 ‰ där dessa ska möjliggöra avledning mot områdets södra hörn, 
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enligt avrinningskartan för framtida mark (se Figur 16 i kapitel 5.2). Dikenas utformning och 

flödeskapacitet i förhållande till framräknade flöden redovisas i kapitel 7.1.2. Vissa vägsträckor kan 

komma att förses med gc-väg (se Figur 22). gc-vägen är försedd med dränering. För de sträckor där 

gatusektionen är bomberad med vägdike på ena sidan och kantsten mot gc-väg på andra sidan 

anläggs dagvattenbrunnar längst kantstenslinjen med utlopp i dike.  

Figur 20 redovisar en förenklad systemlösning för planområdet. Denna visar flödesriktningar, utifrån 

översiktlig höjdsättning av gator, i vägdiken med uppsamling för fördröjning i planområdets södra hörn 

innan vidare avledning i det befintliga diket (som finns beskrivet i 4.5). Det finns även möjlighet att 

höjdmässigt avleda dagvatten från fastigheterna placerade längst i norr via sumpskogen söder om 

fastighetsmarken (se möjliga släpp i Figur 20).  

 

Figur 20. Systemlösning för planområdet. 

Idag förses sumpskogen med ytligt vatten från den myrmark som är lokaliserad nordväst om skogen. 

Sumpskogens hydrologi bedöms inte påverkas av planområdets utformning, se kapitel 5.3. Vid 

anläggande av s.k. släpp av dagvatten tillförs istället dagvatten som tidigare inte rann mot detta 

område. Sumpskogen kan både bidra till rening och fördröjning för det dagvatten som leds dit, men 

det bör säkerställas att denna inte tar skada av ett tillskott av dagvatten. Generell bör sumpskogen 

endast påverkas om de permanenta vattennivåerna höjs vilket leder till att träd som har 

acklimatiserats till befintlig vattennivå dränks. Systemlösning och beräkning av fördröjning är dock 

baserad på en samlad lösning söder om exploaterad mark.  
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För samlad fördröjning av dagvatten föreslås ett meandrande dike med dämmen eller en 

damm/våtmark anläggas i det sydöstra hörnet, se Figur 20. Se beskrivning av anläggningar i kapitel 

7.2. Eftersom grundvattennivåerna är höga i områdets (ca. 0,2 m under markytan i sydöstra hörnet) 

medför detta att fördröjningsanläggningarna bör anläggas med grunda anläggningsdjup. Istället för att 

gräva ut mark för att göra plats åt fördröjningsanläggningarna förordas istället uppdämningar och 

höjning av marken runt anläggningarna.  

Den erforderliga fördröjningsvolymen är 3165 m3. Skulle ett anläggningsdjup på 0,5 m uppnås (med 

0,2 m utgrävning samt 0,3 m uppdämning), kräver anläggningen en yta på ca. 6330 m2 (där det 

tillkommer ytor för utformning av slänter, diken mm.). Naturmarken i planområdets södra del (inom 

grönt inringat område i Figur 20) överstiger 10 000 m2 och det bedöms förekomma goda 

förutsättningar att kunna anlägga en erforderlig volym inom denna yta. I kapitel 7.1.2 redovisas olika 

erhållna fördröjningsvolymer då flertalet dämmen anläggs i vägdikena. 

Naturmarksflöden från mark som inte är exploaterat kan ledas förbi fördröjningsanläggningen.  

7.1.1 Dagvattenlösningar inom fastighetsmark 

Den totala fördröjningsvolymen för planområdet är 3165 m3. Fördelat på exploaterad markyta medför 

detta ett fördröjningsbehov på 226 m3/ha. Detta innebär att en fastighet med en markyta på 1000 m2 

har ett fördröjningsbehov på 22,6 m3 (om fördröjning ska genomföras inom fastighetsmark). Skulle alla 

fastigheter genomföra erforderlig fördröjning inom fastighetsmark skulle fördröjningsbehovet i den 

samlade lösningen söder om exploaterad mark reduceras till 396 m3 (vilket endast utgör 

fördröjningsbehovet för gatumark).  

Främst rekommenderas öppna och ytliga lösningar för avledning och fördröjning av dagvatten inom 

fastighetsmark. Dels på grund av att fastigheterna är stora vilket bör medföra goda möjligheter till 

placering av ytliga fördröjningsanläggningar som inskränker på markytorna, dels på grund av att 

underjordiska dagvattenanläggningar (som t.ex. underjordiska magasin) kan medföra att avledning 

med utlopp till vägdiken kan försvåras om fördröjningsanläggningarnas nivå på vattengången i 

utloppet höjdmässigt är lägre än vägdikets botten. Anpassning till nivåer för förbindelsepunkten 

(vägdiket) bör säkerställas vid vidare projektering av anläggningar inom fastighetsmark. 

Byggnadernas stuprör föreslås förses med utkastare där dagvattnet kan ledas vidare mot lågstråk. 

Marken höjdsätts med lutning från fasad för att inte skada grundläggningen. Då fastigheterna är stora 

kan det ex vid anläggning av stora parkeringsytor krävas att dessa förses med dagvattenbrunnar om 

inte erforderlig ytlig avrinning kan uppnås. Detta kan även lösas med avledande svackdiken som 

sektionerar upp parkeringsytan i mindre avrinningsområden.        

Exempel på lämpliga anläggningar för fördröjning inom fastighetsmark är dämmande diken och/eller 

torrdammar som kräver litet underhåll. Se beskrivning av anläggningar i kapitel 7.2. 

Beräkningar av flöden och fördröjning utgår ifrån att fastighetsmarken får en avrinningskoefficient på 

0,5. En avrinningskoefficient på 0,5 efter exploatering kan exempelvis uppnås genom följande 

uppdelning byggrätter (för fastighetsmark):  

- 10 % tak, 30 % asfalt, 40 % grus och 20 % naturmark/grönområden 

- 20 % tak, 15 % asfalt, 45 % grus och 20 % naturmark/grönområde 

- 30 % tak, 10 % asfalt, 30 % grus och 30 % naturmark/grönområden 

Andel hårdgjord yta (area för takytor och övriga hårdgjorda ytor) kan beräknas enligt följande formel: 

(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎∙0,9)+(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡∙0,8)+(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔𝑟ö𝑛𝑦𝑡𝑎∙0,1)+(𝐴𝑟𝑒𝑎𝑔𝑟𝑢𝑠∙0,4)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛
= 0,5  (4)  
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På detta sätt kan rekommenderad andel hårdgjord yta beräknas för fastighetsmark utifrån den 

sammanvägda avrinningskoefficienten på 0,5, dock bör en lämplig byggrätt tas fram utifrån 

planområdets förutsättningar och syfte. Konsekvensen av ökade byggrätter som leder till en 

avrinningskoefficient >0,5 är att föreslagen fördröjningsvolym bör utökas.  

7.1.2 Dikeskapacitet 

Följande kapitel redogör för vägdikenas kapacitet att avleda samt fördröja dagvattenflöden inom 

planområdet. Figur Figur 22 redovisar en typsektion för vägen med gc-väg inlagd och Figur 21 

redovisar sträckor där gc-väg föreslås (i blått). Dagvatten från fastighetsmark föreslås avledas på den 

sidan av vägen som det större diket planeras, se rinnvägar i grönt i Figur 21.  

Båda dikena i typsektionen har standardmått med 0,5 m bottendjup och en släntlutning på 1:3. Djupet 

i dikena är 0,3 m för gc-diket, respektive 1,4 m för det ordinarie vägdiket. Grundare vägdiken kan 

förekomma längst uppströms vid fastighet 1, dock inte med ett mindre djup än 30 cm. För vägar med 

grundare vägdiken kan det krävas kompletterande dränering av terrassen. Flöden från denna fastighet 

(inklusive gatumark) vid ett 20-årsregn samt understiger 230 l/s (beräknad med en rinntid på 30 

minuter).   

Flödeskapaciteten i vartdera dike är beräknat med Mannings formel med (utöver ovanstående 

dimensioneringsförutsättningen) en minsta längsgående lutning på 5 ‰ samt ett Mannings tal som 

förutsätter att dikena är gräsbeklädda.  

- Ett dike som är 30 cm djupt har en flödeskapacitet på 230 l/s  

- Ett dike som är 60 cm djupt har en flödeskapacitet på 1100 l/s 

- Ett dike som är 1,4 m djupt har en flödeskapacitet på 9200 l/s 

Det största flödet som uppstår för planområdet (längst nere i sydöstra hörnet) är 1010 l/s vid ett 20-

årsregn (enligt Tabell 3). I detta flöde är dagvatten från hela planområdet inräknat (inklusive 

naturmark). Ett dike med 60 cm djup har tillräcklig kapacitet att avleda ett sådant flöde (se ovan). 

Detta innebär att om 1100 l/s skulle ledas via vägdiket i Figur 22, skulle vattennivån vara ca. 30 cm 

över underkanten på det undre förstärkningslagret vid detta regntillfälle.  

I Figur 22 går det att se att det endast är längst nere i södra hörnet av planområdet som flöden från 

fastighet 4, 9 och 10 leds ihop med flöden från övriga fastigheter. Det är därmed rimligt att bedöma att 

det inte kommer uppstå 1010 l/s i något vägdike vid ett 20-årsregn, men kapaciteten finns för 

avledning av dessa flöden, om vattennivån tillåts vara över det undre förstärkningslagret under 

perioden det regnar.      

De flesta dikena inom området kommer kunna ha en brantare längsgående lutning än 5 ‰ (vid 

uppmätning i föreslagen höjdsättning kunde lutningar mellan 6–10 ‰ mätas upp). Exempelvis ökar 

kapaciteten i ett 60 cm djupt dike till 1300 l/s vid en lutning på 6 ‰. Anläggs grusade slänter istället för 

gräsbeklädda ökar också flödeskapaciteten i dikena.  

För att kontrollera möjligheterna till fördröjning i vägdikena och vilken volym som skulle kunna 

fördröjas i dessa, redovisas olika erhållna fördröjningsvolymer då flertalet dämmen anläggs i dikena 

med höjderna 30 cm, 50 cm eller upp till vägkant. Dikets utformning utgår ifrån det vänstra diket 

redovisat i typsektionen i Figur 22 och att fördröjning endast genomförs på en sida av vägdiket.  

Värt att notera är att beräkningarna utgår ifrån att fördröjning kan uppnås längst med dikets hela 

sträcka upp till dämningsnivån (30 cm, 50 cm eller upp till vägkant). Anläggs ex. diken med en brant 

längsgående lutning, eller om dämmen inte anläggs med tillräckligt täta intervall, kommer den erhållna 

fördröjningsvolymen i dikena vara lägre än det redovisade. Volymerna ska därmed ses som en 
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fingervisning till vilka fördröjningsvolymer som skulle kunna uppnås i dikena. Det ska även säkerställas 

att dämmena i diket orsakar att tillräcklig dränering av vägkroppen inte uppnås.  

Sträckan för diken från kvarter 1 till 7 samt från kvarter 4 till 10, se Figur 21, har en totallängd på 1060 

m. Följande fördröjningsvolymer kan uppnås vid anläggning av dämmen med olika höjder i vägdiket:  

- 30 cm höga dämmen, ger en tvärsnittsarea på 0,42 m2 i diket. Detta ger en fördröjningsvolym i 

vägdikena på 445 m3. Den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdet är 3165 m3. 

Uppnås en fördröjning i vägdikena som motsvarar 445 m3, reduceras fördröjningsbehovet för 

anläggningen i södra delen av planområdet till 2720 m3.  

- 50 cm höga dämmen, ger en tvärsnittsarea på 1 m2 i diket. Detta ger en fördröjningsvolym i 

vägdikena på 1060 m3. Den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdet är 3165 m3. 

Uppnås en fördröjning i vägdikena som motsvarar 1060 m3, reduceras fördröjningsbehovet för 

anläggningen i södra delen av planområdet till 2105 m3. 

Dämning upp till vägkant (1,4 m), ger en tvärsnittsarea på 6,6 m2. Detta ger en fördröjningsvolym i 

vägdikena på 6996 m3. Den erforderliga fördröjningsvolymen för planområdet är 3165 m3 vilket är 

lägre än uppnådd fördröjningsvolym i vägdiket. 

 

Figur 21. Plankarta som visar var gc-vägar föreslås placeras (i blått). Gröna pilar redovisar rinnvägar och den sida av vägen där 
fastighetsmarkens dagvatten föreslås avledas.  
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Figur 22. Typsektion på väg med gc-väg. Lagerföljden är följande (från lägsta lagret till gatunivå): Undre förstärkningslager, 
förstärkningslager, bärlager, bindlager, slitlager. gc-vägen är försedd med dränering och kantsten.  

7.2 BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGAR 

7.2.1 Svackdike 

Svackdiken är dagvattenanläggningar som fördröjer och renar vatten under regn men annars står 

torra. Huvudsyftet är att få till trög avledning av dagvattenflöden. Utformningen på diken är svag till 

måttlig släntlutning. Diken kan även förses med dämmande sektioner som tillåter fördröjning av 

dagvatten, se Figur 23. Diken avskiljer grövre sediment vilket gynnar efterkommande anläggningar då 

igensättningsrisken minskar. Drift och underhåll för diken inbegriper gräsklippning, renhållning och 

sedimentrensning för att minska risken att föroreningar spolar bort eller frisätts genom nedbrytning av 

organiskt material. Reningseffekter redovisas i Tabell 6.  

 

Figur 23. Principskiss samt exempelbild på svackdike (Bildkälla: WRS, 2017).  

7.2.2 Våtmark/damm 

Dagvattendammar (våta dammar och våtmarker) anläggs för att fördröja och rena större volymer i 

slutet på dagvattensystem. I en våt damm sker rening främst genom att partiklar sedimenterarar, 

medan i en våtmark sker även rening av lösta föroreningar genom biologiska processer. En långsmal 

damm ger bättre hydrauliska förutsättningen för rening jämfört en kort och bred.  

Våtmark och våt damm kan utöver rening bidra med biologisk mångfald, skönhetsvärden och 

rekreationsvärden. Dock är det viktigt att ta säkerheten i beaktning. En damm med branta slänter kan 

vara en säkerhetsrisk, även vid ett svagt istäcke kan en brant slänt innebära en risk. Riskerna kan 

minimeras med val av släntmaterial, växter och tät vegetation vid strandkant samt släntlutning som bör 
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vara högst 1:3. Dammar och våtmarker är generellt driftstabila reningsanläggningar. Regelbundna 

kontroller av in-och utlopp samt erosionsskador behövs göras. Bottensediment och flytande alger 

behöver avlägsnas vid jämna mellanrum. Reningseffekter redovisas i Tabell 6. 

7.2.3 Torrdammar 

Torra dammar, även kallade översvämningsytor eller överdämningsytor, anläggs som komplement till 

andra dagvattenlösningar för att främst fördröja extrema regn och till viss del rena dagvattenflöden. 

Utformningen av en torr damm är en nedsänkt grön yta där vatten redan antingen infiltreras ner 

genom markytan eller leds bort via ett dike eller strypt utlopp, Figur 24. 

Desto mer vatten som kan infiltrera desto bättre reningsförmåga av partikelbundna föroreningar kan 

uppnås, se Tabell 6. En torr damm bör utformas med täckande vegetation för att undvika erosion. Om 

en blandning av gräs och halvgräs används kan oljeföroreningar fastna för att sedan brytas ned när 

ytan blir torr och exponeras för sol. Lutningen på slänterna bör inte vara mer än 10 % för att underlätta 

skötsel. Torrdammar dimensioneras med ett djup som är lämpligt för platsen baserat på tillgänglig yta 

samt grundvattennivån. Gräsbeklädda överdämningsytor behöver slås minst en gång per år. Träd och 

buskar som kommer upp på ytan bör tas bort. Under vintern behövs som regel ingen skötsel och 

under smältperioden fungerar de som fördröjning av flöden. 

 

Figur 24. Torr damm (Bildkälla: WSP).  

7.2.4 Reningseffekter 

Samtliga reningeffekter för olika typer av anläggningar (svackdike, våta dammar, våtmarker och 

skelettjordar) redovisas i Tabell 6 (Stormtac, 2021). Den näst sista raden i tabellen beskriver den 

procentuella reningseffekten som krävs för att föroreningshalterna (µg/l) ska återgå till dagens värden.  
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Tabell 6. Reningseffekter för olika typer av anläggningar (Stormtac, 2021).  

Anläggning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Svackdike (%) 30 40 70 65 65 65 60 50 70 60 

Våt damm (%) 55 35 75 60 60 50 75 50 80 75 

Våtmark (%) 50 30 80 55 60 80 60 25 85 70 

Torrdamm (%) 20 25 80 30 45 80 45 60 55 60 

Erforderlig rening (%) 90 72 80 77 89 84 67 62 70 92 

Erforderlig rening för att uppnå riktvärden 2M (%)   23  18 14     

Det finns svårigheter för en enskild anläggning att upp nå den erforderliga rening som krävs för att 

halterna ska återgå till dagens värden. Det förekommer dock inga svårigheter att uppnå 

rekommenderade riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2008).  

Allt dagvatten från fastighetsmark kommer passera minst två anläggningar inom planområdet (ett 

vägdike samt en fördröjningsanläggning i form av svackdike med dämmande sektioner, våt damm 

eller våtmark). Därefter fortsätter dagvattnet från planområdet rinna vidare i ett ca. 2 km långt dike, via 

en mindre myrmark/våtmark, innan dagvatten från planområdet når recipienten.  

Två modelleringar av uppnådd reningseffekt har genomförts med hjälp av programmet Stormtac. Den 

första beräkningen utgår ifrån anläggningar som planeras inom planområdet (vägdiken och det 

uppdämda meandrande diket som placeras i södra delen av planområdet). Den andra beräkningen tar 

även hänsyn till våtmarken som är lokaliserad väst om E4:an, se Figur 25. Den uppnådda 

reningseffekten samt föroreningshalter för befintlig markanvändning, framtida markanvändning samt 

efter rening redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7. Uppnådda reningseffekter vid placering av anläggningar samt föroreningshalter för befintlig markanvändning, framtida 
markanvändning och efter reningsteg. Grönmarkerade rutor redovisar halter som understiger halterna för befintlig 
markanvändning. Samtliga halter efter reningssteg inom planområdet understiger riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2008). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Bef. markanvändning, föroreningshalter (µg/l) 16 310 2,6 4,7 12 0,091 1,8 2,8 14000 0,0046 

Framtida markanvändning, föroreningshalter 

(µg/l) 

160 1100 13 20 110 0,58 5,5 7,4 46000 0,058 

Uppnådd reningseffekt inom planområdet, 

vägdiken+fördröjningsanläggning (%) 

21 34 81 58 63 81 70 67 80 68 

Föroreningshalter efter reningsanläggningar, 

vägdiken+fördröjningsanläggning (µg/l) 

126 726 2,5 8,4 41 0,11 1,65 2,4 9200 0,0186 

Uppnådd reningseffekt inom och utanför 

planområdet, 

vägdiken+fördröjningsanläggning+våtmark (%) 

87 68 95 91 95 95 95 95 95 95 

Föroreningshalter efter reningsanläggningar, 

vägdiken+fördröjningsanläggning+våtmark 

(µg/l) 

20,8 352 0,65 1,8 5,5 0,029 0,275 0,37 2300 0,0029 

Förändring i föroreningshalter, bef. 

markanvändning samt efter 

reningsanläggningar, 

vägdiken+fördröjningsanläggning+våtmark (%) 

30 14 -75 -62 -54 -68 -85 -87 -84 -37 
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Grönmarkerade rutor i Tabell 7 redovisar halter som understiger halterna för befintlig markanvändning. 

Vägdikenas storlek utgår ifrån tvärsektionen som redovisas i Figur 22 och dimensionering av det 

meandrande diket utgår ifrån föreslagen storlek i kapitel 7.1. Våtmarkens storlek är uppmätt från 

satellitfoto.  

Modellen i Stormtac beräknar bl.a. regressionskonstanten, vilket är reningsanläggningsytans andel av 

den reducerade avrinningsytan. Eftersom bredden på det 2 km långa diket från planområdet till 

recipienten är svår att uppskatta från höjdkartor och satellitfoton, har modellen inte omfattat detta dike 

och dess bidragande reningseffekt. Vid beräkning av uppnådd reningseffekt som inkluderar våtmarken 

har hela avrinningsområdets storlek till våtmarken tagits hänsyn till eftersom denna anläggning renar 

dagvatten från ett större område än endast planområdet (bl.a. bebyggelser norr om våtmarken samt 

E4:an.   

Okända faktorer i den befintliga våtmarkens utformning kan medföra osäkerheter i modelleringen. 

Bl.a. är det okänt hur det inkommande flödet till våtmarken sprids genom vegetationen och om hela 

våtmarkens yta nyttjas till rening. För att ta höjd för detta har det i indatat angivits att bredden på 

våtmarkszonen endast utgör 2 m på var sida. En kontrollberäkning har också genomförts där 

våtmarkens yta halverades. Resultatet av detta gav en uppnådd reningseffekt som till 98 % 

motsvarade reningseffekten för en våtmark av dubbla storleken, vilket antyder att även om det 

inkommande flödet till våtmarken inte utnyttjar hela anläggningens yta, uppnås ändå en god 

reningseffekt.    

 

Figur 25. Våtmark väster om E4. Bildkälla: Google Maps, 2022. 
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Vid rening via vägdiken, fördröjningsanläggning samt våtmarken väster om E4:an reduceras 

föroreningshalterna till halter som understiger dagens halter, med undantag för fosfor och kväve. 

Fosfor och kväve fortsätter att överstiga dagens halter med 30, respektive 14 % men har reducerats 

med 87, respektive 68 % från föroreningshalterna för framtida markanvändning, se Tabell 7.  

Det bör noteras att den relativa osäkerhetsfaktorn för framtagen föroreningsbelastning i Stormtac 

generellt ligger mellan ca. 30–35 % för föroreningshalt (µg/l), vilket innebär att den procentuella 

ökningen av kväve och fosfor efter rening ligger inom Stormtacs felmarginaler. Se förklaring på 

osäkerhetsfaktor i kapitel 6.3. Det bör även noteras att det 2 km långa diket inte omfattas i 

modelleringen av reningseffekten, ej heller det våtmarksområde som omger Gammelstadsviken, se 

Figur 10, vilka bidrar till ytterligare rening. Samtliga halter efter reningssteg inom planområdet 

understiger riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2008). 

7.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Vid skyfall kommer dagvattnet från gatu- och fastighetsmark rinna enligt rinnvägar presenterade i 

Figur 16. Goda kapacitetsförutsättningar för avledning via det planerade diket i vägsektionen (se Figur 

22) förekommer, då detta har en total kapacitet på 9200 l/s. Viss uppdämning kan dock inträffa vid 

genomledning under väg (då trummornas kapacitet inte är tillräcklig för att leda igenom större flöden). 

På grund av fördröjningsanläggningen, den tröga avledning som förekommer i diket från planområdet 

samt avståndet till närmsta dagvattenanläggning (trumma 500 m nedströms om planområdets gräns) 

inträffar en naturlig fördröjning även av större skyfall innan flöden från planområdet når trumman. 

Därmed bedöms planens genomförande inte påverka några nedströms liggande områden märkvärt 

vid händelse av skyfall. Förutom trumman under vägen förekommer ingen bebyggelse nedströms som 

korsar det avledande diket innan utlopp till recipienten Gammelstadsviken.    

Vid placering av byggnader inom fastighetsmark ska det säkerställas att dessa inte kommer i konflikt 

med rinnvägar inne på fastighetsmark som skapar översvämningsrisker mot fasad. Höjdsättning vid 

fasad ska säkerställa att dagvatten rinner bort från byggnader.   

8 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

8.1 BEDÖMNING AV MKN OCH RENING 

Utifrån statusklassningen redovisad i kapitel 4.6.3 har recipienten Gammelstadsviken problem med för 

höga halter av näringsämnen och försurning. Vattenförekomsten håller på att växa igen, vilket kan ha 

påskyndats av tidigare grävarbeten i utloppet. Urlakning av sulfidjordar inom avrinningsområdet avger 

även försurande ämnen och metaller till recipienten. Utöver detta har recipienten även en dålig kemisk 

status, vilket beror på överallt överskridande ämnen (Hg och PBDE).  

Planområdets genomförande bedöms inte orsaka syresättning av de sulfidjordar som förekommer 

inom planområdets gränser, då ingen sänkning av grundvatten förekommer i närhet till dessa jordar. 

Gammelstadsvikens statusklassning är inte kopplat till förekommande dagvattenföroreningar och det 

planområdet utgör endast 1,9 % av det totala avrinningsområdet till Gammelstadsviken. Inom 

avrinningsområdet förekommer naturmark, verksamheter inom Notvikstan och Porsön, 

bostadsområden inom Notviken och Gammelstad. E4:an korsar även avrinningsområdet. 
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Allt dagvatten från fastighetsmark kommer passera minst två anläggningar inom planområdet (ett 

vägdike samt en fördröjningsanläggning i form av svackdike med dämmande sektioner, våt damm 

eller våtmark). Därefter fortsätter dagvattnet från planområdet rinna vidare i ett ca. 2 km långt dike, via 

en större myrmark, innan dagvatten från planområdet når recipienten (som omges av våtmark). På 

detta sätt passerar dagvattnet från planområdet minst fyra stycken större reningsanläggningar.  

Två modelleringar av uppnådd reningseffekt har genomförts med hjälp av programmet Stormtac. Den 

första beräkningen utgår ifrån anläggningar som planeras inom planområdet (vägdiken och det 

uppdämda meandrande diket som placeras i södra delen av planområdet). Den andra beräkningen tar 

även hänsyn till våtmarken som är lokaliserad väst om E4:an, resultaten av dessa finns presenterade i 

Tabell 7.  

Vid rening via vägdiken, fördröjningsanläggning samt våtmarken väster om E4:an reduceras 

föroreningshalterna till halter som understiger dagens halter, med undantag för fosfor och kväve, se 

kapitel 7.2.4. Fosfor och kväve fortsätter att överstiga dagens halter med 30, respektive 14 % men har 

reducerats kraftigt med 87, respektive 68 % från föroreningshalterna för framtida markanvändning. 

Den procentuella ökningen för kväve och fosfor ligger även inom Stormtacs felmarginal för simulerade 

föroreningshalter (se kapitel 6.3). Det bör även noteras att det 2 km långa diket inte omfattas i 

modelleringen av reningseffekten, ej heller det våtmarksområde som omger Gammelstadsviken, se 

Figur 10, vilka båda bidrar till ytterligare rening av dagvattnet. Samtliga halter efter reningssteg inom 

planområdet understiger riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2008). 

Sammanfattningsvis är bedömningen att en god rening av dagvatten uppnås inom och utanför 

planområdet. En mindre ökning av näringsämnen inträffar vid beräkning av föroreningshalter, dock så 

pass liten att denna omfattas av Stormtacs felmarginaler. Plangenomförandet bedöms inte orsaka 

syresättning av sulfidjordar. Planområdets genomförande bedöms inte påverka recipientens 

möjligheter att uppnå MKN.  

Eftersom god rening bedöms uppnås i föreslagna och befintliga anläggningar, bedöms det inte krävas 

någon mer omfattande recipientbedömning som beskriver planområdets påverkan på status och 

möjlighet att uppnå MKN. Se förslag på fortsatta recipientutredningar lämpliga för Gammelstadsviken i 

kapitel 10.  

9 SLUTSATSER 

9.1 DAGVATTEN OCH SKYFALL 

- Efter exploatering kommer det dimensionerande flödet för ett 20-årsregn öka från 156 till 1010 

l/s. Vid ett 100-årsregn kommer flödet öka från 262 l/s till 1709 l/s. Ökningen av flöden 

motsvarar ca. 550 % och består (förutom den ökade sammanvägda avrinningskoefficienten 

från 0,1 till 0,27) till stor del av den ändrade regnintensiteten till följd av snabbare rinntider och 

klimatfaktorn.  

- Beräkningar av flöden och fördröjning utgår ifrån att fastighetsmarken får en 

avrinningskoefficient på 0,5. En avrinningskoefficient på 0,5 efter exploatering kan exempelvis 

uppnås genom följande uppdelning byggrätter (för fastighetsmark):  

o 10 % tak, 30 % asfalt, 40 % grus och 20 % naturmark/grönområden 

o 20 % tak, 15 % asfalt, 45 % grus och 20 % naturmark/grönområde 

o 30 % tak, 10 % asfalt, 30 % grus och 30 % naturmark/grönområden 
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- En lämplig byggrätt bör tas fram utifrån planområdets förutsättningar och syfte. Konsekvensen 

av ökade byggrätter som leder till en avrinningskoefficient >0,5 är att föreslagen 

fördröjningsvolym bör utökas.  

- På grund av ytligt förekommande grundvatten rekommenderas inte infiltration av dagvatten 

som en dagvattenlösning. 

- Erforderlig fördröjningsvolym för fördröjning av ett 20-årsregn med hänsyn till 

naturmarksflöden är 3165 m3 för planområdet. 

- Avledning av dagvatten från fastighets- och gatumark sker via gatornas vägdiken. Trummor 

placeras för att möjliggöra genomledning under korsande vägar och infarter. 

- Vissa vägsträckor kan komma att förses med gc-väg. För de sträckor där gatusektionen är 

bomberad med vägdike på ena sidan och kantsten mot gc-väg på andra sidan anläggs 

dagvattenbrunnar längst kantstenslinjen med utlopp i dike.  

- För samlad fördröjning av dagvatten föreslås ett meandrande dike med dämmen eller en 

damm/våtmark anläggas i det sydöstra hörnet. Eftersom grundvattennivåerna är höga i 

områdets (ca. 0,2 m under markytan i sydöstra hörnet) medför detta att 

fördröjningsanläggningarna bör anläggas med grunda anläggningsdjup. Istället för att gräva ut 

mark för att göra plats åt fördröjningsanläggningarna förordas istället uppdämningar och 

höjning av marken runt anläggningarna. Det bedöms förekomma goda förutsättningar att 

kunna anlägga en erforderlig volym inom planområdets naturmarksytor. Den samlade 

fördröjningen kan även kompletteras med fördröjning i vägdiket med hjälp av dämmande 

sektioner. 

- Om fördröjning ska genomföras inom fastighetsmark är fördröjningsbehovet 226 m3/ha. Detta 

innebär att en fastighet med en markyta på 1000 m2 har ett fördröjningsbehov på 22,6 m3.  

- Främst rekommenderas öppna och ytliga lösningar för avledning och fördröjning av dagvatten 

inom fastighetsmark. Anpassning till nivåer för förbindelsepunkten (vägdiket) bör säkerställas 

vid vidare projektering av anläggningar inom fastighetsmark. 

- Byggnadernas stuprör föreslås förses med utkastare där dagvattnet kan ledas vidare mot 

lågstråk. Marken höjdsätts med lutning från fasad för att inte skada grundläggningen.  

- Vid anläggning av stora parkeringsytor inom fastighetsmark kan det krävas att dessa förses 

med dagvattenbrunnar om inte erforderlig ytlig avrinning kan uppnås. Detta kan även lösas 

med avledande svackdiken som sektionerar upp parkeringsytan i mindre avrinningsområden.        

- Exempel på lämpliga anläggningar för fördröjning inom fastighetsmark är dämmande diken 

och/eller torrdammar som kräver litet underhåll.  

- Planerade diken har kapacitet att avleda 20-årsflöden från planområdet.  

- Föroreningshalter samt -mängder beräknas öka för samtliga ämnen efter exploatering.  

- Utifrån statusklassningen har recipienten Gammelstadsviken problem med för höga halter av 

näringsämnen och försurning. Vattenförekomsten håller på att växa igen, vilket kan ha 

påskyndats av tidigare grävarbeten i utloppet. Urlakning av sulfatjordar inom 

avrinningsområdet avger även försurande ämnen och metaller till recipienten. Utöver detta har 

recipienten även en dålig kemisk status, vilket beror på överallt överskridande ämnen (Hg och 

PBDE).  

- Planområdets genomförande bedöms inte orsaka syresättning av de sulfidjordar som 

förekommer inom planområdets gränser.  

- Gammelstadsvikens statusklassning är inte kopplat till förekommande dagvattenföroreningar. 

Planområdet utgör endast 1,9 % av det totala avrinningsområdet till Gammelstadsviken. Det 

förekommer inga svårigheter att uppnå rekommenderade riktvärden 2M eller 3VU. Vid rening 

via vägdiken, fördröjningsanläggning samt våtmarken väster om E4:an reduceras 

föroreningshalterna till halter som understiger dagens halter, med undantag för fosfor och 

kväve. Den procentuella ökningen för kväve och fosfor ligger dock inom 
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modelleringsprogrammets felmarginal för simulerade föroreningshalter. Det bör även noteras 

att det 2 km långa diket inte omfattas i modelleringen av reningseffekten, ej heller det 

våtmarksområde som omger Gammelstadsviken vilka båda bidrar till ytterligare rening av 

dagvattnet. En god rening av dagvatten uppnås inom och utanför planområdet och 

planområdets genomförande bedöms därmed inte påverka recipientens möjligheter att uppnå 

MKN.  

- Vid skyfall kommer dagvattnet från gatu- och fastighetsmark rinna enligt framtida rinnvägar 

presenterade i utredningen. Goda kapacitetsförutsättningar för avledning via det planerade 

vägdiket förekommer, då detta har en total kapacitet på 9200 l/s. Viss uppdämning kan dock 

inträffa vid genomledning under väg (då trummornas kapacitet inte är tillräcklig för att leda 

igenom större flöden). 

- Planens genomförande inte påverka några nedströms liggande områden vid händelse av 

skyfall. Förutom trumman under vägen 500 m nedströms om planområdet förekommer ingen 

bebyggelse som korsar det avledande diket innan utlopp till recipienten Gammelstadsviken.    

- Vid placering av byggnader inom fastighetsmark ska det säkerställas att dessa inte kommer i 

konflikt med rinnvägar inne på fastighetsmark som skapar översvämningsrisker mot fasad. 

Höjdsättning vid fasad ska säkerställa att dagvatten rinner bort från byggnader.   

9.2 GRUNDVATTEN 

- Planläggningen av området bedöms inte påverka grundvattnet runt om planområdet. Inom 

planområdet bedöms dock att grundvattennivåer kan komma att bli något lägre p.g.a. minskad 

grundvattenbildning.  

- Myrmarken och sumpskogen strax söder om området bedöms inte påverkas. Den moränhöjd 

mellan myrmarken och de urschaktade tomterna hindrar ett eventuellt flöde av ytvatten in mot 

tomterna. Då planområdet även ligger högre än både myr och sumpskog bedöms inte en 

eventuell avvattning möjlig, flödet kommer fortsatt gå parallellt med området i en sydöstlig 

riktning.  

- Diken från delar av det exploaterade området kan komma att ledas ut mot sumpskogen (se 

kapitel 7.1). Det bör dock säkerställas att den normala vattennivån i sumpskogen inte 

överskrids under längre perioder.  

- Sulfidjordarna i de östra delarna av området bedöms inte påverkas då de ligger på ca 1 m 

djup och inte kommer att beröras av någon grundvattennivåsänkning.  

10 FORTSATTA UTREDNINGAR - RECIPIENT 

Recipientmodell 

För att göra en detaljerad bedömning av hur en extern föroreningsbelastning (ex. vid planering av 

exploatering) måste minskas för att recipienten ska uppnå en god kemisk ytvattenstatus kan en 

recipientmodell för Gammelstadsviken tas fram. God status som avser den kemiska ytvattenstatusen 

regleras av gränsvärden (årsmedelhalter) och recipientmodellen redovisar hur föroreningshalterna 

från den planerade exploateringen kan påverka årsmedelhalten för recipienten.  

Recipientmodellen omfattar en utredning av recipientens hela avrinningsområde för att kartlägga den 

totala belastningen på recipienten (ex. från dagvatten, uppströms liggande recipienter, reningsverk, 

bräddavlopp, grundvatten, dräneringsvatten eller atmosfärisk deposition). Därefter kan den acceptabla 

belastningen samt reningsbehovet beräknas.  
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Denna utredning kräver insamling av indata för att kartlägga den totala belastningen, är omfattande 

och bör lämpligen ingå i framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram än ett planärende.  

Enklare påverkansanalys 

En översiktlig påverkansanalys kan också genomföras för att bedöma om föroreningar i dagvatten från 

planområdet kan riskera att försämra miljöstatusen eller äventyra uppnåelsen av beslutad 

miljökvalitetsnorm för recipienten. Bedömningen avgränsas till att omfatta kvalitetsfaktorer som kan 

påverkas av föroreningstransport (näringsämnen, utvalda särskilda förorenande ämnen och 

prioriterade ämnen). Bedömningen utförs med hjälp av information från VISS, tillgängliga miljödata 

från SLU, flödesdata för recipientens avrinningsområde från Vattenweb och resultat från flödes- och 

föroreningsberäkningar.  

Denna beräkning utgår ifrån uppmätta halter i recipienten (saknas dessa beräknas istället andelen av 

gränsvärdet som utgörs av utsläpp i dagvatten från recipienten). För att denna analys ska vara 

tillförlitlig krävs tillräcklig indata (uppmätta halter). Enligt VISS (2022) bedöms sjön ha naturligt höga 

halter av näringsämnen pga. att den är grund och håller på att växa igen. Underlaget består av få 

mättillfällen som dessutom anger stor variation i halter. Eftersom fler mätningar krävs för att göra en 

säker bedömning av förekomst av näringsämnen i recipienten (VISS, 2022) bör detta också beaktas 

om en enklare påverkansanalys ska genomföras.     
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