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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Rikshem Bostäder Luleå AB har Tyréns genomfört en dagvattenutredning för Kv. 

Radiomasten, fastighet Mjölkudden 3:51, Luleå kommun där det planeras för tre tillkommande 

flerbostadshus samt ytterligare parkeringsplatser för bilar respektive cyklar. Vidare möjliggör 

detaljplanen även för en utbyggnad av befintliga gruppboendet som finns inom planområdet. 

 

Syftet med utredningen har varit att beskriva befintlig och framtida dagvattensituation samt att 

redovisa planerad planändrings påverkan på miljökvalitetsnormerna i berörd recipient, och 

utifrån detta komma med förslag på en lokal, hållbar och långsiktig dagvattenhantering. Vidare 

har områden som riskerar drabbas av översvämningar redovisats samt lämpliga ytor för 

snöhantering. 

 

Planområdet är ungefär 3,64 ha stort, relativt flackt och utgörs i nuläget av flerbostadskvarter 

med en större andel gröna ytor, GC-vägar samt parkeringsområden. Marken inom planområdet 

har låg genomsläpplighet och utgörs mestadels av ytlig morän med förekomst av tunnare lager 

med silt. Grundvattennivån ligger cirka 2,1 m under befintlig markyta och det finns inga kända 

dricksvattenbrunnar eller grundvattenmagasin inom eller i närheten av planområdet. 

 

Mottagande recipient är Inre Lulefjärden som enligt senaste bedömning har god ekologisk status 

och ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar, kvicksilver samt 

kvicksilverföroreningar, dioxiner och dioxinlika föroreningar samt PFOS. Gränsvärdena för 

bromerade difenyletrar och kvicksilver samt kvicksilverföroreningar överskrids dock i alla 

Sveriges ytvattenförekomster och föroreningsberäkningar visar att planerad exploatering inte 

bedöms påverka förutsättningarna att uppnå Inre Lulefjärdens miljökvalitetsnormer. 

Dagvattenhanteringen handlar därför om fördröjning samt säkerställande av att byggnader inte 

riskerar drabbas av skador på grund av ytlig avrinning. 

 

All takavvattning inom planområdet sker via hängrännor till stuprör med utkastare till mark. För 

alla byggnader förutom carports finns dränering som ansluter till interna dagvattenledningar. 

GC-vägar avvattnas via ytlig avrinning till naturmark och väg och parkeringsområden avvattnas 

via dagvattenbrunnar till internt dagvattenledningsnät. Från planområdet finns två 

dagvattenserviser till kommunala dagvattenledningsnätet. I och med att flödet till kommunala 

dagvattenledningsnätet enligt Luleå kommun inte får öka blir servisernas bedömda 

sammanslagna kapacitet om 123 l/s styrande för volymen dagvatten som behöver fördröjas. 

 

Enligt beräkningar ökar den reducerade arean från 1,50 ha för befintlig situation till 1,56 ha för 

framtida situation vilket i sig innebär att flödet efter exploatering beräknas öka med 4 % 

respektive 30 % utan respektive med klimatfaktor. Vidare innebär ett utflöde om 123 l/s att 

ungefär 350 m
3

 behöver fördröjas för ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

 

För att bemöta detta behov under hänsynstagande till markanvändningen inom planområdet 

samt uppsatta mål i Luleå kommuns dagvattenplan har ett förslag till hållbar dagvattenhantering 

tagits fram där en trög avrinning uppnås genom att leda dagvattnet till ett antal torra dammar 

som anläggs i befintliga sänkor inom planområdet. I och med att torrdammar endast fylls med 

vatten vid stora regn kan dessa ytor vara mångfunktionella, med egenskaper såsom exempelvis 

dagvattenhantering, grönyta, yta för lek och aktivitet samt snöupplag. 

 

Vidare säkerställs att byggnader skyddas mot skador till följd av översvämning/ytlig avrinning 

vid skyfall alternativt hög intensiva eller längre varande regn genom att höjdsätta planerade 

byggnader samt luta GC-vägar så att vattnet leds bort från dessa och mot planerade torra 

fördröjningsdammar. Från torra fördröjningsdammarna i centrala planområdet behöver säkra 

bräddvägar behållas mot planerade torra fördröjningsdammarna vid sydvästra plangräns. 

 

Slutligen har möjliga ytor för snöupplag redovisats utifrån miljöbalkens definition på vad som 

utgör en lämplig plats. 
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1 BAKGRUND 

På uppdrag av Rikshem Bostäder Luleå AB har Tyréns genomfört en 

dagvattenutredning i samband med ny detaljplan för Kv. Radiomasten, fastighet 

Mjölkudden 3:51, Luleå kommun (Figur 1). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

förtätning inom fastigheten i form av tre tillkommande flerbostadshus, utökad 

byggrätt för befintliga gruppboendet samt ytterligare parkeringsplatser för bilar 

respektive cyklar. 

  

 

Figur 1. Lägesbild där planområdet är markerat med röd linje (Scalgo Live 2021). 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen har varit att beskriva befintlig och framtida 

dagvattensituation i och med planerad exploatering samt att redovisa planerad 

exploaterings påverkan på miljökvalitetsnormerna i berörd recipient, och utifrån detta 

komma med förslag på en lokal, hållbar och långsiktig dagvattenhantering. Vidare har 

områden som riskerar drabbas av översvämningar redovisats samt lämpliga ytor för 

snöhantering. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till planområdet inom 

fastigheten Mjölkudden 3:51 (Figur 1). I utredningen har inkommande flöde från 

bostadskvarteret väster om området beaktats och hänsyn har visats till befintlig 

bebyggelse inom planområdet. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN 

Aktuellt planområde bedöms ligga inom vad som betecknas som ”tät 

bostadsbebyggelse” vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella 

dagvattenledningssystem ska dimensioneras för minst 20 års återkomsttid för 

trycklinje i marknivå och minst 5 års återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 

2016). Vidare ansvarar kommunen för att marköversvämning med skador på 

byggnader har en återkomsttid på >100 år (Svenskt Vatten, 2016). 

 

Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till 

förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016). 

2.2 KOMMUNALA RIKTLINJER 

Aktuellt planområde bedöms ligga inom verksamhetsområde för dagvatten. 

 

Enligt Luleå kommuns dagvattenplan (2020) innebär en hållbar dagvattenhantering att 

dagvattnet omhändertas på ett attraktivt och hållbart sätt med hjälp av naturens 

tjänster. Dagvattenplanen förtydligar vikten av att bevara och utveckla den gröna 

infrastrukturen för att uppnå en bra stadsmiljö i en ständigt växande stad med 

möjlighet till en hållbar dagvattenhantering med öppna dagvattensystem (Luleå 

kommun, 2020). Dagvattenplanen gäller vid all ny- och ombyggnation och syftar till att 

vara ett bra verktyg för en mer hållbar och välfungerande dagvattenhantering där 

fokus är på både vattenkvalitet och vattenkvantitet (Luleå kommun, 2020). I 

dagvattenplanen (Luleå kommun, 2020) har tre övergripande mål formulerats som det 

är viktigt att beakta respektive arbete aktivt emot: 

• Mål 1. Resurs- och värdeskapande dagvatten i den bebyggda miljön 

• Mål 2. Robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

• Mål 3. Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten. 

 

Vidare listar dagvattenplanen (Luleå kommun, 2020) ett antal krav som ska beaktas vid 

dagvattenplanering respektive hantering: 

• dagvatten ska användas som en positiv resurs 

• dagvattensystem ska anläggas så nära källan som möjligt  

• dagvattensystem utformas så att skadlig uppdämning undviks vid kraftiga regn 

• öppna dagvattensystem ska prioriteras 

• dagvattenanläggningar ska kunna drivas och underhållas på ett bra sätt  

• vid planering av dagvattenanläggningar ska hänsyn tas till översvämningsnivåer 

som anges i Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning 

• mindre förorenad snö omhändertas lokalt 

Ytterligare ansvarar den enskilda fastighetsägaren/verksamhetsutövaren enligt 

dagvattenplanen (Luleå kommun, 2020) för att: 

• avvattna den egna tomtmarken  

• vidta åtgärder på fastigheten för att undvika skador vid kraftigt regn 

• vidta skäliga skyddsåtgärder för att inte påverka en grannfastighet negativt 

• hantera snö på den egna fastigheten 

• utföra egenkontroll av/på eventuella dagvattenanläggningar 

• uppfylla gällande krav på rening 
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Slutligen får grönområdet söder om fastigheten ej tas i anspråk för 

dagvattenhanteringen (Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun 2021) och flödet 

som släpps till kommunala dagvattenledningsnätet får inte öka jämfört med dagens 

flöde (Miljöförvaltningen, Luleå kommun 2021). 

2.3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 

Planområdet är ungefär 3,64 ha stort (Eniro, 2021) och beläget i Luleå centrum inom 

området Mjölkudden (Figur 1). Området avgränsas i norr av Mjölkuddsvägen, i öster av 

flerbostadshus och kyrka, i söder av park och skogsmark och i väster av ett nybyggt 

radhusområde kallat Radiomasten (Scalgo Live, 2021). 

 

Förutom en höjdkulle (+17 RH 2000) belägen ungefär i mitten av planområdet nära 

planområdets sydvästra gräns (Figur 2) är planområdet relativt flackt med en marknivå 

mellan +11,1 och +12,4 (RH 2000) (Scalgo Live, 2021). 

 

 

Figur 2. Marknivåer inom planområdet (Scalgo Live, 2021). Planområdet är markerat med röd linje. 

2.3.1 FÖRE EXPLOATERING 

Planområdet utgörs i nuläget av flerbostadskvarter med en större andel gröna ytor, gc-

vägar samt parkeringsområden längs Mjölkuddsvägen samt i sydvästra och sydöstra 

hörnen av fastigheten. Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av sju 

huskroppar med 4-6 våningar samt två enplanshus och sex gemensamhetshus (förråd, 

cykelparkering med mera). Därutöver finns två lekplatser samt en pulkabacke 

(höjdpunkt enligt Figur 2). 

2.3.2 EFTER EXPLOATERING 

Förslaget innebär att tre nya flerbostadshus om 6-8 våningar uppförs i planområdets 

sydvästra del samt att byggrätten för befintliga gruppboendet utökas (Figur 3). 
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Ytterligare planeras för fem tillkommande carports – tre vid parkeringsområdet längs 

Mjölkuddsvägen och två vid parkeringsområdet i sydvästra hörnet (Figur 3). Vidare 

planeras antalet öppna parkeringar utökas från befintliga 41 platser till 66 framtida 

platser, där största ändringen berör parkeringsområdet längs Mjölkuddsvägen. 

Slutligen planeras även för tre nya hus till cykelparkering samt olika ytor för lek och 

samvaro (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Preliminär situationsskiss där planerade ändringar framgår. Mörkgrå: nya flerbostadshus; brun: 

nya carports; röd: nya hus för cykelparkering; gul: förråd; svart: ytor som hårdgörs. 

2.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta (jordarter 1:25 000 – 1: 1 000 000) utgörs hela planområdet 

av lera-silt förutom en mycket liten andel yta i sydöstra hörn där jorden utgörs av 

morän (Figur 4). Detta stämmer dock inte överens med observationer vid geoteknisk 

utredning (Tyréns; 2021) där jordprover (7-8 april 2021) visade på ytlig morän med 

förekomst av tunnare lager med silt. Vid kompletterande miljöteknisk undersökning 

2021-12-16 visade jordprover på sandig siltig morän överlagrad av fyllningsjord som i 

södra delen av undersökningsområdet består av mull där det i norra delen består av 

grusig morän (Tyréns, 2022). Vidare visade undersökningen att pulkabacken inom 

planområdet består av upplagda massor som utgörs av sandig siltig morän, 

armeringsjärn, plast, tegel och lecasten (Tyrens, 2022). Förutom i pulkabacken 

noterades inga mäktiga fyllningslager eller inblandat avfall (Tyréns, 2022). 
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Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2021). Merparten av planområdet består av lera-silt (gul) med en mycket liten 
andel yta i sydöstra hörn som utgörs av morän (ljusblå). Ungefärligt planområdet är markerad med röd 
linje. 

2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Hela planområdet bedöms ha låg genomsläpplighet (Figur 5) med jordarter som 

motsvarar en infiltrationskapacitet på <10
-8

 m/s (SGU, 2018). Inom planområdet finns 

mindre goda uttagsmöjligheter av grundvatten (<600 l/h) i urberg (SGU, 2021), och 

inga kända dricksvattenbrunnar respektive grundvattenmagasin (SGU, 2021). 

 

Enligt avläsning av grundvattenrör vid den geotekniska undersökningen 2021-04-08 

låg grundvattennivån cirka 2,1 m under befintlig markyta (Tyréns, 2021) där den vid 

kompletterande miljöteknisk undersökning 2022-01-10 låg cirka 3,5 m under befintlig 

markyta (Tyréns, 2022). Att grundvattennivån var högre i april 2021 beror på 

årstidsvariationen – i april pågår vårsmältningen och mycket vatten tillförs där marken 

i januari har varit frusen under längre tid varför inget nytt vatten tillförs. 
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Figur 5. Merparten av planområdet har låg genomsläpplighet (grön) med en liten andel yta i sydöstra hörn 
med medelhög genomsläpplighet (gul) (SGU, 2021). 

2.6 BEFINTLIG AVVATTNING 

Alla byggnader (hus, förråd, carports) inom planområdet avvattnas via hängrännor till 

stuprör där vattnet släpps via utkastare till naturmark (Figur 6). För alla byggnader 

förutom carports finns D100 dräneringsrör hela vägen runt byggnaderna som ansluter 

till interna dagvattenledningar (Figur 7) via brunnar. 

 

 

Figur 6. Exempel på avvattning av befintliga byggnader inom planområdet (Foto av Søberg 2021). 

GC-vägarna avvattnas via ytlig avrinning till naturmark och asfaltväg samt 

parkeringsområden avvattnas via dagvattenbrunnar till internt dagvattenledningsnät 

(Figur 7). Från planområdet finns två ledningar som ansluter till det kommunala 

dagvattenledningsnätet. En D250 i norr med en lutning om 3 ‰ och en D250 i söder 

med en lutning om 14 ‰ (Figur 7). 
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Figur 7. Internt dagvattenledningsnät. Mörkblåa pilar är den del som ansluter till kommunal 
dagvattenledning i Mjölkuddsvägen och ljusblåa pilar är den del som ansluter till kommunal 
dagvattenledning söder om östra t-huset. 

Huvudledningen i norr ansluter till en D400 ledning av betong i Mjölkuddsvägen som i 

korsningen vid Notviksvägen övergår till en D300 ledning av betong för att sedan igen 

att övergå till en D400 ledning av betong ungefär 700 m (Scalgo Live, 2021) nedströms 

anslutningspunkten. Från ungefär 800 m nedströms anslutningspunkten saknas dock 

underlag på en sträcka om ungefär 50 m (Scalgo Live, 2021). I och med att väg E 4.15 

samt Mjölkuddsrondellen under senaste 2-3 år har byggts om en hel del är det mycket 

sannolikt att även dagvattenledningsnätet har förändrats i detta område varför 

underlaget från ledningskollen mest sannolikt inte har hunnits uppdateras. Utifrån 

underlag från Ledningskollen (2021) verkar ledningssträckan enligt Figur 8 dock vara 

mest sannolik. Dagvattnet mynnar dock hur som helst i Inre Lulefjärden antingen via 

utsläpp väster om Bodenvägen eller via utsläpp till Skutviken öster om Bodenvägen 

(Figur 8). 

 

Huvudledningen i söder ansluter till en kommunal D300 BTG precis söder om östra T-

huset. Denna D300 ledning av betong övergår sedan till en D225 ledning av betong 

som sedan övergår till en D400 av okänt material för slutligen att mynna i Inre 

Lulefjärden ungefär 360 m nedströms anslutningspunkten (Figur 8). 
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Figur 8. Kommunala dagvattenledningar är visat med gröna streck (ledningskollen, 2021). Planområdet är 
markerat med röd linje. För den del av planområdet som avvattnas via anslutning till kommunala 
dagvattenledningsnätet i Mjölkuddsvägen finns en sträcka där det saknas uppgifter/ledning vilket i figuren 
är visat med en blå ellips. 

2.7 FÖRORENAD MARK 

Det finns inga uppgifter om tidigare verksamhet som föranleder misstanke om 

förorening inom planområdet. Detta stämmer bra överens med att det inte heller via 

länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden (VISS, 2020) samt SGUs karta 

över efterbehandling av förorenat mark (SGU, 2020) finns några registrerade 

förekomster av föroreningar inom planområdet. 

 

Vid geoteknisk undersökning 7-8 april 2021 togs även jordprover för miljöteknisk 

undersökning. Dessa analyserades för halten petroleumämnen, PAH och tungmetaller 

som sedan jämfördes med Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning 

(2009) i och med att det är bostäder som planeras för. Resultaten visade på att inga 

halter var högre än gällande riktvärde (Naturvårdsverket, 2009) varför jorden kan 

hanteras som icke förorenad (Miljögeotekniker Markus Hedlund från Tyréns i Luleå 

2021-04-29). 

 

Dock noterades vid geotekniska undersökningen 7-8 april 2021 en avvikande lukt i 

jordprov från befintlig pulkabacke (höjdpunkt enligt Figur 2) varför en kompletterande 

miljöteknisk undersökning genomfördes under december 2021 främst med syfte att 

säkerställa, att föroreningshalterna i och kring pulkabacken är låga (Tyréns, 2022). 

Enligt bedömningen av föroreningssituationen (Tyréns, 2022) är mark och grundvatten 

inom planområdet i stort inte negativt påverkat av föroreningar och halter av samtliga 

analyserade ämnen i jordprover från pulkabacken ligger under riktvärden för känslig 

mark (Naturvårdsverket, 2009). I grundvattenproverna påvisades dock mycket hög halt 

(21T13, Figur 10 ) och måttlig halt (21T11 och 21T15, Figur 10 ) av nickel enligt SGU:s 

klassindelning (SGU, 2013) varför risken för viss spridning av nickel inte går att 
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utesluta (Tyréns, 2022). Övergripande görs dock bedömningen att risken för spridning 

av föroreningar allmänt inom planområdet är liten (Tyréns, 2022). 

 

 

Figur 9. Placering av grundvattenrör vid den kompletterande miljötekniska undersökningen (Tyréns, 2022). 

2.8 RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet ingår i SMHIs delavrinningsområde och avrinner mot Inre Lulefjärden som 

är ett 10,21 km
2

 stort avrinningsområde (VISS, 2021). Inre Lulefjärden är naturligt 

kustvatten med en area om 8 km
2

 (VISS, 2021). Inre Lulefjärden har sin början vid 

Luleälvens mynning och övergår sedan till Lulefjärden vidare till Gråsjälfjärden och 

härifrån till både Germandöfjärden och Sandöfjärden för sedan att övergå i ett antal 

olika fjärdar innan det når Bottenviken i Bottenhavet, Östersjön (VISS, 2021). 

 

Enligt senaste bedömning (2019-07-02) har Inre Lulefjärden god ekologisk status med 

låg tillförlitlighet på grund av saknande underlag för att bedöma särskilda förorenande 

ämnen (VISS, 2021). Den ekologiska statusen beror på att alla biologiska 

kvalitetsfaktorer har klassificeringen hög, alla förutom en (särskilda förorenande 

ämnen) fysikalisk-kemisk kvalitetsfaktor har klassificeringen hög och flertalet 

hydromorfologiska parametrar har klassificeringen hög eller god (VISS, 2021). 

 

Inre Lulefjärden uppnår ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar, 

kvicksilver samt kvicksilverföroreningar, dioxiner och dioxinlika föroreningar samt 

PFOS (perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) (VISS, 2021). Enligt 

miljökvalitetsnormen ska god kemisk status uppnås till år 2021 med undantag för 

kvicksilver och kvicksilverföroreningar från punktkällor samt dioxiner och dioxinlika 

föroreningar som har förlängd tidsfrist till år 2027 samt bromerade difenyletrar och 

kvicksilver samt kvicksilverföroreningar från atmosfärisk deposition eftersom 

gränsvärdena för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster, varför 

dessa har mindre stränga krav (VISS, 2021). 

 

Vidare klassas Inre Lulefjärden som betydligt påverkat av punktkällor från förorenande 

områden på grund ut av användningen av PFAS-innehållande brandsläckningsskum vid 
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närliggande område vilket innebär risk för förorening med miljögifter samt sänkt 

status av parametrarna arsenik, kvicksilver och kvicksilverföroreningar, antracen, PFOS 

och PAH´er (VISS, 2021). Fjärden klassas även som betydligt påverkat av urban 

markanvändning på grund av risk för negativ påverkan av dagvatten samt Förändring 

av hydrologisk regim på grund ut av vattenkraft (VISS, 2021). 

3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

I följande avsnitt redovisas analyser, beräkningar och bedömningar som har gjorts. 

3.1 MARKANVÄNDNING 

Markanvändning före respektive efter exploatering framgår av Tabell 1. 

Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts.  

 

Tabell 1. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Befintlig Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Takyta 0,61 0,9 0,55 

Asfalt parkering 0,36 0,8 0,29 

Asfalt väg 0,17 0,8 0,14 

GC-väg 0,37 0,8 0,29 

Stensatt yta med plattor 0,03 0,7 0,02 

Naturmark 2,10 0,1 0,21 

Totalt 3,64  1,50 

Efter exploatering Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Takyta 0,86 0,9 0,60 

Asfalt parkering 0,42 0,8 0,33 

Asfalt väg 0,17 0,8 0,14 

GC-väg 0,37 0,8 0,30 

Stensatt yta med plattor 0,06 0,7 0,04 

Grusat gångväg 0,01 0,2 0,0013 

Naturmark 1,75 0,1 0,18 

Totalt 3,64  1,59 

3.2 FLÖDESBERÄKNING 

Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden (Ekvation 4.4 

i P110; Svenskt Vatten, 2016) utifrån en återkomsttid på 5 respektive 20 år. Rinntiden 

bedöms till 10 min (minsta dimensionerande rinntid) både före och efter exploatering i 

och med att rinnsträckorna är relativt korta. 

 

Regnintensiteten för 5 respektive 20 års återkomsttid har beräknats till 181,3 l/s*ha 

respektive 286,7 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016). Årlig 

avrinningsvolym är beräknat utifrån en årlig nederbörd på 594 mm (SMHI Vattenwebb, 

2021). 

 

Dimensionerande flöden (Tabell 2) visar att flödet kommer öka både med och utan 

klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Årsmedelflöde och flöde 

ökar med 6 % respektive 32 % utan respektive med klimatfaktor efter exploatering 

(Tabell 2).  
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Tabell 2. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 5- respektive 20-årsregn före respektive 
efter exploatering. 

Parameter Enhet Befintlig Efter exploatering 
Efter exploatering 

med klimatfaktor 1,25 

Flöde 5-årsregn l/s 272 288 360 

Flöde 20-årsregn l/s 430 456 570 

Volym 5-årsregn m
3

 163 173 216 

Volym 20-årsregn m
3

 258 274 342 

Årlig avrinningsvolym m
3

/år 8917 9445 11806 

3.3 BEFINTLIG KAPACITET PÅ INTERNT DAGVATTENLEDNINGSNÄT 

Eftersom flödet till kommunala dagvattenledningsnätet inte får öka och dagvatten 

behöver omhändertas lokalt blir befintlig kapacitet på interna dagvattenledningsnätet 

styrande för mängden dagvatten som behöver fördröjas inom planområdet. 

Kapaciteten (l/s) för de två dagvattenledningar inom planområdet beräknas utifrån 

Colebrook-Whites formel för cirkulär tvärsektion (ekvation 4.11 i P110; Svenskt Vatten, 

2016) under antagande att de är av PVC varför yttre diameter reduceras med 10 mm 

för att få inre diameter. Vidare utgås ifrån en fyllnadsgrad om 100 % och råhetsvärde 

är valt utifrån rekommenderade värden i Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

Ledningarnas diameter, råhetstal, lutning och befintliga kapacitet framgår av Tabell 3. 

Noterbart är att den beräknade kapaciteten underskrider det dimensionerande flödet 

för befintlig situation. Det är därmed troligt att nuvarande avvattning ger viss 

fördröjning av utgående flöde. 

 

Tabell 3. Befintlig ledningskapacitet i interna dagvattenhuvudledningar. 

Ledning Yttre diam. (mm) Inre diam. 

(mm) 

Lutning 

(‰) 

Råhetstal 

(mm) 

Kapacitet 

(l/s) 

Norr 250 240 3 0,2 37,7 

Syd 250 240 14 0,2 85,2 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten, 2011a) och 

P105 (Svenskt Vatten, 2011b). 

 

En total fördröjningsvolym för hela planområdet har beräknats utifrån ett utflöde på 

123 l/s (37,7 + 85,2 l/s) för hela planområdet. För ett 20-årsregn med klimatfaktor 

1,25 blir total fördröjningsvolym ungefär 355 m
3

. 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING 

Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat på 

markanvändning (StormTac, 2021) använts. 

 

Föroreningsmängderna har beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 594 

mm/år (SMHI, 2021). Planerad exploatering beräknas öka mängden av alla ämnen 

marginellt (Tabell 4).  
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Tabell 4. Föroreningsmängd före respektive efter exploatering samt ökning i mängd och procent. 

Ämne 

Befintlig Exploaterat Ökning 

Kg/år Kg/år % 

Fosfor,P 0,92 0,99 0,07 8 

Kväve, N 11,45 12,37 0,92 8 

Bly, Pb 0,22 0,25 0,03 12 

Koppar, Cu 0,46 0,50 0,05 10 

Zink, Zn 1,05 1,17 0,12 11 

Kadmium, Cd 0,004 0,0047 0,0004 9 

Krom, Cr 0,06 0,06 0,005 9 

Nickel, Ni 0,04 0,04 0,004 9 

Kvicksilver, Hg 0,0003 0,0003 0,00002 9 

Suspenderade ämnen 427,12 471,09 43,96 10 

Olja 3,38 3,62 0,24 7 

PAH16 0,008 0,009 0,001 14 

 

För att även kunna fastslå om föroreningsbelastningen efter exploatering kan riskera 

en försämring av status i Inre Lulefjärden, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I 

beräkningen har den modellberäknade tillrinning till Inre Lulefjärden från omgivande 

landområden på 1,73*10
10

 m
3

/år (SMHI, 2021) används. Tillskottet har därefter 

beräknats genom att dela föroreningsmängden (kg/år) efter exploatering (kolonn 3 i  

Tabell 4) med tillrinningen (m
3

/år) till Inre Lulefjärden och jämförts med riktvärde för 

särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk 

ytvattenstatus (HVMFS, 2019). För fosfor och kväve finns inget jämförelsesvärde i och 

med saknande uppgifter för dessa. För suspenderade ämnen och olja saknas riktvärde 

och för PAH16 används gränsvärde för bens(a)pyren (HVMFS, 2019). 

 

Föroreningsbelastningen för alla ämnen är avsevärt lägre än angivna gränsvärde 

(Tabell 5) varför planerad exploatering inte bedöms påverka förutsättningarna att 

uppnå Inre Lulefjärdens miljökvalitetsnormer. 

 
Tabell 5. Föroreningsbelastning i Inre Lulefjärden samt jämförelse med gränsvärde. 

Ämne 
Föroreningsbelastning Gränsvärde 

µg/l 

Fosfor,P 0,00006 - 

Kväve, N 0,0007 - 

Bly, Pb 0,00001 1,2 (biotillgängligt) 

Koppar, Cu 0,00003 0,5 (biotillgängligt) 

Zink, Zn 0,00007 5,5 (biotillgängligt) 

Kadmium, Cd 0,0000003 ≤ 0,08 (Klass 1) 

Krom, Cr 0,000004 3,4 (löst) 

Nickel, Ni 0,000003 4 (biotillgängligt) 

Kvicksilver, Hg 0,00000002 0,07* (löst) 

Suspenderade ämnen 0,03 - 

Olja 0,0002 - 

PAH16 0,0000005 0,00017 

 *Maximal tillåten koncentration för inlandsytvatten 

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Enligt föroreningsberäkningar kommer föreslagen exploatering inte att påverka 

möjligheten för Inre Lulefjärden att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Dagvattenhanteringen för planområdet handlar därför om fördröjning samt 
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säkerställande av att befintliga och planerade byggnader inte riskerar drabbas av 

skador på grund av ytlig avrinning. 

 

Ytterligare får flödet till kommunala dagvattenledningsnätet inte öka jämfört med 

dagens flöde. I detta fall blir befintlig kapacitet på interna dagvattenledningsnätet (123 

l/s) styrande för mängden dagvatten som behöver fördröjas inom planområdet vilket 

innebär ett fördröjningsbehov om ungefär 355 m
3

. Någon beräkning av VA-

huvudmannens dagvattenledningsnät har inte utförts och det är därmed möjligt att 

kapaciteten är såväl mindre som större än kapaciteten för det interna ledningsnätet. 

 

Fördröjningsbehovet går att lösa genom att leda dagvattnet till ett antal torra dammar 

(beskrivs som teknik under avsnitt 4.1 Beskrivning av torr fördröjningsdamm) som 

enklast möjligt anläggs i befintliga sänkor inom planområdet (Figur 10Figur 10). 

Dammarna rekommenderas anslutas till interna dagvattenledningsnätet via 

kupolbrunnar med kontrollerad (strypt) utflöde. 

 

 

Figur 10. Dagvattenhantering. Blåmarkerade ytor utgör torra dammar som anläggs i delvis befintliga 
sänkor. Ljusblå yta utgör alternativ yta för hantering av dagvatten från huskropparna längst mot väst samt 

gatan. 

Vidare kommer dammarna 2, 3 och 4 anläggas där eller i nära anslutning till där det 

har påvisats mycket hög halt och måttlig halt av nickel i grundvattenprover varför 

dessa tre dammar behöver anläggas med tätt botten i och med att källan till nickel för 

närvarande är okänd. Skulle fallet vara så att befintliga pulkabacken är källan till 

observerade nickelhalterna i grundvattenproverna kan man med fördel testa att ta nya 

grundvattenprover en bra tid efter att pulkabacken har schaktats bort. Visar dessa 

prover på acceptable nickelhalter kan dammarna 2, 3 och 4 anläggas med öppen 

botten. 

 

Ur säkerhetstänk anläggs dammarna med ett maximalt djup om 40 cm vilket innebär 

att dessa rymmer ungefär 400 m
3

 (räknat utifrån vertikala sidor varför faktisk kapacitet 

blir mindre eftersom dammarna kommer anläggas med släntlutningar om sannolikt 
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1:3) (Error! Not a valid bookmark self-reference.). Vidare finns även en alternativ yta 

för dagvattenhantering (Figur 10) som redan i dag tar emot dagvatten från de två 

bostadshus längst mot väst samt gatan Radiomasten som lämpligt kan tas i anspråk i 

fall behovet finns. 

 

Tabell 6. Fördröjningskapacitet i torrdammar utifrån ett djup om 40 cm samt vertikala sidor. 

Torrdamm (Figur 10) Fördröjningskapacitet (m
3

) 

1 114 

2 75 

3 102 

4 60 

5 52 

Totalt 403 

 

För att minska risken för skador på byggnader vid ytlig avrinning (översvämning vid ett 

100 års regn) rekommenderas planerade byggnader höjdsätts så att vattnet rinner bort 

från dessa mot planerade torra fördröjningsdammar samt att GC-vägar och grusvägar 

inom området lutas så att avvattning mot planerade torra fördröjningsdammar 

säkerställs. Vidare rekommenderas att behålla och/eller säkerställa säkra 

avrinningsvägar mot planerade torra fördröjningsdammar respektive naturmarken i 

sydväst (Figur 11). 

 

 

Figur 11. Ytliga rinnvägar vid översvämning är markerat med blåa pilar där mörkblåa pilar markerar 
rekommenderade bräddvägar mot torra fördröjningsdammarna respektive naturmarken i sydväst som 
behöver behållas och/eller säkerställas. 

4.1 BESKRIVNING AV TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM 

Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor (Figur 12) med flacka slänter som 

fylls med vatten vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att 
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försvinna successivt när tillrinningen avtar (SVU, 2019). De utformas med ett 

bottenutlopp som kan strypas varmed flödet nedströms regleras (SVU, 2019). 

 

 

Figur 12. Torr fördröjningsdamm med lekplats i Ørestad (mångfunktionell yta), DK (Bild av Christian 
Nyerup Nielsen). 

Vanligaste vegetation är gräs och flacka slänter med en lutning på max tio grader 

rekommenderas för säkerhet samt underlättnad av mekanisk skötsel (SVU, 2019; 

SVOA, 2020). Vid flacka släntlutningar och mindre förorenat dagvatten kan 

anläggningen smidigt nyttjas för andra ändamål vid torrväder (SVU, 2019). 

 

För att torra fördröjningsdammar ska bibehålla en maximal kapacitet kräver dessa 

regelbundna skötselinsatser (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). Bland 

annat måste träd och buskar som växer upp inom dammens yta tas bort, sediment 

avlägsnas och avfall/skräp plockas bort (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). 

Ytterligare måste dammen kunna torka ut mellan regntillfällena (SVOA, 2020). 

 

Enligt KBH (2009) måste galler vid in- och utlopp inspekteras och renas (om behovet 

finns) regelbundet efter regn, avfall tas bort regelbundet (ungefär var 14 dag), 

eventuellt sandfång tömmas en gång årligen, gräs (vegetation) klippas varje månad 

under växtsäsongen, sedimenterat material renas bort efter behov (varje 5-15 år) samt 

kontroll och renovering av dammen – ex. om sidorna har eroderat måste dessa 

stabiliseras etc. 

 

Slutligen kan säkerhetsåtgärder (staket, livboj, skyltning) behöva installeras om så 

krävs (SVU, 2019) – i detta fall kommer djupet i själva torrdammarna dock maximalt 

uppgå till 40 cm, med flacka slänter, varför det inte borde behövas staket. Kan dock 

vara lämpligt att informera om att ett vattendjup om 40 cm kan förekomma i själva 

torrdammen vid högintensiva eller längre varande regn. 
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4.2 LÄMPLIGA YTOR FÖR SNÖHANTERING 

Med lämplig yta avses enligt 2 kapitel 6 § miljöbalken en plats som är lämplig med 

hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. De anvisade lämpliga ytor (Figur 13) anses uppfylla detta 

eftersom de inte kommer påverka människans möjlighet att ta sig till/från sina 

bostäder samt röra sig fritt inom området via GC-vägar och parkeringsområden. Vidare 

är anvisade ytor jämnt fördelat inom hela planområdet varför avståndet som snön 

behöver transporteras är minimal och ytterligare är anvisade ytor placerat så att de är 

lätt tillgängliga för de fordon som röjer undan snön. Slutligen är anvisade ytor även 

placerade så att snösmältningen antingen kommer avrinna mot planerade sänkor eller 

infiltrera i underliggande mark. 

 

 

Figur 13. Lämpliga ytor för snöupplag är visade med blå skugga. 

5 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

För tät bostadsbebyggelse ska allmänna dagvattenledningar dimensioneras för att 

kunna avleda 5-årsregn vid fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016). Vilken varaktighet 

som väljs beror på vilken del av ledningssystemet som studeras, men minsta 

dimensionerande varaktighet är 10 minuter (Svenskt Vatten, 2016). Ett 5-årsregn med 

10 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 181 l/s*ha (Ekvation 4.5 i 

P110; Svenskt Vatten, 2016). Under förutsättning att alla brunnar och ledningar 

fungerar som tänkt borde de största översvämningarna därför ges av de 

regnvaraktigheter som ger högre regnintensitet än 5-års regnet med 10 minuters 

varaktighet. 

 

Ett 100-årsregn med 47 minuters varaktighet ger en regnintensitet om 181 l/s*ha 

(Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016), varför alla varaktigheter kortare än 47 

minuter för ett 100-årsregn åstadkommer högre regnintensitet än ett 5-årsregn med 
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10 minuters varaktighet, och således större intensitet än vad systemet är 

dimensionerat för. Därutöver är de första 60 minuter av ett regn oftast mest intensiva 

(MSB, 2017), varför det väljs att redovisa översvämningsrisken vid skyfall utifrån ett 

100-årsregn med varaktigheterna 10, 20 och 45 minuter. Extrem korttidsnederbörd är 

definierat till varaktigheter ≤ 60 minuter (Olsson och Foster, 2013). 

 

Ett 100-årsregn med 10, 20 respektive 45 minuters varaktighet motsvarar en 

regnintensitet om 488,8 l/s*ha, 323 l/s*ha respektive 186 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; 

Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 29,3 mm, 38,8 mm respektive 50,3 mm 

nederbörd, som används i översvämningsmodellen Scalgo Live (2022) för att 

undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall. I modellen tas inte 

hänsyn till infiltration eller avledning av dagvattnet via brunnar och ledningar. 

 

Enligt MSB (2017) bör skyfallskartering utvärdera två extremregn mellan 100 och 1000 

års återkomsttid. Ett 1000-årsregn med 131 minuters varaktighet ger en regnintensitet 

om 181 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 142 mm 

nederbörd. Detta är lite lägre än högst uppmätta dygnsvärdet inom perioden 1900-

2011 för Norra Norrland på 157 mm (Wern, 2012). 

 

För att vidare få mest realistiska uppfattning av översvämningsrisken inom 

planområdet har grundkartan i modellen ändrats genom att manuellt gå in och justera 

höjderna. Först har befintliga pulkabacken samt byggnader som ska rivas/flyttas tagits 

bort genom att ändra marknivån för dessa så den motsvarar kringliggande marknivå. I 

och med att detta görs genom att skapa en kontur med en fast nivå för respektive 

områden blir det inte 100 % rätt eftersom befintlig marknivå varierar lite gran. Sedan 

har nya byggnader (hus, carports förråd etc.) lagts till genom att öka befintlig marknivå 

där byggnader ska placeras med 2 m varmed modellen förstår att det här står något 

som vattnet behöver ta sig om och slutligen har föreslagna torrdammar skapats genom 

att sänka befintlig marknivå med 40 cm (rekommenderad djup). För torrdammen söder 

om hus A (Figur 10) gick det inte att lösa genom att sänka befintlig marknivå med 40 

cm i och med att marknivån här redan har manipulerats till en fast nivå för att få bort 

befintliga pulkabacken. I stället har det här skapats en kontur som är 40 cm lägre än 

marknivån väster om torrdammen för att få vattnet att rinna till denna damm. 

 

Enligt simuleringar i Scalgo Live utifrån ovanstående (2022) börjar lågpunkterna inom 

planområdet fyllas med vatten redan vid 1 mm nederbörd. Vattnet rinner mot och 

ansamlas primärt i föreslagna torrdammar samt centrala grönområdet (Figur 14) i och 

med att dessa ytor utgör sänkor. Även gräsmattan väster om de två huskropparna 

längst mot väst samt gräsremsan längs Mjölkuddsvägen utgör sänkor där vattnet 

samlas (Figur 14). 
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Figur 14. Grad av översvämmat yta inom planområdet vid 100-årsregn med olika varaktigheter samt ett 
1000-årsregn (Scalgo Live, 2022). Nya byggnader, parkeringar och pulkabacke är markerad med svarta 

linjer och skugga. Föreslagna torrdammar är markerad med svart linje. 

Omfattningen av yta som översvämmas ökar dock inte från ett 29 mm regn till ett 142 

mm regn (Figur 14) och endast vid södra sidan av västra långhuset som ligger parallellt 

med Mjölkuddsvägen visar modellen på vatten in mot bostadsbyggnad (röd cirkel i 

Figur 15). Här uppmärksammas dock att detta även är fallet för befintlig situation (röd 

cirkel i Figur 16) varför detta inte orsakas av planerad exploatering. Vidare tar 

modellen inte heller hänsyn till infiltration eller avledning av dagvatten via brunnar och 

ledningar (Figur 7) varför det nog är osannolikt att vattnet tar sig helt upp till aktuell 

byggnad vare sig för befintlig respektive framtida situation. 

 

Vidare visar simuleringen tydligt att vattnet vid högintensiva regn rinner bort från 

befintlig bebyggelse (Figur 15) vilket även blir fallet för planerad bebyggelse om 

höjdsättning samt lutning av GC-vägar och grusvägar inom området görs enligt 

rekommendationer i avsnitt 4 (Förslag till dagvattenhantering) varför bedömningen blir 

att risken för skador på befintlig och framtida bebyggelse till följd av ytlig avrinning 

vid högintensiva regn är mycket liten. 
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Figur 15. Ytliga rinnvägar (Scalgo Live, 2022) vid högintensiva regn (100- och 1000-årsregn) är visad med 
gula pilar. Det uppmärksammas att modellen inte tar hänsyn till infiltration eller avledning av dagvatten via 
brunnar och ledningar varför vattnet inte lär ta sig helt upp till huset vid röda cirkeln. 
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Figur 16. Översvämmad yta för befintlig situation vid högintensiva regn (100- och 1000-årsregn) (Scalgo 
Live, 2022). 

Modellering av översvämningsdjupet för ett 1000 års regn med 131 minuters 

varaktighet visar att översvämningsdjupet inom planområdet förutom för centrala 

grönområdet och föreslagna torrdammar som maximalt uppgår till runt 15 cm (Figur 

17). För de tre föreslagna torrdammar utanför centrala grönområdet uppgår 

översvämningsdjupet maximalt till rekommenderade djupet om 40 cm (Figur 17) där 

detta för de två föreslagna dammar inom centrala grönområdet uppgår till maximalt 

120 cm (Figur 17). Skälet för att djupet på vissa ställen i dessa två dammar uppgår till 

120 cm och inte rekommenderade 40 cm är att dessa två dammar anläggs på ytor som 

redan i dagsläget utgörs av sänkor med naturlig lutning mot lågpunkt (Figur 2). Vidare 

tar modellen som tidigare nämnd inte hänsyn till att vattnet på genomsläppliga ytor 

infiltrerar och på hårdgjorda ytor avleds via dagvattenledningar samt att även 

föreslagna torrdammar kommer anslutas till interna dagvattenledningsnätet 

(visserligen med strypt utflöde) varför översvämningsdjupet i praktiken kommer vara 

lägre än vad modellen visar. Det rekommenderas dock att uppmärksamma genom 

skyltning att djupet i dessa två dammar vid riktigt höga flöden kan uppgå till >100 cm. 
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Figur 17. Översvämningsdjup för ett 1000-årsregn med 131 minuters varaktighet (Scalgo Live, 2022). 

Slutligen ligger planområdet enligt översvämningskartering från MSB (2021) på 

behörigt avstånd från riskzonen för översvämning från Inre Lulefjärden vid ett 100-års 

regn (Figur 18), vilket stämmer bra överens med att strandlinjen längs älven inte utgör 

någon risk i resultaten från Scalgo Live (2021). Planområdet ligger som närmast 300 m 

från älvens strandlinje och höjdskillnaden mellan planområdets sydvästra gräns och 

stranden är som minst ungefär 11 m (Scalgo Live, 2021). Vid planering av 

dagvattenanläggningar behöver det därför inte tas hänsyn till översvämningsnivåer 

enligt Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning (2015). 
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Figur 18. Planområdets placering i förhållande till högsta tänkbara vattennivå (ljusgrönt) respektive högsta 
vattennivå vid ett 100-årsregn (mörkgrönt) i Inre Lulefjärden (MSB, 2021). 

6 SLUTSATSER 

Genom att följa föreslagen dagvattenhantering tas hänsyn till markanvändningen inom 

planområdet samt önskan från Luleå kommuns sida om att flödet till kommunala 

dagvattenledningsnätet inte får öka jämfört med dagens flöde. I enlighet med Luleå 

kommuns dagvattenplan har en hållbar dagvattenhantering tagits fram där en trög 

avrinning uppnås inom området genom öppna dagvattensystem som kan drivas och 

underhållas på ett bra sätt samtidig som att skadlig uppdämning undviks nedströms 

och ytorna som tas i anspråk för dagvattenhanteringen blir mångfunktionella 

(dagvattenhantering, grönyta, yta för lek och aktivitet, snöupplag). 

 

Genom att följa rekommendationer om höjdsättning av planerade byggnader samt 

lutning av GC-vägar så att vattnet leds bort från dessa och mot föreslagna torra 

fördröjningsdammar samt genom att säkerställa fria rinnvägar mot föreslagna 

fördröjningsdammar samt bräddvägar söderut mellan befintliga och nya byggnader 

säkerställs vidare att skador ej uppkommer på byggnader till följd av 

översvämning/ytlig avrinning vid skyfall alternativt högintensiva eller längre varande 

regn. 

 

Slutligen är anvisade ytor för snöupplag lämpliga i och med att mindre förorenad snö i 

enlighet med Luleå kommuns dagvattenplan omhändertas lokalt samt att föreslagna 

ytor uppfyller miljöbalkens definition på vad som utgör en lämplig plats. 
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