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PM – dagvattenutredning: Öringen 6 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) på Luleå kommun har fått i uppdrag av 

kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram en ny detaljplan för del av Centrum, 

Öringen 6. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för förtätning, i 

form av bostäder och undergrävt parkeringsgarage.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna utredning är att redovisa förutsättningar för omhändertagande 

av dagvatten inom utredningsområdet.  

Utredningen utförs med fokus på: 

• Hur ny exploatering påverkar dagvattensituationen inom  

planområdet.    

• Beräknade dagvattenflöden från planområdet före och efter 

exploatering.   

• Exploateringens påverkan på recipient och dess möjligheter att uppnå 

miljökvalitetsnormer.   

• Förslag till lösningar för fördröjning av dagvatten. (Dagvattenflödet från 

fastigheten ska inte öka vid ny exploatering).   

• Skyfallsåtgärder 

 

1.3 Metod 

Aktuell utredning har genomförts genom att gå igenom befintliga och tillgängliga 
underlag för aktuellt område avseende: recipient, geologi/geoteknik, 
ledningsnät, höjddata, samt övriga förutsättningar i befintligt område och aktuellt 
planförslag.  

Höjddata har analyserats via verktyget Scalgo (för identifiering av rinnvägar, 
avrinningsområden, lågpunkter mm). Sammanställning av ytor med olika 
markanvändning har gjorts baserat på tillgänglig information om befintligt 
område och aktuellt planförslag för ny exploatering inom området.  

Beräkningar av dagvattenflöden och behov av fördröjning av dagvattnet har 
utförts via verktyget StormTac, baserat på metodik via Svenskt Vattens P110. 
Behov av fördröjning av dagvatten har beräknats utifrån att avrinningen från 
området inte ska öka efter exploateringen, baserat på ett 30-års regn. 
Beräkningar baserat på möjlig belastning till anslutningspunkt vid Varvsgatan.  

Föroreningar i dagvattnet har i detta fall beaktats generellt avseende 
föroreningsinnehåll före och efter exploateringen, och inte beräknats i detalj.  

Förslag på dagvattenhantering ges övergripande med exempel på möjliga typer 
av anläggningar, och generella principer för höjdsättning/skyfallshantering.  
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1.4 Underlag 

Underlag som använts vid dagvattenutredningen:  

• Utsnitt ut översiktlig skyfallskartering, Luleå kommun (2017)  

• Exploateringsförslag  

• Geoteknisk och geohydrologisk undersökning, AFRY (2021).   

• Ortofoto Öringen 6  

• Ledningar via Ledningskollen: Dagvattensystem  

 

2 Riktlinjer för dagvatten 

2.1 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av 

anläggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2016). Publikationen berör även 

befintliga områden och visar att mycket arbete kommer att krävas för att uppnå 

en förbättrad säkerhet mot översvämning i befintliga samhällen och reducera 

utsläppen av dagvattenföroreningar till recipienter.  

Beräkningsmetodik för dagvattenflöden är baserat på Svenskt Vatten P110.  

I syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att 

nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar då utredning av 

dagvattenfrågan sker.  

Då nya dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att 

husgrunder och byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och 

öppna diken överskrids. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader 

ska höjdsättas så att ytligt rinnande dagvatten från kraftiga skyfall kan rinna 

undan utan att skada bebyggelse.  

Fastigheten ses i denna utredning som tätortsbebyggelse, och varför 30 års 

återkomsttid använts som utgångspunkt vid beräkningarna av flöde och behov 

av fördröjning. Utgångspunkten för att behov av fördröjning föreslås utgå från 

principen att avrinningen från området inte ska öka efter exploateringen.   

2.2 Miljökvalitetsnormer  

Utifrån den så kallade Weserdomen (mål C-461/13) som avkunnades i EU-

domstolen under 2015 får inte tillstånd ges till verksamheter (såsom 

bostadsprojekt) om de riskerar att orsaka en försämring av en vattenförekomsts 

status. Det inkluderar även försämringar av status för enskilda kvalitetsfaktorer 

(t.ex. näringsämnen). 

I arbetet med dagvattenhanteringen för detta projekt blir därför 

miljökvalitetsnormerna för recipienten styrande och dagvattenhanteringen 

måste säkerställa att fastställda normer kan uppnås.   
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2.3 Specifikt för Luleå kommun  

Enligt Luleå kommuns Dagvattenplan (2020) finns det beskrivet principer att 

beakta vid fördröjning av dagvatten, men inte i detalj hur det ska beaktats och 

beräknas för enskilda fastigheter.  

Generella principer (urval av de som bedömts mest relevanta) är exempelvis:  

• Tillämpa fördröjning av dagvatten nära källan. 

• 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.  

o Redan vid byggdialogen ska exploatören informeras om att 

fördröjning kan krävas på fastigheten.  

o I planbeskrivningen ska en tydlig beskrivning finnas om hur en 

fördröjning ska arrangeras.  

o I markavtalet/exploateringsavtalet avtalas exakt hur 

exploatören ska utforma dagvattenanläggningen på 

kvartersmark. 

• Vid planering av dagvattenanläggningar och utlopp ska hänsyn tas till 

översvämningsnivåer som anges i Luleå kommuns Riktlinjer för 

klimatanpassning (2015). 

• 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. 

 

Angående skyfall är principen enligt Dagvattenplan (2020) beskriven att:  

• För större regn är det centralt att fria vattenvägar finns. Större regn ska 

planeras för till exempel genom höjdsättning och multifunktionella ytor 

som kan fördröja vatten.  

 

Inga riktvärden för dagvattenkvalitet finns framtagna för Luleå kommun.  

 

Enligt Luleå kommuns Riktlinjer för klimatanpassning (2015) ska 

markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet utformas 

översvämningssäkra upp till +2,5 i RH2000. Ingen del av planområdet, eller 

Varvsgatan nedströms planområdet ligger under nivå +2,5 m.    
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3 Förutsättningar 

3.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet omfattas av fastigheten Öringen 6. Planområdet är beläget inom 

den södra delen av Luleå centrumhalvö, mellan Varvsgatan/Södrahamnleden 

och Sandviksgatan. Planområdet är ca 0.5 hektar stort. Se Figur 1 och Bilaga 1. 

Fastigheten är bebyggd sedan tidigare. I dagsläget finns två större byggnader 

med bostäder (och garage i markplan), en mindre byggnad för garage/förråd, 

samt ett tvåvåningshus (i de södra delarna av området). Innergården består till 

största del av parkeringsytor, men också ett mindre grönområde med ett fåtal 

träd. En stödmur/brant slänt (delvis vegeterad) finns vid gränsen mot 

Sandviksgatan i norra delarna av planområdet.  

Gällande detaljplan tillåter kvartersmark för bostäder och handel. Utvecklingen 

av fastigheten innebär förtätning med ett gårdshus samt ett punkthus. 

Parkeringar planeras lösas i undergrävt garage. Figur 2 och Figur 3 visar 

planerat förslag på hur området kommer att se ut efter exploatering. Befintliga 

byggnader behålls till största del, förutom ett tvåvåningshus i de södra delarna 

av området.  

  

Figur 1. Utredningsområdet, markerat med rött.  
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Figur 2. Området efter exploatering, sett i plan. Underlag via Luleå kommun – förslag framtaget av 

Stark Arkitekter. Rosa markeringar är området där det i framtiden planeras underjordiskt garage.  

 

Figur 3. Området efter exploatering. Underlag via Luleå kommun – förslag framtaget av Stark 

Arkitekter. Förslaget visar aktuellt förslag på utformning av nya byggnader med bostäder, samt 

underjordiskt garage i två plan under mark.  
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3.2 Recipient  

Vattenförekomst är Yttre Lulefjärden (Kustvatten), som har en Hög Ekologisk 

status. 

För aktuellt planområde består stor del av innergården av parkeringsytor som 

potentiellt kan bidra med föroreningar till dagvattnet. I framtida förslag på 

exploatering kommer parkeringsytorna att förläggas under mark. Därmed 

minskar andelen ytor som potentiellt kan bidra med föroreningar till dagvattnet. 

Viss ökning av näringsämnen kan ske relaterat till eventuella framtida 

planteringar inom området. Totalt sett är dock den övergripande bedömningen 

att dagvattenkvaliteten från området förbättras med aktuellt förslag på 

exploatering.  

Eftersom bedömningen är att totala andelen föroreningar i dagvattnet troligen 

minskar i framtiden, görs ingen mer detaljerad beräkning av föroreningshalter i 

denna utredning. Inga reningsanläggningar för dagvattnet föreslås för området.  

Aktuellt förslag på exploatering av planområdet bedöms inte försämra 

recipientens (Yttre Lulefjärden) förutsättningar att uppnå MKN. 

3.3 Geoteknik och geohydrologi 

Nyligen har geotekniska och hydrogeologiska undersökningar utförts inom 

planområdet, på innergården (AFRY 2021).  

Markytan består av ett tunt lager växtlighet där det inte är asfalterat. I 

asfalterade ytor förekommer en fyllning bestående av grusig sand alternativt 

siltig sand. Marken har en hög lagringstäthet och kan innehålla block.  

Bergnivåerna i området mättes till mellan 5,6-8,7 m under mark och kan variera 

över området. Grundvattennivåerna uppmättes till mellan 3,7-3,8 m under mark 

(vid mättillfälle 2021-10-13), men kan generellt variera under året. Se mer 

detaljer i PM (AFRY 2021). Dessa förutsättningar blir styrande för val av 

utformning på byggnader, grundläggning, hantering av eventuell 

grundvattensänkning under garaget mm.  

Eftersom stor andel av området planeras i form av parkeringsgarage under 

mark, bedöms de geotekniska förutsättningarna inte vara avgörande för 

dagvattenhanteringen. Val av material ovan bjälklag för garaget, samt övrig ytlig 

utformning i området, kan dock påverka möjligheterna till dagvattenhantering.   

3.4 Dagvattensystem 

Takytorna för de två mindre byggnaderna (garage/förråd i mitten av området 

och tvåvåningshus i södra delen) avvattnas via ytliga stuprörsutkastare till 

innergården. Se foton i Bilaga 1.  

Uppgifter saknas på eventuell förekomst av internt ledningssystem inne på 

innergården men det är troligt att det finns. Men i och med att underjordiskt 

garage planeras för större delen av innergården är det även troligt att detta 

behöver rivas/bytas ut.  

Anslutningspunkten till det kommunala dagvattensystemet från innergården 

bedöms vara mot Varvsgatan (söder om planområdet). Se Blå ring i Figur 4. I 

anslutningspunkten är ledningen en 225 mm BTG. Ute i gatan finns 

rännstensbrunnar som tar in dagvatten på Varvsgatan. Ledningen för dagvatten 

under Varvsgatan är 300 mm.  
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Figur 4. Aktuell fastighet och kommunalt dagvattensystem. Grön markering är dagvattenledningar, 

röd markering är mindre ledningar för anslutande serviser eller relaterat till enskilda brunnar. Blå 

ring visar anslutningspunkten avseende dagvatten från innergården. Lila ringar visar möjliga 

anslutningar för takdagvatten från byggnaderna.  

 

Rännstensbrunnar finns på Hermelinsgatan, Varvsgatan, Blomqvistgatan och 

Sandviksgatan.  

Takytorna på de två större byggnaderna (på vardera sida om innergården) 

verkar avvattnas via interna system för takdagvatten, utan stuprörsutkastare. 

Möjligen har dessa byggnader separata anslutningar till det kommunala 

dagvattensystemet, se Lila ringar i Figur 4. Alternativt går takavvattningen via 

ett internt dagvattensystem till anslutningspunkt vid Varvsgatan. Uppgifter på 

detta saknas för utredningen.  

I fortsatt arbete behöver förekomst av internt dagvattensystem undersökas i 

mer detalj (inklusive inmätning av nivåer på vattengångar), särskilt i relation till 

eventuellt behov av anpassning till byggnader/garage samt ny höjdsättning för 

innergården. 
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4 Analyser 

4.1 Flödesvägar, lågpunktsanalys och 
avrinningsområden 

Utifrån befintliga höjder har en analys av flödesvägar, avrinningsområden och 

lågpunkter utförts i programvaran Scalgo.  

Avrinningen till planområdet begränsas i nuvarande situation av kantsten och 

upphöjda partier vid slänt mot Sandviksgatan. Se Figur 5, samt foto i Bilaga 1.  

Ett instängt område bildas på innergården i vinkeln mellan en av de större 

byggnaderna och det mindre garaget/förrådet. Avrinningsområdet till denna 

lågpunkt är ca 0,13 ha. Se Figur 6. 

 

Figur 5. Avrinningsområdet (grönt) med avrinning via Sandviksgatan norr, och väster, om 

planområdet har en storlek på ca 0,6 ha vid anslutning till Varvsgatan.  

 

 

Figur 6. Instängt område på innergården. Avrinningsområdet (grönt) har en storlek på ca 0,13 ha.  
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Avrinning från innergården sker även i riktning mot Varvsgatan söder om 

planområdet (och anslutningspunkt till kommunalt dagvattensystem). Se Figur 

7. Avrinningsområdet för dessa delar, inklusive bidrag från intilliggande 

områden är i storleksordningen ca 1,1 ha (vid korsning mellan Varvsgatan och 

Kungsgatan).  

 

Figur 7. Avrinningsområdet (grönt) med avrinning från planområdets innergård och intilliggande 

områden har en total storlek på ca 1,1 ha. 

 

4.2 Markanvändning, andel hårdgjord yta och 
avrinningskoefficienter 

Sammanställning av ytor med olika markanvändning före och efter ny 

exploatering, är baserat på tillgängligt underlag för befintlig situation och det nya 

planförslaget för området.  

Vissa antaganden har gjorts för området, för att förenkla sammanställningen 

och bedömningen avseende behov av fördröjning av dagvattenflöden.  

De två större befintliga byggnaderna med bostäder har lagts in i 

sammanställningen, även om dessa inte kommer att ändras i den planerade 

exploateringen i området. Möjligen har dessa också separata anslutningar till 

det kommunala dagvattensystemet. Övriga ytor inom planområdet men som i 

dagsläget inte belastar innergården eller anslutningspunkten, har inte räknats 

med i sammanställningen.   

Före exploatering har området en relativt hög andel hårdgjord yta (ca 85%) och 

även en hög sammanvägd avrinningskoefficient (ca 0,74). Den sammanvägda 

avrinningskoefficienten ligger högt, men inom det normala för liknande områden 

med ”slutet byggnadssätt” enligt SVU-rapport från 2013.  

Efter exploatering av området kan antaganden göras avseende hur markytorna 

ovan underjordiskt garage utformas. I denna sammanställning har två 

antaganden gjorts:  

• Alternativ A: markytorna över underjordiskt garage asfalteras, vilket 

innebär att avrinningskoefficienten blir hög (0,8). Se resultat i Tabell 1. 

 

• Alternativ B: markytorna över underjordiskt garage grusas/vegeteras, 

vilket innebär att avrinningskoefficienten kan väljas lägre (ca 0,4). Se 

resultat i Tabell 2. 
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Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering. Alternativ A: Markytorna över underjordiskt 

garage asfalteras. 

Markanvändning Avr.koeff. 
Före 

exploatering 
(m2) 

Före 
exploatering 

(m2) 

Efter 
exploatering 

(m2) 

Efter 
exploatering 

(m2)  
   

 
   

Blandat grönområde 0,1 541 54 102 10  

Asfaltyta/Parkering/GC 0,8 1439 1151 249 199  

Bef. Byggn. Bostäder 0,9 1431 1288 1431 1288  

Bef. Byggn. övrigt 0,9 212 191 143 129  

Nya Byggnader 2st 0,9 0 0 706 635  

Bjälklag/Garage asfalt 0,8 0 0 992 794  

             

Total area  3623  3623   

Reducerad area      2684   3055   

Sammanvägd 
avrinningskoeff. 

  
 

0,74 
 

0,84  

Andel hårdgjord yta   0,85    0,97    

 

Tabell 2. Markanvändning före och efter exploatering. Alternativ B: Markytorna över underjordiskt 

garage grusas/vegeteras och betraktas som delvis genomsläppligt. 

Markanvändning Avr.koeff. 
Före 

exploatering 
(m2) 

Före 
exploatering 

(m2) 

Efter 
exploatering 

(m2) 

Efter 
exploatering 

(m2)  
   

 
   

Blandat grönområde 0,1 541 54 102 10  

Asfaltyta/Parkering/GC 0,8 1439 1151 249 199  

Bef. Byggn. Bostäder 0,9 1431 1288 1431 1288  

Bef. Byggn. övrigt 0,9 212 191 143 129  

Nya Byggnader 2st 0,9 0 0 706 635  

Bjälklag/Garage grus/veg 0,4 0 0 992 397  

             

Total area  3623  3623   

Reducerad area      2684    2658  

Sammanvägd 
avrinningskoeff. 

  
 

0,74 
 

0,73  

Andel hårdgjord yta   0,85    0,70-0,83*   

* andel hårdgjord yta är beräknad baserat på att markytan ovan garage sätts som 100% 

grön/genomsläpplig, alternativt 50% grön/genomsläpplig  
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För Alternativ A, skulle området få en väldigt hög andel hårdgjord yta (ca 97%) 

och även en väldigt hög sammanvägd avrinningskoefficient (ca 0,84). Den 

sammanvägda avrinningskoefficienten skulle då bli högre jämfört med liknande 

områden med ”slutet byggnadssätt” (enligt SVU-rapport från 2013). 

För Alternativ B, skulle området få en liknande, eller lägre, andel hårdgjord yta 

(ca 70-83%) som före exploatering, beroende på om beräkningen baseras på 

att hela området antas genomsläppligt, eller om 50% av området antas 

genomsläppligt. Även den sammanvägda avrinningskoefficienten blir liknande 

som före exploatering (ca 0,73) och då mer inom det normala jämfört med 

liknande områden med ”slutet byggnadssätt” (enligt SVU-rapport från 2013). 

 

Rekommendationen för fortsatt arbete och utformning av innergården är att inte 

asfaltera (eller på annat sätt hårdgöra) marken ovan underjordiskt garage. 

Istället bör området grusas/vegeteras för att inte öka andelen hårdgjord yta för 

planområdet, samt inte öka dagvattenflödena ut från området.  

Generellt sett finns stora möjligheter att utforma en estetiskt tilltalande 

innergård, med vegetation som exempelvis kan bidra till ökad biologisk 

mångfald, reducera buller och luftföroreningar, samtidigt som dagvattenflödena 

ut från området kan minskas.   

  

4.3 Dagvattenflöde och behov av fördröjning 

Baserat på resultaten från denna sammanställning görs bedömningen att det 

inte är relevant att göra mer detaljerade beräkningar av dagvattenflöden för 

området.  

Dimensionerande flöde från befintligt område (inklusive takdagvatten från 

byggnader med interna system) beräknas till ca 110 l/s för ett regn med 30-års 

återkomsttid.  

Om ytan ovan underjordiskt garage skulle hårdgöras i framtiden skulle beräknat 

flöde öka till ca 130 l/s, och behov av fördröjning behövas för att inte öka 

utflödet från området. I storleksordningen skulle fördröjning på ca 4-5 m3 

behövas för att inte öka dagvattenflödet ut från området jämfört med befintlig 

situation. I senare avsnitt (avsnitt 5) ges förslag på några olika typer av 

dagvattenanläggningar som skulle kunna vara möjliga för innergården, med 

ytbehov i storleksordningen ca 30-150 m2. Se mer detaljer och beräkningar i 

avsnitt 5. En förutsättning är dock att fördröjningsytorna placeras och höjdsätts 

så att dagvattnet från innergården kan rinna till dessa.  

Om ytan ovan underjordiskt garage grusas/vegeteras för att motsvara delvis 

genomsläpplig yta tillgänglig för infiltration blir beräknat flöde motsvarande det 

för befintligt område. För ett sådant förslag görs bedömningen att det inte 

behövs ytterligare fördröjning av dagvatten från området.   
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4.4 Analys av höjder på innergård 

Baserat på tillgängligt höjddata har en översiktlig bedömning gjorts för 

innergården i syfte att klargöra förutsättningar för ytlig avrinning från området, 

samt att principer för framtida höjdsättning av området. 

Det instängda området invid garage/förråd har ett djup på högst ca 1 m vid 

garageport (och 0,35 m ut mot GC-väg invid Sandviksgatan). Lutningen in mot 

instängt område i riktning nord-syd är mellan ca 2-3% (A i Figur 8) och i riktning 

väst-öst minst 2,5% (B i Figur 8).   

Det är dock inte så stort avrinningsområde som avrinner till det instängda 

området, men befintlig byggnad (garage/förråd) har stuprörsutkastare mot det 

instängda området. Troligen finns det ett internt dagvattensystem på 

innergården som avleder dagvatten från denna del, men om kapaciteten på 

ledningssystemet inte är tillräcklig finns risk för lokal översvämning. Byggnaden 

har en garageport i markplan.   

I Figur 8 visas lutningen på befintlig innergård, från högsta delarna vid 

Sandviksgatan (inklusive stödmur/brant slänt) och ut mot Varvsgatan. Lutningen 

på innergården är låg, ca 0,6% (C i Figur 8).  

 

                   

Figur 8. Innergård och analys av nivåer via tillgängligt höjddata för området.  

 

• Generellt sett är det i framtida höjdsättning och utformning av området 

viktigt att behålla den upphöjda kanten (nr 2 i Figur 8) vid 

Sandviksgatan och slänten mot innergården. Med syfte att avrinningen 

in till innergården från omgivande områden ska kunna begränsas i 

samma utsträckning som den gör i dagsläget. 

 

• Vid framtida höjdsättning av innergården är det viktig att tillse att 

dagvatten kan avrinna från området – i riktning mot Varvsgatan. Med 

syfte att en ytlig sekundär avrinningsväg är tydlig i samband med 

skyfall. Särskilt känslig är det instängda området vid garage/förråd.  

 

• För att minska risken för mycket vatten i det instängda området föreslås 

att takavvattningen ses över för garage/förråd. Befintlig taklutning och 

takavvattning av denna byggnad innebär att takdagvatten avleds i 

riktning mot det instängda området.  

A B C 
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5 Förslag på dagvattenhantering 

5.1 Generellt 

Baserat på resultaten från analysen av området har bedömningen gjorts att det 

inte behövs omfattande åtgärder för att inte öka dagvattenflödena från aktuellt 

område.  

Då markanvändningen för området och övrig utformning bedöms minska 

potentiella föroreningar i dagvattnet, och möjligheterna att uppnå MKN inte 

försämras för recipienten, ges inga förslag på dagvattenrening för aktuellt 

planområde. 

Det är dock viktigt att begränsa andelen hårdgjord yta inne på innergården. Om 

markytan ovan det underjordiska garaget exempelvis utformas baserat på 

grus/vegetation är bedömningen att dagvattenflödena från området inte behöver 

öka.  

Höjdsättningen behöver dock ses över så att dagvatten avrinner ytligt i riktning 

mot Varvsgatan och anslutningspunkten till det kommunala dagvattensystemet.  

Det innebär att det instängda området vid garage/förråd behöver ses över i mer 

detalj och om möjligt fyllas upp. Det behövs dock mer detaljerad 

markprojektering baserat på inmätningar från området för att se över 

möjligheter till ytlig avledning av dagvatten från instängt område, samt i stort för 

området, så att dagvatten i samband med mer intensiva regnsituationer inte 

orsakar skador på byggnader i anslutning till innergården.  

 

Exempel på dagvattenanläggningar och principer för fördröjning ges i följande 

avsnitt. 

 

5.2 Gröna tak 

Genom att anlägga gröna tak kan dagvattenavrinningen från takytor 

minskas. Även ytorna ovan det underjordiska garaget kan anläggas enligt 

liknande princip som för ett grönt tak.  

Vegetationen på taken tar upp, magasinerar och avdunstar 

nederbörden. Exempel på konstruktion är sedumtak, naturtak samt större 

arrangemang med träd och buskar (trädgårdar). Gröna tak fungerar under hela 

året men är mest effektiva under växtsäsongen.   

Mikroklimatet på innergården kan också förbättras av att växterna dämpar 

buller, binder föroreningar i luften och minskar mängden växthusgaser. Gröna 

tak gör stor nytta för städer utan att ta någon plats i anspråk och bidrar till 

renare luft, ökad biologisk mångfald, koldioxidneutrala byggnader och en 

naturlig dagvattenhantering. Figur 9 visar exempel på grönt tak och illustration 

av uppbyggnad/princip för gröna tak.  

Enligt tidigare avsnitt (4.3) har fördröjningsvolym beräknats till ca 4-5 m3. En 

uppskattning har gjorts avseende ytbehovet för lösning med grönt tak, eller 

växtbäddar/vegetationsklädda ytor, med möjlighet till magasinering. 

Magasinsvolymen har beräknats baserat på antagande om ett djup på ca 0,1 m 

och porositet 0,3. För att uppnå en volym på ca 4,5 m3 motsvarar det en yta på 

ca 10m*15m (dvs ca 150m2). 
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Figur 9. Exempel på grönt tak, samt illustration över uppbyggnad/princip för gröna tak. Foto och 

illustration: Sweco. 

 

5.3 Växtbäddar 

Växtbäddar tar hand om dagvattnet lokalt. Reningen uppstår när dagvattnet 

passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening 

och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt växtmaterial 

är starr, gräsarter och örter som trivs i fuktängar. Det är också möjligt att 

plantera träd i nedsänkta växtbäddar. Växtbäddarna kan användas i många 

olika miljöer, exempelvis på bostadsgårdar och i anslutning till vägar och 

parkeringsytor. 

Växtbäddarna går att anlägga både som nedsänkta och upphöjda och de går 

bra att anlägga på bjälklag. I Figur 10 visas exempel på växtbäddar på 

innergård.  

Enligt tidigare avsnitt (4.3) har fördröjningsvolym beräknats till ca 4-5 m3. 

Baserat på samma resonemang som för gröna tak (se avsnitt 5.2), behövs det 

en yta på ca 10m*15m (dvs ca 150m2) för att uppnå en volym på ca 4,5 m3. 

 

  

Figur 10. Bild av växtbäddar på innergård. Foto: Sweco. 
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5.4 Permeabla ytor och makadammagasin 

Permeabla ytor är ytor som möjliggör för högre infiltration. Som alternativ till tät 

asfalt kan olika typer av vattengenomsläpplig beläggning anläggas. Exempel på 

sådana beläggningar är grus, marksten med genomsläppliga fogar, hålsten och 

genomsläpplig asfalt. Dagvattnet tillåts att infiltrera direkt i ytan och möjlighet 

ges att skapa ett magasin i fyllningen under beläggningens yta, ett så kallat 

luftigt bärlager.  

Den typ av innergård som planeras i aktuellt område kan exempelvis utformas 

som ett slags makadammagasin, om gårdsytan byggs upp med luftigt bärlager. 

I Figur 11 visas exempel på parkeringsplats med gräsarmering och innergård 

med inslag av grus/gräs. 

Enligt tidigare avsnitt (4.3) har fördröjningsvolym beräknats till ca 4-5 m3. En 

uppskattning har gjorts avseende ytbehovet för lösning med makadammagasin. 

Magasinet har beräknats baserat på en antagen utformning som dikessektion 

fylld med makadam, (diket med antaget djup på ca 0,3 m, bottenbredd 0,1 m 

och släntlutning 1:4), med antagen porositet 0,3. För att uppnå en volym på ca 

4,7 m3 motsvarar det en yta på ca 2,5m*40m (dvs ca 100m2). 

För jämförelse, har ytbehovet också uppskattats baserat på lösning i form av 

öppet dike med möjlighet till magasinering (dvs strypt utlopp). Antagande om 

dikets utformning har gjorts med djup på ca 0,3 m, bottenbredd 0,1 m och 

släntlutning 1:4). För att uppnå en volym på ca 4,7 m3 motsvarar detta en yta på 

ca 2,5m*12m (dvs ca 30m2).  

  

Figur 11. Parkeringsplats med ytskikt i form av gräsarmering, samt innergård med grus och 

vegetation, som möjliggör för högre infiltration och fördröjning av dagvatten. Foto: Sweco. 

5.5 Dagvattenrännor 

För att leda dagvattnet till fördröjningsåtgärderna kan olika typer av 

dagvattenrännor anläggas. Dessa bidrar även till att göra dagvatten till en del av 

gestaltningen. I Figur 12 redovisas ett antal exempel på hur dagvattenrännor 

kan utformas i en urban miljön. 

 

Figur 12. Exempel på dagvattenrännor. Foto: Sweco. 
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Bilaga 1: Foton  
  

I Bilaga 1 har foton från aktuellt område och intilliggande områden samlats.  

Figur 13-14 utgår från Sandviksgatan som ligger norr om planområdet.  

 

Figur 13. Gång- och cykelpassage i norra delarna av planområdet, intill Sandviksgatan. Brant 

slänt/stödmur vid anslutning till Sandviksgatan. Foto: Sweco. 

 

Figur 14. Sandviksgatan, norr om planområdet. Sett från korsning mellan Sandviksgatan och 

Hermelinsgatan. Större byggnaderna (med bostäder) inom aktuellt planområde ses till vänster i 

bilden. Foto: Luleå kommun  
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Figur 15. Området öster om planområdet, samt större byggnad med bostäder inom planområdet 

(tegelbyggnad). Foto taget från Varvsgatan, från korsning mellan Varvsgatan och Hermelinsgatan. 

Foto: Luleå kommun 

 

Innergården visas i Figur 16-20.  

 

 

Figur 16. Innergården för aktuellt planområde, sett från Sandviksgatan. Foto: Luleå kommun 
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Figur 17. Innergården för aktuellt planområde, sett från Varvsgatan. Foto: Luleå kommun 

 

 

Figur 18. Innergården för aktuellt planområde. De två större byggnaderna med bostäder ligger på 

vardera sida om innergården. Garage i markplan finns i byggnaden till höger i bild. Förråd/Garage i 

mitten av bilden. Uppmärksamma taklutningen in mot instängt område. Foto: Luleå kommun 
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Figur 19. Innergården för aktuellt planområde. Förråd/Garage i mitten av bilden. Uppmärksamma 

garageport i markplan mot instängt område. Parkeringsytor på innergården angränsar till 

kantstensbunden och upphöjd vegeterad yta (inkl ett fåtal träd). Foto: Sweco. 

 

Figur 20. Innergården för aktuellt planområde. Sett från Sandviksgatan. Under sommarperiod. 

Förråd/Garage i mitten av bilden. Parkeringsytor på innergården angränsar till kantstensbunden och 

upphöjd vegeterad yta (inkl ett fåtal träd). Foto: via Google Earth. 


