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SYFTE

Syftet med detta PM är att förtydliga hur dagvattenhanteringen föreslås lösas för fastigheterna
Plogen 2 och 3 där Räddningstjänsten och SOS-Alarms verksamheter kommer lokaliseras.

2

FÖRTYDLIGANDE FÖRSLAG PÅ
DAGVATTENHANTERING

Ett principiellt förslag på dagvattenhantering för Räddningstjänsten och SOS-Alarm lokalisering
visas i Figur 1. Förslaget är justerat i förhållande till tidigare presenterat förslag i rapporten,
Dagvattenutredning del 2 – Risslan (Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 & 3, då höjdsättningen
justerats vilket skapar svårigheter med att anlägga och drifta ett öppet dagvattensystem inom de
västra delarna av fastigheten. Inom den östra delen behålls förslaget om ett öppet
dagvattensystem.

Figur 1. Figuren visar förslag på dagvattenhantering för Räddningstjänstens lokalisering efter justering.

I den östra delen av Räddningstjänstens fastighet föreslås att det anläggs ett biosvackdike längs
med den asfalterade planen som finns utanför portarna, se Figur 2. Diket föreslås placeras
mellan asfaltsplanen och planerad stödmur, se översiktlig skiss i Figur 3. På andra sidan
stödmuren planeras en slänt ner mot Plogen 4. Slänten bör vara vegetationsklädd för att minska
risken för erosion samt ge ett grönare intryck gentemot intilliggande fastighet. I nedre delen av
slänten invid fastighetsgränsen bör ett makadamfyllt dike anläggas för att samla upp dagvattnet
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som uppstår i slänten för att tillåta detta att infiltrera så att det inte tillåts trycka in på
angränsande fastighet.

Figur 2. Figuren visar ett utsnitt över dagvattenhanteringen för den östra delen av fastigheten som
avvattnas mot Depåvägen och utloppspunkt Haparandavägen.

För att underlätta avvattningen av asfaltsplanen föreslås den skevas med olika lutning ut från
väggen och ner mot dikeskanten, se Figur 2. I dess södra del föreslås en lutning på omkring 1 %
och i dess norra del en lutning på omkring 3 %. Diket har i sin tur en större lutning än
asfaltsplanen har i sin längdriktning vilket betyder att diket är grundare i söder och djupare i
norr närmare anslutningen till Depåvägen.

Figur 3. Figuren visar översiktligt hur biosvackdiket föreslås placeras i förhållande till asfaltsplanen och
stödmuren.

För den västra delen av fastigheten har släntlutningar erhållits och med beaktande av dessa har
bedömningen gjorts att dagvattenhanteringen lämpligen föreslås ändras från den som återfinns i
rapporten Dagvattenutredning del 2 – Risslan (Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 & 3, till det
förslag som presenteras i Figur 4.
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Figur 4. Figuren visar ett utsnitt över föreslagen dagvattenhantering för den västra delen av fastigheten som
avvattnas mot utloppspunkt Banvallen, österut.

I denna del av fastigheten föreslås att höjdsättningen justeras för att styra om det ytavrinnande
dagvattnet och skapa fungerande rinnstråk. Ytan framför det fristående garaget behöver luta ut
från byggnaden mot ett lågstråk som avvattnar den asfalterade ytan via en rännstensbrunn
kopplad till oljeavskiljare. Personalparkeringens yta föreslås justeras i höjd för att kunna
avvattnas via rännstensbrunnar. Rännstensbrunnarna behöver vara kopplade till en
oljeavskiljare. Efter oljeavskiljaren leds dagvattnet vidare via ett sandfilter och vidare ut i ett
underjordiskt kassettmagasin. Magasinet behöver ha en erforderlig magasinsvolym om 77 m 3.
Bottenavtappningen föreslås vara strypt till att motsvara nulägesflödet för ett 10 års regn. Om
höjden på kassetterna är 0,5 m behövs en effektiv yta på 160 m2. Bottenavtappningen föreslås
ske via en strypt ledning till en brunn med avstängningsmöjlighet. Magasinet behöver utformas
med ett bräddavlopp i överkant och lämplig bräddväg är via brunnen. Utloppspunkt från
brunnen föreslås placeras i slänten nedanför det fristående garaget.
Längs med fastighetsgränsen i väster behöver avstyrande åtgärd vidtas för att styra det
yravrinnande dagvattnet i önskad riktning mot sydsydöst längs med fastighetsgränsen för att
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senare ansluta detta flöde till det befintliga diket som finns i grönstråket utmed banvallen. Den
avstyrande åtgärden skulle kunna anläggas som en vall. Ur snöhanteringssynpunkt fyller också
vallen en funktion då smältvatten som uppstår kan avledas kontrollerat från fastigheten.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

BAKGRUND

Luleå kommun har beslutat att flytta sin återvinningscentral som i dagsläget ligger på Kronan.
Beslutet är taget till förmån för att Kronandalen ska kunna fortsätta utvecklas i önskad riktning
med utbyggnad av bland annat bostäder. I och med att återvinningscentralen flyttar finns ett
önskemål från kommunens sida att samla återvinningscentralen, återvinningsmarknaden,
brandstationen och nuvarande logementet, den kommunala drift- och underhållsverksamheten
inom ett och samma område. Det läge kommunen utreder är en placering på Lilla
Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens industriområde. Detaljplanearbetet är påbörjat,
inklusive framtagande av MKB och dagvattenutredning. Dagvattenutredningen ska fungera som
stöd till detaljplanearbetet.
I tidigare rapport Dagvattenutredning del 1: Nuläge – Lilla Mjölkuddsberget har
förutsättningarna klargjorts och beräkningar av nulägesflöden tagits fram.
Efter samrådet har plangränsen reviderats till att även innefatta fastigheterna Plogen 2 och
Plogen 3 samt Depåvägens förlängning och ny cirkulationsplats vid Haparandavägen. Till denna
del av dagvattenutredningen har cirkulationsplatsen vid Haparandavägen uteslutits i samråd
med Luleå kommun.
1.2

SYFTE

Syftet med denna rapport är att ge förslag på principiella lösningar för dagvattenhanteringen för
planområdet där kvarteret Risslan, Plogen 2 och 3 samt anslutande väg ingår. Syftet är vidare att
visa på vilka flöden som uppkommer efter exploatering och hur dessa kan fördröjas och renas.
1.3

AVGRÄNSNING

Luleå kommun har avgränsat dagvattenutredningen till att ej omfatta cirkulationsplatserna vid
Depåvägens anslutning till Haparandavägen och till Björkskataleden.
1.4

DAGVATTENUTREDNING DEL 1

Inför samrådet för planen den 2016-12-23 genomförde Tyréns1 den första delen av
dagvattenutredningen som klargjorde förutsättningarna för kommande dagvattenhantering.
Efter samrådet har Luleå kommun reviderat planen och Tyréns har genomfört del två i
dagvattenutredningen vilket resulterat i den här rapporten, Dagvattenutredning del 2 – Risslan
(Lilla Mjölkuddsberget) samt Plogen 2 och 3. Del 1 återfinns i sin helhet i Bilaga 1.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planen har varit ute på samråd under tiden 2016-12-23 till 2017-01-29. I samband med
samrådet erbjöds Luleå kommun att förvärva fastigheterna Plogen 2 och 3. Detta öppnade upp
möjligheten att förlägga Räddningstjänsten och SOS-Alarm på dessa fastigheter. Det här innebär
att ytan som tas i anspråk på Lilla Mjölkuddsberget kommer att begränsas till att innefatta en
tomt för ÅVC på ca 2 ha samt förlängningen av Depåvägen, resterande kommer även
fortsättningsvis bestå av skog.
2.1

SYNPUNKTER INKOMNA FRÅN SAMRÅDET

De synpunkter som inkommit under samrådet och som Luleå kommun vidareförmedlat i samtal
till Tyréns som avser dagvattenutredningen har sammanfattats i följande punktlista:



1

Trafikverket påtalar vikten av att inte göra inskränkningar i riksintresset för järnväg som
framöver kan försvåra utbyggnaden av Norrbotniabanan.
Tyréns, 2016. Dagvattenutredning del 1: Nuläge – Lilla Mjölkuddsberget. Rapport
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Det kan eventuellt finnas föroreningar i fyllnadsmassor i närheten av Notviken station då det
finns information som tyder på att det eventuellt funnits en soptipp där.



Länsstyrelsen vill förtydliga att dagvatten som uppkommer under sprängningsarbeten
behöver hanteras med avseende på föroreningar och sediment.



Länsstyrelsen vill få klarhet i att risk ej finns att banvallen spolas bort på grund av utställt
planförslag.

2.2

LULEÅ KOMMUNS RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

Det aktuella planområdet för ÅVC och Räddningstjänsten samt del av Depåvägen med
anslutande cirkulationsplatser berör ett flertal befintliga detaljplaner.



Detaljplan A322 där marken är avsedd som område för småindustriändamål.



Detaljplanen A267 där marken främst är avsedd för industri och småindustri.



Detaljplanen PL297 där marken främst är avsedd för industri, universitetsparkering och
naturmark samt naturmark med skydd för kraftledning.



Detaljplanen PL422 där marken främst är avsedd för huvudgata och en mindre yta för
industriändamål.



Detaljplanen A382 där marken främst är avsedd för Haparandavägen och
högspänningsledning samt en del natur, småindustri och del av järnvägen.



Detaljplan A156 kan komma att beröras då dagvatten kommer att även fortsättningsvis
avledas till Mjölkuddstjärnen.

Vid upprättande av ny detaljplan för Risslan kommer fastigheterna Plogen 2 och 3 att införlivas i
den nya detaljplanen.
Luleå kommun via Daniel Rova har uttryckt en önskan om att utredningen visar på möjligheterna
för gröna tak.
Då Depåvägen kommer att vara infarten till området är målet en öppen dagvattenhantering som
förknippas med uttrycket: modernt, grönt och trevligt. Till detta har Luleå kommun via Kristina
Björling Francki uttryckt önskan om återbruk av befintliga material såsom sten, träd och
liknande som finns på Lilla Mjölkuddsberget i nuläget.
Luleå kommun vill förbereda kvarteret Risslan för utökning av returparken i framtiden.
Luleå kommun har i planbeskrivningen2 för området, samrådshandling, för avsikt att
iordningsställa en fågelskådningsstig som knyter samman Mjölkuddstjärnen med
Gammelstadsviken.
2.3

SITUATIONSPLAN

Tyréns har tagit fram en skiss på hur återvinningscentralen och returparken kan utformas medan
A o D arkitektkontor har tagit fram en skiss för hur Räddningstjänsten och SOS-Alarms lokaler
kan utformas, se Figur 1. Vägförslaget har Ramböll tagit fram.

Luleå kommun Stadsbyggnadskontoret, 2016. Planbeskrivning Detaljplan för del av Porsödalen, del av
Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan 2 – Lilla Mjölkuddsberget. Samrådshandling 2016-12-22. Dnr: SBF
2016/393.
2
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Figur 1. Figuren visar situationsplanen för utredningsområdet.

2.4

LULEÅ ENERGI

Luleå Energi har via e-post den 2017-05-30 meddelat att de elkablar som ligger under
grönstråket på Depåvägens östra sida är möjliga att flytta för att göra det möjligt att ta ut
dagvatten denna väg. Dock uttrycker de en stark önskan om att högspänningsledningarna inte
berörs.
2.5

RECIPIENTER

Det finns fyra recipienter för det dagvatten som uppkommer inom planområdet. Dessa är
Björkskatafjärden, Gammelstadsviken, Inre Lulefjärden och Mjölkuddstjärnen.
2.5.1 BJÖRKSKATAFJÄRDEN
Enligt SMHI:s delavrinningsområden som visades i Figur 5 i Dagvattenutredning del 1 borde
ungefär en tredjedel av planområdet avvattnas ytligt till Björkskatafjärden. I nuläget avvattnas
enbart en mycket liten del av det flöde som uppkommer inom utredningsområdet till
Björkskatafjärden, övrigt avvattnas via dagvattenledning ut till Inre Lulefjärden via Skutviken.
Efter exploatering önskar Luleå kommun avlasta dagvattenledningen mot Skutviken genom att
avvattna en större yta mot Björkskatafjärden. Björkskatafjärden har problem med försurning på
grund av dikning i sulfidjord, se Tabell 1.
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Tabell 1. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Björkskatafjärden 3 SE729680-829200.

Björkskatafjärden
Miljökvalitetsnorm

Statusklassning

Ekologisk
God ekologisk status 2027

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus

Recipienten har problem med
försurning på grund av främst
läckage från sulfidjordar.
Konnektiviteten i recipienten
och i anslutande vatten är
begränsad då vandringshinder
förekommer och det finns
förändrade morfologiska
förhållanden. Recipienten är till
viss del påverkad av
näringsämnen.

Undantag, mindre stränga krav:
Bromerade difenyleter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar

Måttlig

Uppnår ej god

Det är främst försurning som
gör att statusen är måttlig.

Det är främst påverkan från
sulfidjordar och förekomsten av
tungmetaller som gör att
statusklassningen inte är god.

2.5.2 GAMMELSTADSVIKEN
Gammelstadsvikens ytvattenförekomst är även en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS:
SE0820042), ett Natura 2000 område som skyddas av både Fågel- samt Art- och
Habitatdirektivet4.
I kantzonerna av Gammelstadsviken återfinns en våtmark (Objekt id: BD24L9H01), som är
klassad att ha mycket högt naturvärde vid våtmarksinventeringen 1997 5. Det är den högsta
klassningen som en våtmark kan få (Klass 1). Denna typ av naturvärden är av stor betydelse för
såväl regionen som nationellt och internationellt 6. Ingrepp som kan påverka hydrologin bör inte
tillåtas.
I Tabell 2 visas status och miljökvalitetsnorm för Gammelstadsviken.

VISS, 2017. Björkskatafjärden SE729680-829200. Hämtat 2017-05-17 från
http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729680-829200.
4
VISS, 2016. Gammelstadsviken.
http://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0820042, hämtat 2017-05-17.
5
Länsstyrelsen, 2016. LstBD NV Våtmarksinventeringen. http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/, hämtat 2017-05-17.
6
Gunnarsson U, Löfroth M, 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell
slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Naturvårdsverket Rapport 5925.
3
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Tabell 2. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Gammelstadsviken 7 SE729651-178887.

Gammelstadsviken
Miljökvalitetsnorm

Statusklassning

Ekologisk
God ekologisk status 2021

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus

Recipienten har problem med
försurning på grund av främst
läckage från sulfidjordar. Den
främmande arten vattenpest
har lokaliserats i recipienten.
Recipienten är även påverkad
av höga tillflöden av fosfor
vilket bidrar till övergödning
och syrefattiga förhållanden.

Undantag, mindre stränga krav:
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Bromerade difenyleter

Måttlig

Uppnår ej god

Det är främst försurning som
gör att statusen är måttlig.

Det är främst påverkan från
sulfidjordar och förekomsten av
tungmetaller som gör att
statusklassningen inte är god.

2.5.3 INRE LULEFJÄRDEN
Inre Lulefjärden har måttlig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har
fastställts till God ekologisk status till år 2021, se Tabell 3. Den kemiska ytvattenstatusen är god
(beslutad 2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka. Inre Lulefjärden är en del av Luleälven.
Tabell 3. Senaste bedömning gällande status och miljökvalitetsnorm för Inre Lulefjärden8 SE729159-179002.

Inre Lulefjärden
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk
Hög ekologisk status

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus
Undantag, mindre stränga krav:
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Bromerade difenyleter

Statusklassning

Hög

Uppnår ej god

Det är enbart totalmängden
kväve under sommaren som
ligger på måttlig nivå.

Det är främst påverkan från
industrier och förekomsten av
tungmetaller som gör att
statusklassningen inte är god.

2.5.4 MJÖLKUDDSTJÄRNEN
Viss del av avrinningen till Inre Lulefjärden passerar via Mjölkuddstjärnen som är en mindre sjö
med ytan 4,8 ha9. Mjölkuddstjärnen är ej utpekad som vattenförekomst.

VISS, 2017. Gammelstadsviken SE729651-178887. Hämtat 2017-05-17 från
http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729651-178887.
8
VISS, 2017. Inre Lulefjärden SE729159-179002. Hämtat 2017-05-17 från
http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE729159-179002.
9
VISS, 2017. Mjölkuddstjärnen. http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?waterEUID=NW729287-179116,
hämtat 2017-05-17.
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2.6

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PLOGEN 2 OCH 3

Den geotekniska undersökning10 som WSP utfört i juni 2017 på fastigheterna Plogen 2 och 3
visar att grundvattenytan i alla fall vissa tider på året ligger relativt högt. Vid mätningen i de två
grundvattenrören de placerat ut så låg grundvattenytan ca 1,5 m under befintlig markyta. De
påtalar även att grundvattenytan kan förväntas vara högre i de låglänta delarna av fastigheten
Plogen 2.

3

BEFINTLIG AVVATTNING PLOGEN 2 OCH 3

På fastigheten Plogen 2 har inga stuprörsutkastare lokaliserats på huvudbyggnaden.
Takavvattningen antas därför vara ledningsansluten via dagvattenledning i Depåvägen. Det
ytavrinnande dagvattnet från fastigheten avleds i huvudsak åt sydöst via ett igenvuxet
dikessystem längs med grönstråket intill banvallen vidare ut mot vägport Haparandavägen. En
mindre yta avvattnas i nuläget åt sydväst via dike längs med banvallen och vidare genom
trumman under järnvägen och därefter vidare ut i Mjölkuddstjärnen.
Fastigheten Plogen 3 avvattnas i nuläget i huvudsak via anslutningspunkt för dagvatten via
Depåvägen. Det är endast den del av grönområdet på baksidan av byggnaden som avvattnas i
riktning mot intilliggande fastighet. Takavvattningen från huvudbyggnaden och intilliggande
mindre byggnad tas ner på ledning, se Figur 2. Takavvattningen från takytan ovan lastkajen
avvattnas via stuprörsutkastare som avleds ytligt till närmaste rännstensbrunn och vidare ut på
ledning. På fastigheten har två rännstensbrunnar lokaliserats, den ena snett söder om lastkajen,
se Figur 2, och den andra mitt på parkeringsytan med motorvärmarstolpar, se Figur 3. Båda är
kopplade på dagvattenledningen i Depåvägen.

WSP, 2017. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Ny Brandstation. Gransknings handling 2017-0614.
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Figur 2. Rännstensbrunn lokaliserad söder om lastkajen samt stuprörsutkastare. Bildkälla Tyréns AB.

Figur 3. Rännstensbrunn på motorvärmarparkering (mellan snöhög och motorvärmarstolpe). Bild Tyréns AB.
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4

ANALYS, BERÄKNING OCH BEDÖMNING

4.1

AVRINNINGSOMRÅDEN

Det finns i huvudsak fyra utloppspunkter från utredningsområdet i nuläget. Dessa är markerade
i Figur 4 och har i denna rapport fått följande benämning:



Gammelstadsviken, som även är recipient för det flöde som passerar denna utloppspunkt.
Till denna utloppspunkt rinner tre av delavrinningsområdena; Tänkt anslutningsväg, Västra
och Nordvästra.



Mjölkuddstjärnen, till vilka två flöden leder, det ena pumpas vi GC-tunneln och det andra
rinner genom trumman som går genom banvallen. Till denna utloppspunkt rinner två av
delavrinningsområdena; Via GC-tunnel under järnväg och Trumma under järnväg.



Banvallen österut där flödet rinner vidare längs med banvallen ut mot vägport
Haparandavägen och dess recipient är Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner ett
delavrinningsområde, Östra.



Haparandavägen som antingen kan ledas mot recipienten Björkskatafjärden eller mot
recipienten Inre Lulefjärden. Till denna utloppspunkt rinner tre delavrinningsområden;
Norra, Nordöstra ÅVC och Nordöstra Räddningstjänsten.

Figur 4. Figuren visar avrinningsområden i blå-grön färgskala och utloppspunkter markerade med röd ring
och blå pil.

Efter exploatering kommer det i huvudsak att finnas tre utloppspunkter och dessa är
Gammelstadsviken, Haparandavägen och Banvallen österut. Till mjölkuddstjärnen kommer
betydligt mindre än nulägesflödet att ledas. Anledningen till detta är att avrinningsområdenas
gränser kommer att förändras i och med exploateringen.
Till utloppspunkten Haparandavägen tillkommer delavrinningsområdet Nordvästra och till
Gammelstadsviken kommer istället större delen av flödet som idag går mot Mjölkuddstjärnen att
ledas. Banvallen österut kommer även den att få en del av Mjölkuddstjärnens flöde.
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4.2

FLÖDESBERÄKNING

Flödet till utloppspunkterna har beräknats för både nuläget samt efter exploatering. Det är
viktigt att vara medveten om att avrinningsområdenas ytor har förändrats i och med sprängning
och urschaktning samt uppfyllnad och ny väg som fungerar avskärande. För detta har hänsyn
tagits vid beräkningarna. Flödena har beräknats med Rationella metoden i enlighet med Svenskt
Vattens publikation P110. Vid beräkningarna av flödena som uppkommer inom planområdet
efter exploatering har en klimatfaktor på 1,25 använts. Tabell 4 visar de beräknade flödena till
respektive utloppspunkt före och efter exploatering. Dock bör det observeras att tabellen inte
visar fördelningen av Mjölkuddstjärnens flöde till Gammelstadsviken och Banvallen österut.
Tabell 4. Tabellen visar nulägesflödet till respektive utloppspunkt samt flödet som uppkommer efter exploatering.
Dimensionerande regn
Återkomsttid

2

Varaktighet

10

Regnintensitet

134

mm nederbörd

8,0

Nuläge

A (ha)

år

5

min
l/s*ha
mm

10
181
10,9

år

10

år

50

år

min

10

min

10

min

l/s*ha
mm

228

l/s*ha

388

l/s*ha

13,7

mm

23,3

mm



A*

l/s

m3

l/s

m3

l/s

m3

l/s

m3

Mot Mjölkuddstjärnen

4,09

0,2

0,82

109,7

65,8

148,3

89,0

186,5

111,9

317,7

190,6

Mot Gammelstadsviken

3,22

0,18

0,58

77,7

46,6

105,1

63,0

132,1

79,3

225,1

135,1

Mot Haparandavägen

2,01

0,40

0,79

106,6

63,9

144,1

86,4

181,2

108,7

308,7

185,2

Mot Banvallen, österut

0,99

0,2

0,20

26,6

15,9

35,9

21,5

45,1

27,1

76,9

46,1

Summa

10,31

0,23

2,39

320,5

192,3

433,4

260,0

545,0

327,0

928,4

557,0

Efter exploatering inkl.
klimatfaktor 1,25

A (ha)



A*

Mot Mjölkuddstjärnen

4,09

0,23

0,93

155,2

93,1

209,8

125,9

263,9

158,3

449,6

269,7

Mot Gammelstadsviken

1,87

0,27

0,50

84,4

50,6

114,1

68,5

143,5

86,1

244,5

146,7

Mot Haparandavägen

3,29

0,65

2,13

356,9

214,1

482,5

289,5

606,8

364,1

1033,7

620,2

Mot Banvallen, österut

1,06

0,48

0,51

84,8

50,9

114,6

68,8

144,2

86,5

245,6

147,4

Summa

10,31

0,39

4,06

681,3

408,8

921,1

552,7

1158,4

695,0

1973,3

1184,0

4.3

FÖRDRÖJNINGSVOLYMER

Erforderlig magasinsvolym har beräknats för utloppspunkterna. Magasinsvolymen är beräknad i
enlighet med Svenskt vattens publikation P110. Beräkningarna utgår från att ett
dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och en klimatfaktor på 1,25 ska kunna
fördröjas till nulägesflödet i respektive utloppspunkt. I beräkningarna har antagandet gjorts att
fördröjningsmagasinen har fri utströmning.
4.3.1 MJÖLKUDDSTJÄRNEN
Till Mjölkuddstjärnen kommer ingen särskild fördröjningsanläggning att behöva anläggas då
största delen av det flöde som uppkommer efter exploatering leds mot Gammelstadsviken. I
anslutning till utloppspunkten till Mjölkuddstjärnen finns mycket begränsat med yta för
dagvattenändamål vilket också är en bidragande orsak.
Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Mjölkuddstjärnen är 0 m3 för ett regn med
återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 5.
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Tabell 5. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Mjölkuddstjärnen.
Erforderlig magasinsvolym [m 3]:
Varaktighet
[min]
10
20
25
30
40
50
60
(tim)
2
4
6
8
10
12
24
36
48

Återkomsttid [år]
2
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.2 GAMMELSTADSVIKEN
Till Gammelstadsviken leds en stor del av flödet som annars skulle ha runnit ut i
Mjölkuddstjärnen, detta för att kompensera för bortfallet i avrinningsområde som blir då
återvinningscentralen förläggs inom Gammelstadsvikens lokala avrinningsområde och avleds
mot Haparandavägen. Att dagvattnet från ÅVC:n leds mot Haparandavägen är för att minska
mängderna föroreningar till Gammelstadsviken som är en mycket känslig recipient.
Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Gammelstadsviken är 141 m3 för ett regn med
återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 6.
Tabell 6. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Gammelstadsviken förutsatt att även en stor del av
mjölkuddstjärnens avrinning leds mot Gammelstadsviken.
Erforderlig magasinsvolym [m 3]:
Varaktighet
[min]
10
20
25
30
40
50
60
(tim)
2
4
6
8
10
12
24
36
48

Återkomsttid [år]
2
5
10
56
96 134
38
90 141
22
78 134
5
64 123
0
31
95
0
0
62
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
218
251
252
249
232
208
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
268
317
324
325
315
296
271
59
0
0
0
0
0
0
0
0

100
352
427
443
451
453
443
425
241
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.3 HAPARANDAVÄGEN
Till utloppspunkten Haparandavägen leds dagvattnet som uppkommer inom ÅVC:n samt en del
av flödet som uppkommer inom Räddningstjänstens lokalisering.
Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Haparandavägen är 332 m3 för ett regn med
återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 7.
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Tabell 7. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Haparandavägen.
Erforderlig magasinsvolym [m 3]:
Varaktighet
[min]
10
20
25
30
40
50
60
(tim)
2
4
6
8
10
12
24
36
48

Återkomsttid [år]
2
5
10
138 214 288
133 232 330
118 226 332
100 214 326
56 180 303
6 138 269
0
90 228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
448
541
559
567
566
549
522
262
0
0
0
0
0
0
0
0

50 100
544 705
668 880
696 925
713 955
725 989
718 1000
700 995
473 824
0 222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.3.4 BANVALLEN ÖSTERUT
Till Banvallen österut leds dagvatten som främst uppkommer inom Räddningstjänstens
lokalisering.
Erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Banvallen österut är 77 m3 för ett regn med
återkomsttiden 10 år och klimatfaktorn 1,25, se Tabell 8.
Från den geotekniska undersökning som WSP gjort för Plogen 2 och 3 görs bedömningen att
infiltrationskapaciteten är begränsad särskilt i de sydöstra delarna av fastigheten Plogen 2 där
grundvattenytan är nära den befintliga markytan. Men då planförslaget innebär att fyllning av
fastigheten kommer ske inom ovan nämnt område så finns möjlighet att skapa
fördröjningsmagasin inom området i form av en damm.
Tabell 8. Tabellen visar erforderlig magasinsvolym för utloppspunkten Banvallen österut.
Erforderlig magasinsvolym [m 3]:
Varaktighet
[min]
10
20
25
30
40
50
60
(tim)
2
4
6
8
10
12
24
36
48

4.4

Återkomsttid [år]
2
5
10
32
50
67
30
53
77
26
51
76
21
48
75
10
39
68
0
28
59
0
16
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30
105
127
130
132
131
126
119
52
0
0
0
0
0
0
0
0

50
128
157
163
167
168
166
161
102
0
0
0
0
0
0
0
0

100
166
207
217
224
231
233
231
185
31
0
0
0
0
0
0
0

FÖRORENINGSUTVÄRDERING

Föroreningsbedömningen har gjorts med hjälp av beräkningar i Storm Tac v.17.
Föroreningskoncentrationerna för nuläget har beräknats för var och en av utloppspunkterna och
visas i Tabell 9. Efter exploatering har föroreningskoncentrationerna utan dagvattenrenande
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åtgärder presenterats i Tabell 9. Detta för att visa på vilka koncentrationer som uppkommer
inom utredningsområdet. I Tabell 10 visas StormTac:s schablonvärden som ligger till grund för
beräkningarna och i Tabell 11 visas vilken procentuell reningsförmåga olika typer av
dagvattenrenande anläggningar har. Den senare tabellen har använts vid bedömning av lämpliga
dagvattenlösningar för att rena dagvattnet som uppkommer inom utredningsområdet.
Tabell 9. Föroreningskoncentrationer beräknade i StormTac v.17.
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

Oil

PAH16

BaP

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Haparandavägen

190

1400

18

28

160

0.90

8.9

11

0.044

65000

1500

0.61

0.086

Banvallen österut

63

900

6.0

8.0

18

0.23

3.6

4.9

0.013

31000

200

0

0

Mjölkuddstjärnen

33

730

3.8

5.5

13

0.13

2.4

3.9

0.0075

20000

120

0

0

Gammelstadsviken

39

880

3.6

7.7

14

0.15

2.9

3.7

0.013

18000

200

0.017

0.0013

Nuläge

Efter exploatering
utan dagvattenrenande åtgärd
Haparandavägen

230

1600

20

30

200

0.76

9.2

21

0.039

79000

2500

0.81

0.10

Banvallen österut

220

1400

17

25

150

0.76

6.6

8.3

0.043

61000

1100

0.54

0.070

Mjölkuddstjärnen

110

1200

5.3

15

22

0.28

3.3

1.9

0.022

32000

350

0.039

0.0030

56

1100

2.3

8.5

17

0.11

2.6

2.4

0.022

22000

240

0.028

0.0023

Gammelstadsviken

Tabell 10. Dagvattenföroreningar angivna i µg/l, hämtade från StormTac 20170502.

Parkering
Industriområde
Parkmark
Atmosfärisk deposition
Skogsmark
Banvall
Återvinningscentral
Gång- och cykelväg

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Ni

Hg

SS

100

1 100

30

40

140

0,45

4

0,05

140 000

300

1 800

30

45

270

1,5

16

0,07

100 000

120

1 200

6

15

25

0,3

2

0,02

49 000

32

1 800

1,4

2,3

8,5

0,09

0,6

0,017

0

35

750

6

6,5

15

0,2

0,5

0,005

34 000

15

2 200

5

23

45

0,3

5,9

0,01

12 000

220

1 700

20

30

220

0,6

35

0,02

95 000

150

2 000

3,5

23

33

0,3

4

0,08

7 400

Tabell 11. Reduktionskoefficienter angivna i %, hämtade från StormTac 20170502.

Översilningsyta
Våt damm
Våtmark
Vägdike
Svackdike
Biofilter
Grönt tak
Sandfilter
Skärmbassäng

4.5

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Ni

Hg

SS

40

25

55

60

50

55

45

20

70

55

35

75

60

55

80

85

30

80

50

30

80

55

60

80

25

30

85

30

10

40

25

55

35

51

10

70

30

40

70

65

65

65

50

15

70

65

40

80

65

85

85

75

80

80

-220

-120

65

-100

20

20

35

-35

90

50

35

70

40

70

80

90

45

75

55

45

75

80

85

70

35

-

85

SKYFALL

Vid händelse av skyfall då dagvattensystemet går fullt kommer all avrinning att ske ytledes och
följa markens lutning. För att undvika att intilliggande fastigheter och anläggningar ska ta skada
föreslås frånstyrande åtgärder, se Figur 5.
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Figur 5. Figuren visar hur skyfall kan hanteras inom planområdet.

Med planens utformning och höjdsättning kommer riskerna för skada på banvallen i händelse av
skyfall att vara ringa. Detta då det inte finns några större instängda/svåravvattnade områden i
angränsning till banvallen därtill ligger inte heller flödesvägarna direkt mot banvallen.

5

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

Inom planområdet behöver det skapas fördröjningsmagasin för att nå ner till flöden ut från
planområdet motsvarande nulägesflödet. I Figur 6 visas ett förslag på principiell
dagvattenhantering som kan användas inom planområdet för att uppnå tillräcklig
fördröjningsvolym. Vid utpekande av ytor har hänsyn tagits till dagvattenanläggningarnas
renande funktion både med avseende på dess placering och utbredning. Nedan beskrivs de olika
dagvattenanläggningarna. I Figur 7 visas området för återvinningscentralen och
Räddningstjänsten.
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Figur 6. Figuren visar ett principiellt förslag på dagvattenhantering för utredningsområdet.
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Figur 7. Figuren visar ett utsnitt av föregående figur som visar föreslagen dagvattenhantering.

Ett medvetet val där dagvatten från naturmark i första hand leds mot Gammelstadsviken har
gjorts i den föreslagna dagvattenhanteringen för planområdet. Detta för att minska belastningen
och påverkan på denna känsliga och mycket skyddsvärda recipient. Utöver naturmarksflödet
kommer även trafikavvattningen från Depåvägens förlängning att ledas mot denna recipient.
Invid Notviken station finns stora ytor att tillgå för anläggande av våtmark och våtmarksdamm
för rening och fördröjning av dagvattnet. Denna dagvattenanläggning bör utformas som en serie
av zoner med varierat djup och flödeshastighet för att bästa reningseffekt ska uppnås.
Våtmarken behöver ha både grunda partier som stundom är torra stundom våta samt djupare
partier med lugnt vatten som tillåter sedimentation. Det är en fördel ifall första sektionen
utformas som en damm som både tillåter sedimentation och som kan fungera som
flödesreducering samt fördröjningsmagasin.
Området där våtmarken föreslås placeras befaras kunna innehålla sulfidjord vilket medför att
hänsyn behöver tas vid vidare projektering för att undvika oönskat utläckage av metaller och pH
påverkan. Våtmarken kan med fördel samplaneras med Luleå kommuns planerade fågelstig
mellan Mjölkuddstjärnen och Gammelstadsviken.
Trafikavvattningen från Depåvägens förlängning föreslås ledas i ett vegetationsklätt dike utmed
vägen och vidare över GC-vägen via luftledning i anslutning till gångtunneln under Depåvägen.
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Om det vid den fortsatta projekteringen visar sig vara svårt att utforma luftledningen kan man
utreda möjligheten att styra dagvattnet norrut utmed GC-vägen i ett vegetationsklätt dike för att
därefter ta det på trumma under GC-vägen.
För Mjölkuddstjärnens del betyder detta att det enbart är ett mycket litet flöde som kommer att
ledas ut till tjärnen vilket främst sker från pumpanläggningen i GC-tunneln. Mjölkuddstjärnen är
starkt påverkad av dagvatten från omkringliggande fastigheter men den har ett reglerat utlopp
som leder vidare ut mot Inre Lulefjärden. Ytorna för dagvattenändamål inom planområdet i
direkt anslutning till Mjölkuddstjärnen är mycket begränsade och ligger både inom Riksintresset
för Norrbotniabanan och inom strandskyddet vilket inte ger mycket utrymme för anläggande av
dagvattenanläggningar. Därav föreslås det att detta flöde dirigeras mot våtmarken och
Gammelstadsviken. Vill Luleå kommun dock göra dagvattenåtgärder för att förbättra kvaliteten i
Mjölkuddstjärnen samtidigt som det gynnar fågellivet så kan de anlägga så kallade flytande
våtmarker, se Figur 14. Dessa bidrar till att minska näringsbelastningen förutsatt att de beskärs
med jämna intervall.
Fastigheten Plogen 2 som till stor del består av Räddningstjänstens parkering, grönområde,
asfaltsytor och garage samt övningsområde avvattnas åt sydöst längs med banvallen. Dagvattnet
som uppkommer på parkeringsytorna föreslås passera en oljeavskiljare lämplig för öppna
dagvattensystem där enbart first flush samlas i avskiljaren medan resterande flöde passerar
förbi. Med first flush avses det första flödet vid regntillfället och för de oljeavskiljare som förslås
bör de kunna omhänderta cirka 20 % av det dimensionerande flödet. Det förbipasserande flödet
som inte ska till oljeavskiljaren föreslås samlas upp i svackdiken för att sedan fördröjas i en
dagvattendamm.
Fastigheten Plogen 3 som till stor del rymmer själva Räddningstjänsten och SOS-Alarms lokaler
samt en del asfalterad yta framför portarna avvattnas mot utloppspunkten Haparandavägen.
Återvinningscentralen och returparken avvattnas också i huvudsak mot utloppspunkten
Haparandavägen. Längs med Depåvägens östra sida återfinns i nuläget ett grönstråk som även
efter exploatering kan nyttjas för dagvattenändamål. Det finns ledningskonflikter men i samråd
med Luleå Energi går dessa att flytta. Det finns även VA-serviser in till fastigheterna men de går
att passera. I detta grönstråk föreslås det att det anläggs ett biosvackdike med dämmen. För
vattnets passage under in och utfarterna placeras trummor. Diket föreslås utformas som ett
trapetsformat dike med släntlutning 1:3. Detta ger att diket behöver vara 0,5 m djupt i
genomsnitt. Dämmena bör utformas med bottenavtappning så sektionerna ges möjlighet att
tömmas mellan regntillfällena. De bör även utformas med ett överfall som hanterar och fördelar
flödestopparna. Det är möjligt att ta ut dagvattnet åt öster via befintligt ledningsnät och vidare
mot recipienten Inre Lulefjärden eller åt väster mot Björkskatafjärden men då krävs en
kapacitetsutredning i det befintliga ledningssystemet ifall inte nya dagvattenledningar förläggs.
Längs med uppfartsrampen inom återvinningscentralen föreslås ett biodike som
trafikavvattningen leds till. Detta kan med fördel utformas med några dämmen för att reducera
vattenhastigheten i diket.
Inom rangeringsytan styrs med fördel det ytavrinnande dagvattnet via nedsänkta rinnstråk eller
kantsten. Trafikavvattningen från sorteringsrampen behöver ledas ner till rangeringsytan för att
tillsammans med dagvattnet som uppkommer på rangeringsytan ledas ytligt mot en
oljeavskiljare lämplig för öppna dagvattenlösningar som utformats med en first flush funktion.
Storleken på det flöde som räknas som first flush motsvarar cirka 20% av det dimensionerande
flödet och skulle betyda att denna oljeavskiljare behöver en våtvolym om minst 13 m3. Det
dagvatten som ska passerar förbi oljeavskiljaren leds via en serie av biodiken och trummor
vidare mot Haparandavägen och det stora biosvackdiket i vilken den huvudsakliga fördröjningen
sker.
Det föreslås att skärmtak över containrarna anläggs för att minska mängden regn och snö som
kommer i kontakt med innehållet. Detta för att minska mängden föroreningar i dagvattnet som
uppkommer inom återvinningscentralen. I annat fall föreslås att containrarna täcks under den tid
återvinningscentralen är stängd då inget arbete med containrarna sker.
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Närmast bergskärningen söder om sorteringsrampen behöver det anläggas ett avskärande dike
som avleder det lilla påtryckande dagvatten som uppkommer uppströms.
I anslutning till återvinningsmarknaden så föreslås att biobäddar eller regnträdgårdar anläggs.
Till dessa kan med fördel avvattningen från parkeringsytan vid ingången ledas samt beroende på
val av utformning även en del av takavvattningen. I Figur 13 finns förslag på en biobädd med
vass men regnbäddarna kan även utformas för att mer likna en vanlig plantering.
I anslutning till stuprörsutkastare kan med fördel en nedsänkt närliggande yta med
genomsläpplig botten anläggas för att ge takavvattningen möjlighet att infiltrera ifall
markegenskaperna tillåter detta.
Finns önskemål kan byggnaderna inom planområdet med fördel anläggas med gröna tak då
detta ytterligare bidrar till att fördröja dagvattenflödet som faller på takytor. Dock behöver
hänsyn tas till eventuellt näringsläckage som kan uppstå ifall de gröna taken gödslas ifall Luleå
kommun väljer att leda detta dagvatten mot Björkskatafjärden då denna i nuläget är påverkad av
näringsämnen.
I Figur 8 till Figur 14 visas bilder på dagvattenanläggningar som kan ge inspiration vid slutligt
val av dagvattenlösningar och deras utformning. Bilderna visar även på att dagvattenhanteringen
kan samplaneras med andra samhällsfunktioner och skapa trevliga inslag i gestaltningen av ett
område.

Figur 8. Bilden till vänster visar en dagvattendamm och bilden till höger visar ett fördröjningsmagasin
utformat som nedsänkt plantering. Bildkälla Tyréns AB.

Figur 9. Bilden visar ett grönt tak med uteplats i Malmö. Bildkälla Tyréns AB.
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Figur 10. Bilden till vänster visar en genomsläpplig beläggning på parkeringsplatserna medan bilden till
höger visar ett svackdike. Bildkälla Tyréns AB.

Figur 11. Bilden till vänster visar en multifunktionell yta. Den används både som park och dagvattenmagasin
vid kraftiga regn. Bilden till höger visar en genomsläpplig fördröjningsanläggning i anslutning till en
stuprörsutkastare. Bildkälla Tyréns AB.
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Figur 12. Bilden visar ett öppet dagvattenmagasin placerad i en cirukulationsplats. Bildkälla Tyréns AB.

Figur 13. Bilden till vänster visar en stenlagd kanal som leder dagvatten till en dagvattendamm och bilden
till höger visar en nedsänkt vassbädd. Bildkälla Tyréns AB.
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Figur 14. Bilden visar flytande våtmarker samt i bakgrunden skymtar en skärmvägg. Bildkälla Veg Tech.

5.1

KATASTROFSKYDD OCH MÄTPUNKTER

Vid händelse av brand är det viktigt att släckvattnets spridning till omgivningen och recipienten
begränsas genom uppsamling för att förhindra att skadliga föroreningar som återfinns i
släckvatten ska orsaka skada eller skapa olägenhet för människa eller miljö. Det är fördelaktigt
ifall släckvattnet med självfall kan tillåtas rinna mot en begränsad yta, förslagsvis vid mindre
mängd släckvatten i oljeavskiljarna. Vid större mängd släckvatten samlas detta med fördel i
fördröjningsanläggningarna. Det uppsamlade släckvattnet behöver renas och förorenade ytor
och dagvattenanläggningar behöver spolas rena. Det bör finnas avstängningsmöjligheter inom
dagvattenanläggningarna för att kunna samla släckvattnet.
Det föreslås att en provtagningspunkt anläggs vid utloppet från våtmarken till
Gammelstadsviken för att kunna följa upp reningsförmågan och för att kunna upptäcka problem
tidigt, detta då Gammelstadsviken är en mycket känslig recipient med högt naturvärde. I
anslutning till denna mätpunkt behöver det finnas möjlighet att stänga av utloppet. Det är
främst i händelse av brand där stora mängder förorenat släckvatten behöver kunna samlas upp
och hindras från att rinna ut i recipienten. Med fördel kan den första sektionen i våtmarken
utgöras av en damm som kan tillåtas fyllas med släckvatten. Detta för att minska påverkan på
resterande del av dagvattenanläggningen.

5.2

BYGGSKEDE

Under byggskedet då massor kommer att flyttas och berget blottläggs ökar det ytavrinnande
dagvattnet jämfört med dagens naturmark. Detta betyder att det ytavrinnande dagvattnet
behöver fördröjas och det kan även behöva genomgå rening under byggtiden. Förebyggande
åtgärder för att minska fördröjningsbehovet är att succesivt blottlägga och återföra
överbyggnadsmassor så att inte hela bergssidan blir kal samtidigt.
Vid sprängningsarbeten kan betydande mängder av bland annat kväve frigöras vilket kan
påverka ytvattenrecipienten negativt då dessa redan är påverkade av hög näringsbelastning.
Mobil reningsanläggning kan aktualiseras för att rena vattnet på näringsämnen främst kväve i
samband med sprängningsarbeten. Sedimenttransporten med det ytavrinnande dagvattnet
riskerar också att öka då jorden friläggs från sitt översta vegetationsskikt. För att minska
uttransporten av sediment via dagvattnet under byggskedet kan filtervallar anläggas.
Det är fördelaktigt ur dagvattensynpunkt ifall fördröjningsmagasinet längs med Depåvägen
anläggs i det inledande skedet.
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6

MILJÖBEDÖMNING

Med föreslagna dagvattenlösningar bedöms påverkan på recipienterna bli ringa. Såväl halterna
av näringsämnen som metaller kommer att reduceras betydligt med föreslagen
dagvattenhantering.
Dagvattnet kan fördröjas och renas inom planområdet innan det släpps vidare ut mot recipient.

7

FORTSATT ARBETE

Klargöra tillgänglig kapacitet i dagvattensystemet mot Skutviken och se över möjligheten att
bygga in ytterligare fördröjning nedströms planområdet för att förbättra den totala
dagvattensituationen i detta system.
En kapacitetsutredning för hela Porsödalens industriområde kan behöva göras ifall VAhuvudmannen väljer att leda dagvattnet i utloppspunkten Haparandavägen norrut.
Vid fortsatt projektering är det viktigt att rinnstråken för dagvatten behålls så som
höjdsättningen i denna disposition av planområdet.
Våtmarken i anslutning till Notviken station kan med fördel samplaneras med planerad fågelstig
mellan Gammelstadsviken och Mjölkuddstjärnen för att skapa ett attraktivt vandringsstråk.
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BILAGA 1. DAGVATTENUTREDNING DEL 1: NULÄGE -LILLA
MJÖLKUDDSBERGET.
Rapporten klargör förutsättningarna och nulägesförhållandena för det planerade planområdet på
Lilla Mjölkuddsberget i Luleå.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Luleå kommun har beslutat att flytta sin återvinningscentral som i dagsläget ligger på Kronan.
Beslutet är taget till förmån för att Kronandalen ska kunna fortsätta utvecklas i önskad riktning
med utbyggnad av bland annat bostäder. I och med att återvinningscentralen flyttar finns ett
önskemål från kommunens sida att samla återvinningscentralen, återvinningsmarknaden,
brandstationen och nuvarande logementet, den kommunala drift- och underhållsverksamheten
inom ett och samma område. Det läge kommunen utreder är en placering på Lilla
Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens industriområde. Detaljplanearbetet är påbörjat,
inklusive framtagande av MKB och dagvattenutredning. Dagvattenutredningen ska fungera som
stöd till detaljplanearbetet.
1.2

SYFTE

Syftet med denna rapport är att beskriva befintlig dagvattensituation och klargöra vilka
problemområden som finns beträffande dagvattenhanteringen för området. Denna rapport, del
1,avser Nuläget.
Dagvattenutredningen avses utgöra underlag i samrådsskedet för aktuell detaljplan och kommer
att fördjupas efter samrådsskedet i en rapport, del 2. Dagvattenutredningen del 2 kommer att
behandla uppkomna flöden efter exploatering samt peka ut ytor lämpliga att avsätta för
dagvattenhantering.
1.3

AVGRÄNSNINGAR

Det studerade området har av Luleå kommun geografiskt avgränsats till det i rött markerade
området i Figur 1.

Figur 1, Den rödmarkerade figuren visar det studerade planområdet, de orangea linjerna
visar vägarna Depåvägen till höger i bild och del av Björkskataleden överst i bild (Luleå
kommun, 2016).
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

Luleå kommun har ingen antagen dagvattenpolicy. Översiktsplanen som antogs av
kommunfullmäktige den 27 maj 2013 består av riktlinjer och sex övergripande program. Det
studerade området, Lilla Mjölkuddsberget, är en del av Porsödalens industriområde och utpekat i
Översiktsplanen som ett förtätningsområde för arbetsplatser. I Riktningar – Vägen till Vision
20501, beslutad av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, lyfter kommunen fram vikten av
att i alla stadsdelar skapa utrymme för grönytor och biologisk mångfald.
Luleå kommun har i sina riktlinjer för klimatanpassning2 angivit en förväntad framtida
nederbördsökning på 30% att förhålla sig till.
Det studerade området ligger inom två detaljplaner3; A267: Yttervikens industriområde, västra
delen och PL297: Björkskataleden – Teknikvägen – Haparandavägen.
Luleå kommun har angivit (vid startmöte för uppdraget den 21 oktober 2016) som en
förutsättning att vattentillförseln till Mjölkuddstjärnen varken bör öka eller minska nämnvärt
jämfört med situationen före exploatering.
2.2

MARKANVÄNDNING

Planområdet är cirka 7 ha och utgörs till stor del av Lilla Mjölkuddsberget. I dagsläget finns
ingen verksamhet inom det studerade planområdet. Det går en tidigare kraftledningsgata genom
området som nu är bevuxen av sly. Ledningarna är rivna. Andra delar av planområdet används
troligen till rekreation då det går ett flertal breda stigar i området, främst i de centrala högt
belägna delarna samt i området längst österut, se Figur 2.
Stora delar av det studerade området utgörs av äldre tallskog med undervegetation av bland
annat blåbärsris. Det finns berg i dagen inom området och kring dessa består undervegetationen
främst av mossor. Väster om stickspåret till järnvägen är området flackt med mycket tät sly i
anslutning till stickspåret och i övrigt uppvuxen blandskog med hög andel gräs i
undervegetationen. På bergets södra sida ner mot banvallen är det öppen terräng där det finns
spår efter arbetsfordon, se Figur 2.

Figur 2, Bilden till vänster visar en av stigarna i östra delen av planområdet och bilden till höger visar den
öppna ytan på Lilla Mjölkuddsbergets södra sida (Foto: Tyréns AB).

Luleå kommun, Riktningar – Vägen till Vision 2050, beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari
2011.
2
Luleå kommun, 2015. Riktlinjer för klimatanpassning. Kommunstyrelsen 2015-01-12.
3
Luleå kommun, 2016. Kommunkarta kartlager: Detaljplaner.
http://kartor.lulea.se/kommunkarta/?layer=detaljplaner, hämtat: 20161124.
1
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2.3

TOPOGRAFI

Det studerade planområdet utgör i huvudsak Lilla Mjölkuddsberget som ligger inom Porsödalens
industriområde. I söder avgränsas området av järnvägen. I övriga väderstreck avgränsas området
av bebyggda industrifastigheter.
Lilla Mjölkuddsbergets högsta punkt ligger på cirka +21 meter över havet. Bergets sluttning åt
öster är något flackare än i övriga väderstreck. Fastigheterna längs med Depåvägen ligger i
genomsnitt på +10 m ö h medan fastigheterna intill planområdet längs med Björkskataleden
ligger på cirka + 5 m ö h, se Figur 1.
Topografin inom området gör att det finns en naturlig vattendelare på Lilla Mjölkuddsbergets
topp som delar in planområdet i tre avrinningsområden.
2.4

GEOTEKNISKA OCH GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Från SGU:s jordartskarta4 går det att avläsa att planområdets östra och västra delar generellt sett
består av morän medan de centrala delarna av planområdet till stor del består av berg med ett
tunnare lager av morän ovanpå, se Figur 3. De geotekniska undersökningar5 som tidigare utförts
inom det studerade området bekräftar detta för Lilla Mjölkuddsberget. Den mer detaljerade
undersökningen visade även att området längst i väster till stor del består av löst packade
sandiga siltsediment samt lös siltig lera som underlagrats av morän.
I de tre grundvattenrör som placerats ut, se Figur 3, har grundvattenytans läge varierat mellan 12,74 meter under markytans nivå. I mätpunkten längst till öster var avståndet mellan markytan
och grundvattenytan som störst, i mätpunkten mellan GC-vägen och stickspåret låg
grundvattenytan 2,5 meter under markytan för att i mätpunkten längst västerut ligga på 1 meter
under markytan.

Figur 3, Planområdet, inramat i rött, består till stor del av morän och berg (SGU 20161101).
Grundvattenrörens placering visas med blå cirklar.

4
5

SGU:s kartvisare, Jordarter 1:25 000 – 1:100 000, hämtat 20161101
WSP Samhällsbyggnad 20160930, PM Geoteknik Förhandskopia – Lilla Mjölkuddsberget
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Utifrån SGU:s kartvisare för markens genomsläpplighet har marken i genomsnitt medelhög
genomsläpplighet, se Figur 4. Inom de västra delarna av det studerade området där jordarterna
är löst lagrade är troligen genomsläppligheten högre än inom planområdets centrala områden
där närheten till berg reducerar infiltrationskapaciteten.
6

Figur 4, Markens genomsläpplighet i området. Lilla Mjölkuddsberget har en medelhög
genomsläpplighet (SGU 20161101)

2.5

AVRINNINGSOMRÅDEN, VATTENFÖREKOMSTER OCH VÅTMARKER

Det finns i huvudsak tre recipienter för det dagvatten och grundvatten som bildas inom det
studerade området, se Figur 5; Björkskatafjärden (VISS: SE729680-829200), Gammelstadsviken
(VISS: SE729651-178887) och Inre Lulefjärden (VISS: SE729159-179002). Utöver de här tre
behöver även Mjölkuddstjärnen (VISS: NW729287-179116) beaktas då en viss del av flödet som
slutligen når Inre Lulefjärden passerar därigenom.

6

SGU:s kartvisare, Genomsläpplighet, hämtat 20161101
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Figur 5, Recipienterna för dagvatten och grundvatten från Lilla Mjölkuddsberget visas i blått. I
övre vänstra hörnet syns en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS 20161124).

2.5.1 BJÖRKSKATAFJÄRDEN
Björkskatafjärden har dålig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har
fastställts till God ekologisk status till år 2021. Främsta orsaken till den dåliga statusen är
försurning och övergödning. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad 2009), men
halterna av kvicksilver bör ej öka.
2.5.2 GAMMELSTADSVIKEN
Gammelstadsviken har klassats som god ekologisk status (beslutad 2009) och har
miljökvalitetsnormen hög ekologisk status 2015. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad
2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka.
Gammelstadsvikens ytvattenförekomst är även en del av Gammelstadsvikens naturreservat (VISS:
SE0820042), ett Natura 2000 område som skyddas av både Fågel- samt Art- och
Habitatdirektivet7.
I kantzonerna av Gammelstadsviken återfinns en våtmark (Objekt id: BD24L9H01), som är
klassad att ha mycket högt naturvärde vid våtmarksinventeringen 1997 8. Det är den högsta
klassningen som en våtmark kan få (Klass 1). Denna typ av naturvärden är av stor betydelse för
såväl regionen som nationellt och internationellt 9. Ingrepp som kan påverka hydrologin bör inte
tillåtas.
2.5.3 INRE LULEFJÄRDEN
Inre Lulefjärden har måttlig ekologisk status (beslutad 2009) men miljökvalitetsnormen har
fastställts till God ekologisk status till år 2021. Den kemiska ytvattenstatusen är god (beslutad
2009), men halterna av kvicksilver bör ej öka. Inre Lulefjärden är en del av Luleälven.
VISS, 2016. Gammelstadsviken.
http://viss.lansstyrelsen.se/ProtectedAreas.aspx?protectedAreaEUID=SE0820042, hämtat 20161130.
8
Länsstyrelsen, 2016. LstBD NV Våtmarksinventeringen. http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Planeringsunderlag/, hämtat 20161213.
9
Gunnarsson U, Löfroth M, 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell
slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Naturvårdsverket Rapport 5925.
7
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2.5.4 MJÖLKUDDSTJÄRNEN
Viss del av avrinningen till Inre Lulefjärden passerar via Mjölkuddstjärnen som är en mindre sjö
med ytan 4,8 ha10. Mjölkuddstjärnen är ej utpekad som vattenförekomst.

3

BEFINTLIGT AVVATTNINGSSYSTEM

Det studerade området avvattnas både genom dikessystem och via dagvattenledningar, se Figur
6.

Figur 6, Bilden visar översiktligt avvattningssystem på Lilla Mjölkuddsberget samt kritiska områden och
områden möjliga för dagvattenhantering.

I den södra delen av det studerade området avleds dagvattnet främst genom Trafikverkets
trumma som ligger under järnvägen, se Figur 8. Trumman har dimensionen ø600mm och består
av betong med dragstänger som håller ihop trumsektionerna. Trummans utlopp på södra sidan
banvallen består av plast med samma dimension, se Figur 9. Utflödet från denna trumma leds
vidare i dike längs med Banvägen till en trumma under vägen leder ut flödet i Mjölkuddstjärnen.
Trumman under Banvägen är i plast med en dimension på ø600mm, se Figur 10. Denna
trummas utlopp ligger cirka 1 dm över vattenytan i Mjölkuddstjärnen vid tiden för platsbesöket
(20161116). Det dagvatten som samlas upp i GC-tunneln under järnvägen på Lilla
Mjölkuddsbergets sydvästra sida pumpas upp och genomleds under banvallen för att släppas i
dagvattenledning som ligger i Banvägen med utloppspunkt i Mjölkuddstjärnens nordvästra hörn.
Utloppspunkten verkar åtminstone tidvis vara under vattennivån i tjärnen (uppmärksammat vid

VISS, 2016. Mjölkuddstjärnen. http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx?waterEUID=NW729287-179116,
hämtat 20161125.
10
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platsbesök 20161116), se Figur 11, vilket innebär risk för dämning i systemet och minskad
kapacitet att avleda dagvatten på bra sätt dit. Material och dimension är okänd.
I den östra och den nordöstra delen av Lilla Mjölkuddsberget sker avledningen av dagvattnet
främst via dagvattenledning som återfinns i Depåvägen, se Figur 12. Ledningen för vattnet åt
sydost via området Skutviken och vidare ut till Inre Lulefjärden. Inget ytterligare påsläpp av
dagvatten kan ske till denna del av ledningsnätet då kapacitetsbrist föreligger nedströms i höjd
med Skutviken11. Ledningarna går ofta fulla och dämning sker vid kraftigare nederbörd.
Från den västra och nordvästra delen av Lilla Mjölkuddsberget samlas dagvattnet upp i ett dike
längs med nya GC-vägen. I höjd med att denna väg ansluter till befintlig GC-väg genomleds
flödet till andra sidan GC-vägen i två etapper, se Figur 13. Båda trummorna är i plast med en
dimension på ø300mm. Utloppet från den övre trumman har en 90° böj för att styra flödet i
önskad riktning. Därifrån rinner vattnet vidare i ett dike längs med stickspåret som innehåller en
hel del sly. I sydöstra hörnet av intilliggande fastighet Luleå Räfsan 2 sammanstrålar ett till dike
och det gemensamma flödet genomleds under stickspåret till järnvägen. Trumman under
stickspåret till järnvägen är i plast och har en dimension på ø600mm, se Figur 14. Den här
trumman ligger i en lokal lågpunkt, där vatten tenderar att ansamlas, då anslutande diken ligger
högre. Därifrån leds dagvattnet vidare i ett dike längs med staketet. Diket slutar tvärt då det
kommer fram till två små byggnader (troligtvis teknikbyggnader) och en mast, se Figur 15. Här
har vattnet svårt att passera runt dessa byggnader och det finns tydliga tecken på att vatten ofta
blir stående, bland annat växer det vass i skogen. Det vatten som letar sig förbi kommer till en
serie av trummor, se Figur 16 som för vattnet vidare ut mot Gammelstadsviken. Betongtrumman
i Figur 17 har en dimension på ø1000mm och plasttrumman i samma figur har en dimension på
ø600mm. Båda dessa trummor är till viss del igensatta och då främst betongtrumman som
närapå halverat sin fria tvärsnittsarea. Därefter leds vattnet under Björkskataleden via en
betongtrumma med dimensionen ø1000mm, se Figur 18. Vid inloppet till denna trumma verkar
vatten kunna bli stående.
3.1

FOTON FRÅN PLATSBESÖK

Fotona i Figur 8 Figur 18 är tagna vid platsbesöket som utfördes den 16 november 2016 på Lilla
Mjölkuddsberget och Figur 7 visar var fotona är tagna.

Bertil Suup, Sektionschef avdelningen Vatten & Avlopp, Luleå kommun. Kapacitet i befintligt
dagvattensystem. Telefonkontakt 20161123.
11
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Figur 7, Bilden visar var fotona från platsbesöket 20161116 är tagna med en * och
hänvisning till vilket figurnummer som används i rapporten.

Figur 8, Bilden visar Trafikverkets trumma under järnvägen (Foto: Tyréns AB).
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Figur 9, Bilderna visar Trafikverkets trumma under järnvägen (Foto: Tyréns AB).

Figur 10, Trumma under Banvägen med fritt fall ut ur trumman (Foto: Tyréns AB).
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Figur 11, GC-tunneln under järnvägen och utloppet från dagvattenledning i nordvästra hörnet av
Mjölkuddstjärnen (Foto: Tyréns AB).

Figur 12, Depåvägen sett från Lilla Mjölkuddsberget (Foto: Tyréns AB).
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Figur 13, Dike längs GC-väg på Lilla Mjölkuddsbergets västra sida (Foto: Tyréns AB).

Figur 14, Trumma under stickspåret till järnvägen i sydöstra hörnet av intilliggande fastighet Luleå Räfsan 2
(Foto: Tyréns AB).
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Figur 15, Igenvuxet dike där vattnet har svårt att ta sig förbi de små byggnaderna som skymtas i bilden till
vänster (Foto: Tyréns AB).

Figur 16, Bilden visar där dikessystemet lämnar planområdets direkta närhet och rinner vidare mot
Gammelstadsviken (Foto: Tyréns AB).

Uppdrag: 273492, Lilla Mjölkuddsberget - plan-MKB och MKB för återvinningscentral
Beställare: Luleå kommun

2016-12-13
Slutrapport

O:\UME\273492\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\2016-12-14\Slutrapport Dagvattenutredning del 1 Nuläge Lilla Mjölkuddsberget
20161213.docx

15(30)

Ta bort om den ej behövs.

Figur 17, Bilden till vänster visar en halvt igensatt trumma och bilden till höger visar en intilliggande
trumma (Foto: Tyréns AB).

Figur 18, Bilden visar trumman som ligger under Björkskataleden på sydvästra sidan av rondellen som
ansluter till Traktorvägen (Foto: Tyréns AB).

4

ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

De höjddata som använts vid analyserna är beställda från Lantmäteriets Nationella höjddatabas,
NH Grid 2+. Dessa är angivna i Sweref 99TM och RH2000.
4.1

AVRINNINGSOMRÅDEN OCH RINNSTRÄCKOR

Från VISS, Vatteninformationssystem Sverige, har delavrinningsområden hämtats som en
inledande översikt av hur vattendelaren går inom det studerade området, se Figur 5.
Genom GIS-analyser av höjddata som bearbetats har lokala avrinningsområden identifierats, se
Figur 19 och Figur 20.
Rinnsträckorna har tagits fram med hjälp av GIS bearbetning av den höjdmodell som skapats
utifrån det beställda höjddatat. Rinnsträckorna presenteras i Figur 19. Då endast rinnsträckorna
som berör det studerade området var av intresse har inte höjdmodellen korrigerats med
avseende på byggnaders placering på angränsande fastigheter.
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Figur 19, Det studerade planområdet visas i rött, beräknade avrinningsområden i brunt och
beräknade vattenvägar i blått.

4.2

FLÖDESBERÄKNING

Från GIS-analysen av höjdmodellen framgick det att ingen nämnvärd mängd dagvatten från
planområdet rinner ut i Björkskatafjärden vilket första indikationen i Figur 5 med
avrinningsområdena från VISS tydde på. Det visade sig att vattnet från den ytan avleds dels
genom dagvattenledning i Depåvägen vidare ut till Inre Lulefjärden och dels via dikessystemet
mot Gammelstadsviken.
De lokala avrinningsområdena som återfinns i Figur 20 har delats in i tre grupper utifrån vilken
recipient de i nuvarande situation avvattnas till.
Mot Mjölkuddstjärnen ingår delavrinningsområde:



Trumma under järnväg



Via GC-tunnel under järnväg

Mot Gammelstadsviken ingår delavrinningsområde:



Västra



Tänkt anslutningsväg



Nordvästra

Mot Inre Lulefjärden ingår delavrinningsområde:



Norra



Nordöstra



Östra.
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Figur 20, Bilden visar rinnvägarna i området med blå pilar och arbetsnamnen för de lokalt
framräknade avrinningsområdena. Observera att arean på avrinningsområdet Trumma under
järnväg även ligger utanför planområdet.

Arean för varje lokalt avrinningsområde går att avläsa i Bilaga 1. För det lokala
avrinningsområdet Trumma under järnväg har hela dess area använts vid beräkningar då endast
den ytan avvattnar genom trumman under järnvägen i, se pilarna i Figur 20. Det är Trafikverket
som äger trumman under järnvägen.
Flödena från de lokala avrinningsområdena har beräknats utifrån Svenskt Vattens publikation
P11012. Flödet från delavrinningsområde Trumma under järnvägen har även beräknats utifrån
Trafikverkets skrift MB31013. Enligt denna skrift har det dimensionerande regnet för trumman en
återkomsttid på 50 år. Av den anledningen har även flödena beräknade med P110 beräknats
både för 2, 5, 10 och 50 år, se Bilaga 1.
I nuläget avvattnas omkring 48% av beräknad yta till Mjölkuddstjärnen, 38% till
Gammelstadsviken och 14% till Inre Lulefjärden.
4.3

ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Länsstyrelsen i Norrbottens län har låtit göra en skyfallsstudie över Luleå kommun. Det finns
vissa områden i närheten av det studerade planområdet som ligger i riskzonen för att
översvämmas vid ett 100-års regn, se Figur 21. De blåa områdena i figuren visar vart vatten
tenderar att ansamlas, ju mörkare blå färg desto djupare vattennivå. Fotot i Figur 22 visar ett av
de områden som ligger i en lokal lågpunkt och riskerar att översvämmas vid ett 100-års regn.

Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering
och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation P110.
13
Trafikverket, 2014. Avvattningsteknisk dimensionering och utformning – MB310. TDOK 2014:0051 version
1.0.
12
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Figur 21, Bilden visar skyfallsstudien som gjorts för ett 100-års regn. Det tänkta planområdet
visas i röd markering (Länsstyrelsen 2015)

Figur 22, Bilden visar ett område mellan del av fastighet Luleå Räfsan 5 och Luleå Räfsan 4 som är i utpekat
som lågpunkt i skyfallsstudien (Foto: Tyréns AB).

5

FORTSATT ARBETE

Vid arbetet med den här delen av dagvattenutredningen har nuläget beskrivits och
förutsättningarna förtydligats vad gäller möjligheter till dagvattenhantering vid en framtida
exploatering av området. Luleå kommun har under arbetets gång pekat ut mark som kan nyttjas
för dagvattenändamål, se
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Figur 23, Bilden visar kommunal mark i grönt och de rödmarkerade områdena är mark Luleå kommun
utpekat för dagvattenändamål.

5.1

VATTENBALANS OCH RECIPIENTER

I nuläget belastar dagvatten från Lilla Mjölkuddsberget recipienterna Mjölkuddstjärnen,
Gammelstadsviken, samt Inre Lulefjärden (Luleälven). Fördelningen mellan dessa är cirka 48%,
38% och 14% för respektive recipient, baserat på höjddataanalyser av området (areor finns
angivna i Bilaga 1). Ingen tydlig ytavrinning sker i nuläget till Björkskatafjärden.
För flera av recipienterna finns tydliga begränsningar i ökad/minskad vattentillförsel, för andra
är läget mer oklart:



Mjölkuddstjärnen
Vattentillförsel bör varken öka eller minska nämnvärt (förutsättning angiven av Luleå
kommun, 21/10-2016).



Gammelstadsviken
Det är oklart hur denna recipient klarar en ökad eller minskad vattentillförsel och en
förändrad föroreningsbelastning. Det här behöver Luleå kommun utreda vidare. Då
recipienten även är ett Natura 2000 område som omfattas av Fågel- samt Art- och
Habitatdirektivet behöver även Luleå kommun utreda och klargöra hur en förändrad
vattentillförsel påverkar recipientens förutsättningar att uppfylla kraven i direktiven. Vidare
behöver även en utredning som klargör hur hydrologin för Gammelstadsvikens våtmark
påverkas vid en eventuell flödes- och tillskottsförändring av dagvattnet göras.



Inre Lulefjärden
Vattentillförsel till dagvattenledningssystemet som slutligen mynnar i Inre Lulefjärden bör
inte öka på grund av kapacitetsbrister i nedströms dagvattenledningssystem utan bör helst
minska (enligt uppgift från Luleå kommun, via Bertil Suup). Luleå kommun kan behöva
överväga att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i detta system. Recipienten i sig själv är
troligen okänslig för ändrad vattentillförsel från detta relativt lilla område då Inre Lulefjärden
är del av Luleälv.
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Björkskatafjärden
Det är oklart hur recipienten skulle klara tillkommande ytvatten från Lilla Mjölkuddsberget
samt hur en ny avledning till denna recipient skulle genomföras praktiskt (via
diken/dagvattenledningar). Om dagvatten från Lilla Mjölkuddsberget i framtiden önskas
avledas ytledes mot Björkskatafjärden kan exempelvis gatusektionen längs Depåvägen
behöva ses över.

Vidare behöver grundvattenbildningens förändring klargöras, bland annat för att säkerställa att
dess bidrag till Mjölkuddstjärnen inte kommer att förändras då det studerade området hårdgörs.
5.2

FÖRORENINGSRISKER

Då alla recipienterna är av mindre storlek eller utpekade som skyddade områden, förutom Inre
Lulefjärden som är en del av Luleälv, bör de bedömas som känsliga för föroreningar.
Föroreningsbelastning från Lilla Mjölkuddsberget via dagvattnet är i nuläget minimalt, då
området till största del består av naturmark. Vid en framtida exploatering av området med
anläggningar i form av; återvinningscentral, återvinningsmarknad, brandstation och logement,
blir risk för föroreningar som kan spridas via dagvattnet större. Föroreningarnas art beror av hur
verksamheterna utformas, vilka material och ämnen som hanteras, samt vilka skydd som
installeras (t ex oljeavskiljare). Även den ökade mängden trafik till och från området medför en
ökad mängd föroreningar via avvattningen av trafikerade ytor.
Verksamheterna i området på Lilla Mjölkuddsberget behöver utformas med tanke på att
föroreningar inte ska kunna ledas från området via ytavrinnande dagvatten. Hänsyn i
detaljplaneskedet kan göras genom lämpligt anpassad höjdsättning, avsättande av mark för
ytliga avrinningsvägar och mark för anläggningar som kan fördröja och rena dagvattenflödena.
Dessutom rekommenderas dagvattenanläggningarna konstrueras med någon form av
katastrofskydd, så att förorenat dagvatten från exempelvis olycka eller brand kan hindras i sin
avledning till recipient. Detta då Lag om skydd mot olyckor (2kap 2§ SFS 2003:778) och
hänsynsreglerna i Miljöbalken (SFS 1998:808) föreskriver försiktighetsåtgärder. Åtgärderna ska
vara skäliga i proportion till den skada en eventuell brand eller olycka kan ge upphov till. I det
akuta skedet av en brand ligger ansvaret hos Räddningstjänsten därefter bär egendomens
ägare eller nyttjanderättshavare ansvar för bland annat sanering och återställande 14. Släckvatten15
till exempel, innehåller många oönskade ämnen som är skadliga både för människa och natur så
det är viktigt att det avleds och omhändertas på ett betryggande vis som möjliggör senare
sanering. I Luleå kommun använder Räddningstjänsten16 nästan uteslutande vatten vid släckning
av bränder i byggnader. Mängden släckvatten som uppkommer beror givetvis på brandens
omfattning men generellt rör det sig om stora mängder vatten som kan behöva omhändertas.
Ett beredskapsprogram bör finnas för agerande i katastrofsituationer. Därtill, för att säkerställa
att tillfredsställande rening sker innan dagvattnet släpps ut till recipient så föreslås att
provtagningspunkter anläggs.
5.3

ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Det finns i nuläget några platser i nära anslutning till Lilla Mjölkuddsberget där risk för lokal
översvämning redan finns, t ex lågpunkter i diken och invid byggnader, se Figur 21. Dessa
områden behöver beaktas i fortsatt arbete, så att inte belastning av ytavrinnande dagvatten ökar
till dessa områden. Två av dessa områden syns i Figur 22 och Figur 24.
Det är även viktigt att Luleå kommun vid fortsatt utredning av planområdet för en dialog med
Trafikverket då de är ägare av trummor under järnvägsspåret. Det finns en känd sådan trumma i
anslutning till planområdet och den avvattnar i nuläget cirka en tredjedel av Lilla
Mjölkuddsbergets yta. Då ytan inom det planerade området till stor del kommer att hårdgöras

14
15
16

Alfredsson C, Carlsson H, 2006. Räddningstjänst och miljö. Räddningsverket ISBN: 91-7253-280-7.
Norberg P, Lithner D, 2013. Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten. Publ.nr MSB536.
Patrik Bylin, Förvaltningschef Räddningstjänsten Luleå kommun. Släckvatten. Telefonkontakt 20161123.
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medför det en snabbare avrinning vilket ökar belastningen på trumman ifall inte tillräcklig
fördröjning går att säkerställa. Det kan finnas fler av Trafikverkets trummor i närområdet som
kan komma att beröras vid en framtida exploatering av Lilla Mjölkuddsberget.
5.4

HÖJDSÄTTNING OCH AVRINNINGSVÄGAR

Med en genomtänkt höjdsättning av planområdet skapas möjligheter för att minska riskerna
kopplat till dagvattenhanteringen som kan tillkomma som en följd av exploateringen av Lilla
Mjölkuddsberget. Det är viktigt att skapa tydliga avrinningsvägar för dagvattnet vid
dimensionerande regn men även visa på hur regn med högre återkomsttid hanteras.
Den framtida höjdsättningen av området kan även styra åt vilket håll, till vilken recipient, som
planområdets ytor avvattnar till.
Då de intilliggande fastigheterna till planområdet ligger på en lägre nivå än tänkt planområde är
det viktigt att det skapas barriärer mot dessa fastigheter så att inte dagvatten från planområdet
kan tränga in mot dessa fastigheters byggnader. Figur 24 visar en byggnad som ligger norr om
Lilla Mjölkuddsberget och öster om Depåvägen där det saknas en tydlig barriär som förhindrar
att dagvatten ansamlas intill byggnaden. Figur 25 visar hur nya GC-vägen på Lilla
Mjölkuddsbergets norra sida fungerar som en barriär mellan berget och fastigheterna längs
Depåvägen. Denna barriäreffekt är ett hjälpmedel för att styra ytavrinnande dagvatten i en viss
riktning.
För att få ett fungerande dikessytem för ytavrinnande dagvatten behöver diken och trummor
underhållas och rensas med jämna mellanrum för att upprätthålla kapaciteten. Det kommer att
behöva göras en översyn av hela dikessystemet från planområdet och ut till recipienten för att få
en sammanhängande och väl fungerande flödesväg. Det är viktigt med rätt lutningar hela vägen
från planområdet ut till recipienten för att skapa ett robust och välfungerande dikessystem.
Det är viktigt i ett ledningsburet dagvattensystem att rännstensbrunnar hålls fria från bråte och
att de som är utrustade med sandfång rensas regelbundet för att kapaciteten inte ska minska. I
Figur 26 visas en rännstensbrunn som vid tillfället för platsbesöket, 20161116, hade ett
sandfång som var fullt.

Figur 24, Bilden visar hur omgivande mark är högre än marken närmast byggnaden och där det saknas
tydliga barriärer som hindrar ytavrinnande vatten att nå byggnaden (Foto: Tyréns AB).
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Figur 25, Bilden visar hur den nya GC-vägen fungerar som en barriär mellan Lilla Mjölkuddsberget och
fastigheterna till höger i bilden (Foto: Tyréns AB).

Figur 26, Bilden visar en rännstensbrunn, vid platsbesöket 20161116 var sandfånget fullt (Foto: Tyréns AB).

5.5

EXEMPEL PÅ DAGVATTENANLÄGGNINGAR

För hantering av dagvatten vid en framtida exploatering av Lilla Mjölkuddsberget är
bedömningen att ytor behöver avsättas för detta ändamål både inom planområdet och intill
detta. Fortsatt utredning av ytbehov kan utföras då utformningen av området har kommit längre
fram i processen.
Det finns även exempel på hur man kan bygga in mindre fördröjningssteg inom området för att
minska ytbehovet av dammar och våtmarker i senare steg. Det är dock viktigt att poängtera att
det finns många lösningar tillgängliga på marknaden idag och följande är bara ett förslag på hur
det är möjligt att bygga in mindre fördröjningar i flera steg. För mer information se Bilaga 2.









Gröna tak på de byggnader som konstruktionsmässigt klarar detta.
Regnträdgårdar vid stuprören som samlar upp och fördröjer en del av takavvattningen
samtidigt som det kan användas som ett estetiskt uttryck då de fungerar som
självbevattnande blomlådor.
Biobäddar på de ytor som inte används inom området. Dessa kan exempelvis användas
som avgränsare istället för att bygga refuger.
Svackdike, gärna med dämmen, runt parkeringsytor och längs med vägen i den mån
ytan tillåter.
Diken med makadam eller liknande i botten, och med flödesfördröjande barriärer där
flödena fördröjs och tillåts infiltrera.
I berggrunden insprängda fördröjningskasetter.
Konstgjorda våtmarker
Dagvattendammar
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5.6

ÖVRIGT

Kapaciteten i pumpstationerna i de bägge GC-tunnlarna, både den under järnvägen söder om
Lilla Mjölkuddsberget och den norr om berget under Haparandavägen behöver säkerställas då
detta är en instängd lågpunkt i närheten av det studerade området som kan komma att få ökade
flöden i och med att området hårdgörs.
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BILAGA 1, FLÖDESBERÄKNING
Tabellen visar de beräkningar som är gjorda enligt P110 för den befintliga situationen av
dagvattenavrinningen från Lilla Mjölkuddsberget. Fördelningen av utflöde från området till
respektive recipient är 48% mot Mjölkuddstjärnen, 38% mot Gammelstadsviken och 14% mot Inre
Lulefjärden, baserat på höjddataanalyser av Lilla Mjölkuddsberget och tänkt anslutningsväg.

Uppdrag: 273492
Lilla Mjölkuddsberget - Dagvattenutredning nuläge
Dimensionerande regn
Återkomsttid*
Varaktighet
Regnintensitet
mm nederbörd

2 år
10 min
134 l/s*ha
8,0 mm
m3

l/s
Area (ha)

5 år
10 min
181 l/s*ha
10,9 mm
m3

l/s

10 år
10 min
228 l/s*ha
13,7 mm
m3

l/s

50 år
10 min
388 l/s*ha
23,3 mm
m3

l/s

avrinnkoeff red area
ⱷ
Area*ⱷ

Mot Mjölkuddstjärnen
Trumma under järnväg**
Via GC-tunnel under järnväg
Summa

3,58
0,51
4,09

0,2
0,2
0,20

0,72
0,10
0,82

96,0
13,7
109,7

57,6
8,2
65,8

129,8
18,5
148,3

77,9
11,1
89,0

163,2
23,3
186,5

97,9
14,0
111,9

278,1
39,6
317,7

166,9
23,8
190,6

Mot Gammelstadsviken
Västra
Tänkt anslutningsväg
Nordvästra
Summa

1,07
0,78
1,37
3,22

0,2
0,1
0,2
0,18

0,21
0,08
0,27
0,57

28,7
10,5
36,7
75,9

17,2
6,3
22,0
45,5

38,8
14,1
49,7
102,6

23,3
8,5
29,8
61,6

48,8
17,8
62,5
129,0

29,3
10,7
37,5
77,4

83,1
30,3
106,4
219,8

49,9
18,2
63,9
131,9

Mot Inre Lulefjärden
Norra
Nordöstra
Östra
Summa

0,26
0,86
0,10
1,22

0,2
0,2
0,2
0,20

0,05
0,17
0,02
0,24

7,0
23,1
2,7
32,7

4,2
13,8
1,6
19,6

9,4
31,2
3,6
44,2

5,7
18,7
2,2
26,5

11,9
39,2
4,6
55,6

7,1
23,5
2,7
33,4

20,2
66,8
7,8
94,8

12,1
40,1
4,7
56,9

8,53

0,19

1,63

Totalt:
Utflöde nuläge:

218

l/s

295

l/s

371

l/s

632

l/s

Sammanfattning:
Hänsyn ej tagen till rinntider eftersom området är litet till ytan.
Beräkningar är utförda efter Svenskt vattens publikation P110
*50 års återkomsttid har tagits med då Trafikverkets trumma avvattnar del av planområdet.
**Arean innefattar även området ner till banvallen då det också avvattnas genom Trafikverkets trumma.

Flöde beräknat med Trafikverkets skrift MB310.
I de presenterade värdena har ej hänsyn tagits till momentanfaktorn.
Delavrinningsområde
Trumma under järnväg

HQ50 (m3/s)
0,2822

HQ50 (l/s)
282,2
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BILAGA 2, DAGVATTENHANTERING – EXEMPEL

DAGVATTENHANTERING – EXEMPEL
Traditionell dagvattenhantering i tätortsbebyggda områden bygger ofta på att leda dagvatten
utan fördröjning till rörbaserade ledningssystem under jord med utlopp till recipient utan rening.
Ett alternativ till detta är de principer för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) som kan
tillämpas, vilket innebär att dagvatten tas om hand lokalt på platsen genom fördröjning,
infiltration och reducering av dagvattenflöden och volymer, samt rening av dagvatten i närheten
av föroreningskällorna. Dagvattenhantering baserat på LOD är ofta att föredra.
Nedan följer exempel på möjliga dagvattenlösningar, som i senare skede kan bedömas utifrån
lämplighet gällande förmåga att fördröja, reducera och rena dagvatten från planområdet.
Beroende på typ av verksamhet som är tänkt för området, kan det innebära olika typer av
föroreningar. Vissa typer av föroreningar kan fastläggas i dagvattenanläggningar, medan andra
föroreningar (som t ex är vattenlösliga) ofta riskerar att spridas vidare med grundvattnet och
ytledes.
I exemplen nedan finns även åtgärder i detaljplaneskede medtaget, eftersom detta medverkar till
att möjliggöra utformande av dagvattenhantering i ett område. Såväl den övergripande som den
detaljerade höjdsättningen av ett område är också viktig för att tillse att dagvatten inte samlas
upp vid byggnader, blir ståendes eller orsakar skada för annan fastighet.
AVSÄTTANDE AV OMRÅDEN I DETALJPLANEN FÖR VATTENÄNDAMÅL
I detaljplanen kan dels områden avsättas i syfte att möjliggöra fortsatt genomledning av
naturliga vattendrag och stråk där vatten naturligt ansamlas, dessutom kan områden avsättas i
syfte att möjliggöra etablering av dagvattenanläggningar (t ex dagvattendammar, snöupplag
mm). Detta minskar risken för oväntade översvämningar vid mer extrema vädersituationer.
ANPASSAD HÖJDSÄTTNING AV OMRÅDET
Höjdsättning av området är central för att ge bra förutsättningar för lämplig avledning av
dagvatten inom och från området. Det innefattar även lämplig marklutning från byggnader, samt
ytledes avledning av takdagvatten. Avledning över mark kan behöva erosionsskyddas.
GRÖNA TAK
Gröna tak se Figur 27 går ut på att placera levande växlighet ovanpå tak. Växterna består
traditionellt av fetblads- och fetknoppsväxter. Vegetationen gör så att avrinningen filtreras,
fördröjs och reduceras. Vid små nederbördsmängder kan vegetationen hålla kvar regnvattnet i
vegetationstäcket, vid större nederbördsmängd fungerar taken mer som fördröjande magasin.
Takvegetation kan även isolera byggnader mot uppvärmning sommartid och mot avkylning
vintertid. En förutsättning för att anlägga ett grönt tak är att taklutningen högst är 27° annars
blir avrinningen så snabb att växterna inte hinner tillgodogöra sig tillräckligt med vatten.
Denna typ av lösning har trots att den inte kan anses som vanligt förekommande, fått ett ökat
intresse och användning under senaste tiden. Inom stadsbebyggelse kan dessa typer av
lösningar dessutom innebära flera fördelar, inte minst med tanke på reducering av
luftföroreningar och buller, ökad biologisk mångfald, förutom fördröjning av flöden. Det finns
etablerade gröna tak i de norra delarna av Sverige, även om den stora användningen är i de
södra delarna av landet.
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Figur 27. Exempel på gröna tak som även visar på att taket samtidigt kan ändra för andra ändamål så som
uteplats för personalen. Foto: Tyréns AB (Malmö)

STUPRÖRSUTKASTARE
För att minska och fördröja dagvatten från takytor kan man med fördel leda takvatten till
närliggande grönytor eller diken via stuprörsutkastare. Vid större flöden kan det dock krävas
ränndalar för att minska risken för erosion vid utloppet. Även utlopp i LOD-anläggningar (t ex
stenkista) kan användas för att ytterligare fördröja flöden och öka möjligheten att dagvatten
infiltrerar på plats. Även regnbäddar, planteringar i fördjupningar invid huskroppar kan
anläggas, se Figur 28.

Figur 28. Exempel på utformning av regnbädd vid utlopp för
stuprör. Vid hög vattenbelastning ges möjlighet för ytledes
avrinning till öppen ränndal (Eliasson, 2013).

SVACKDIKEN OCH DIKEN
Svackdiken är svagt skålformade diken och är relativt breda och grunda (se exempel i Figur 29).
Diken har brantare släntlutning och är lite smalare och djupare. Diken och svackdiken kan gärna
anläggas med vattentåligt gräs för att därigenom skapa en viss magasinerande förmåga, de ska
dock inte anläggas med för stor lutning då möjlighet till infiltrationen minskar. Är det ont om
plats kan man anlägga makadamfyllda diken som fördröjer och jämnar ut vattenflödet. Diken
Uppdrag: 273492, Lilla Mjölkuddsberget - plan-MKB och MKB för återvinningscentral
Beställare: Luleå kommun

2016-12-13
Slutrapport

O:\UME\273492\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\2016-12-14\Slutrapport Dagvattenutredning del 1 Nuläge Lilla Mjölkuddsberget
20161213.docx

27(30)

Ta bort om den ej behövs.

kan också förses med en dräneringsledning under dikesbotten för att öka kapaciteten. För att
minska risken för erosion vid större flöden i brantare partier i diken eller vid utlopp kan någon
typ av erosionsskydd utföras, t ex makadam, vegetationsmattor, eller liknande. I diken kan
brunnar förläggas högre än dikesbotten för att uppnå viss fördröjning av dagvattenflöden.

Figur 29. Exempel på utformning av Svackdike med bräddavlopp. Bild hämtad ur Svenskt vatten P105
(2011).

REGNBÄDDAR/BIOBÄDDAR
Regnbäddar (eng. Rain Garden) kan beskrivas som en nedsänkt plantering uppbyggd på ett
dränerande system med ett filtermaterial (vanligen sand). Anläggningen är anpassad för att både
kunna hålla större mängder vatten och kunna klara sig längre perioder utan regn. Regnbädden
utformas så att de tidvis kan svämmas över och få en synlig vattenyta.
Regnbäddar är vanliga i USA och Australien, men på senare år har allt fler anläggningar anlagts i
Sverige, bl.a. runt Västra hamnen i Malmö. En regnbädd har höga estetiska värden och bidrar till
en grönare stadsbild och möjlighet för att synliggöra dagvatten i den urbana staden. Dagvatten
tillförs anläggningen genom ytledes avrinning från omgivningen, men kan också placeras invid
husfasader i anslutningen till utlopp för stuprör, se Figur 30 samt Figur 28 .

Figur 30. Till höger: Regnbädd som avvattnar lokalgata och gångyta. Insläpp för ytledes avrinnande
dagvatten görs i kantsten som omgärdar regnbädden (Foto: Tyréns AB, Oket i Malmö) Till vänster:
Principskiss av regnbädd hämtad ur Svenskt Vatten P110 (2016).

SAMLAD FÖRDRÖJNING
Dagvattenhantering i form av samlad fördröjning inom planområdet tillämpar lokalt
omhändertagande som helhetsprincip. I och med detta förslag kan flödesbelastning jämnas ut
över tid, flödestoppar reduceras, samt att föroreningar renas på väg till recipienten. I Figur 31
och Figur 32 nedan visas exempel på anläggningar baserat på samlad fördröjning i form av
stensatta diken, bredare dikessystem med översvämningsokänslig omgivning, samt
dammsystem.
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Figur 31. Exempel på dagvattendamm. Inlopp stensatt i syfte att lufta vattnet och erosionsskydda
bäckbotten (t vänster) samt dammen i samband med höga flöden (t höger). Foto: Tyréns (Helsingborg).

Figur 32. Dagvattenfördröjning med dämmen bild hämtad ur Svenskt vatten P105 (2011)

ÖPPNA FÖRDRÖJNINGSMAGASIN
Magasinen kan utformas på många olika sätt men normalt sett är förutsättningar på platsen
styrande. Magasinen anläggs på ytor som i vanliga fall används för andra ändamål t ex lek- och
spelytor i parker. Dessa typer av fördröjningsanläggningar är normalt torra, men i samband med
nederbörd kommer en vattenyta bildas, som efter att nederbörden avtar töms. Slänterna utförs
relativt flacka med lutning 1:4-1:10. Om dagvattnet bedöms innehålla sand kan anläggningen
utformas med en fördjupad sedimentationsdel vid inloppet.
DAGVATTENDAMMAR
Dammar används för att fördröja dagvattenavledning och för att rena dagvattnet. Dessa kan
anläggas för att åstadkomma samlad fördröjning i ett område. Dessa har alltid en vattenspegel.
Det strypta flödet bestäms av tåligheten i nedströms liggande dagvattensystem, bäck eller annan
recipient. Tömningsflödet kan styras med hjälp av en flödesregulator eller en filtervall. För att
dammen och dess filtervall inte ska skadas vid nederbördstillfällen större än dimensionerande
situationer, bör det finnas erosionståliga bräddavlopp i dammen. I anslutning till inloppet
utformas dammen med en fördjupad del där sand och annat sedimenterbart material kan
samlas. Hänsyn bör också tas till att fordon måste kunna komma fram och transportera bort det
sedimenterade materialet. För att binda föroreningar kan dammen förses med lämpliga växter.
Delar av en öppen damms vallar kan utformas som grusfilter ovanför den permanenta
vattenytan. Denna filterdel (filtervall) har funktionen att endast släppa igenom en viss
vattenmängd, men har också en god funktion vid eventuellt utsläpp vilket kan stoppas upp
innan det förorenade vattnet runnit genom vallen. Material i filtervallen väljs anpassat till behov
av tömningsflöde. I området bakom filtervall anläggs en översilningsyta vilken kan behöva
erosionsskyddas. Alternativt utförs dammar som är täta och försedda med en regleringsbrunn
innan utloppet till recipienten med vattenlås och avstängningslucka.
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VÅTMARKER
Våtmarkens biogeokemiska processer medför att lösta föroreningar och näringsämnen upptas av
växtligheten tar till skillnad från dagvattendammar där huvudsaklig rening sker i form av
sedimentation. I likhet med alla dagvattensystem behöver även våtmarker regelbunden tillsyn
och underhåll.
DRIFT OCH UNDERHÅLL
Alla dagvattensystem kräver någon typ av skötsel för att fungera tillfredställande. Hur
omfattande detta är beror på utformningen av anläggningarna. En av fördelarna med de öppna
dagvattenlösningarna är att behov av underhåll är tydligt synligt, till skillnad från rörbaserade
ledningssystem under mark.
Sediment, särskilt från halkbekämpning under vintern, ansamlas i olika delar av systemet och
behöver tas omhand. I ett ledningsnät kan uppsamling ske med sandfång i brunnar, som
behöver rensas med jämna mellanrum. Diken behöver också rensas från sediment. Det är en
fördel om sedimentet kan samlas upp innan tillförsel till dagvattendammar/fördröjningsdammar,
då denna typ av underhåll kan minska. Rutiner för rensning av brunnar, diken och dammar
(särskilt försedimentering i början av dammsystemet) är viktigt, för att bibehålla den renande
och fördröjande funktionen.
Exempel på åtgärder relaterat till de öppna dagvattenlösningarna är gräsklippning, bortrensning
av skräp, kontroll av funktion, borttagning av sly, skötsel av växtbädd och växter, reparation av
erosionsskador, osv.
I samband med projektering av dagvattendammar och övrig dagvattenhantering behöver plan
utformas för drift och underhåll, för de olika skedena. Bland annat behövs en kontrollplan för
provtagning, tömningsintervall för brunnar och dammar. Andra viktiga aspekter är att
tillfartsvägar till dammsystem behöver utformas för att klara tillräckligt tunga maskiner som
behövs vid tömning och övrigt underhåll.
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