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Översvämningar vid extrema regn. Förutsättningar med dagvatten
och instängt vatten,
Tillrinningsområdet för dagvatten till Skutviken omfattar ett stort område
som sträcker sig från delar av Mjölkudden/Tuna i väster, södra delarna av
Notviksstan och Porsöndalen i norr och Bergviken i öster. Vattnet samlas
upp och leds vidare genom ledningar till huvudstråken längs med
Midgårdsvägen.

Utdrag ur DHI's skyfallsanalys för Skutviken för ett 100-årsregn. De blå fläckarna
avser dagen vattendjup i området. Vattendjupen är redovisade i meter. Analysen är
gjord med enkla antaganden och redovisar instängda områden.
Det stora upptagningsområdet gör att det kan uppstå mycket höga flöden av
vatten. Och ledningssystemet är underdimensionerat för både dagens och
framtidens krav. Detta medför att vatten kan tränga upp i mer lågliggande
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dagvattenbrunnar inom området vid lite större regn. När det regnar mycket
och ledningssystemet går fullt tar vattnet framkomliga vägar ovan mark. Den
topografi som omgivningen och Skutviken har gör att ytvatten rinner in i
området och letar sig ner mot Stadsviken. Den gama havsviken som har
mycket lera, silt och även sulfidleror i botten. Den gamla viken fylldes under
60-talet med massor av mycket olika karaktär, stora delar var osorterade
sopor. Till följd av de markförhållandena har både gator och fastighetsmark
satt sig olika mycket under åren. Inom området finns därför idag ett antal
områden där vatten kan bli stående eftersom det inte finns fria vägar för det
att ta sig vidare. Högre liggande gator eller hus utgör barriärer. Det kan i ett
mindre antal fall hota byggnader, fram för allt de med källare, men oftare
öppen mark inne på fastigheter eller gator.

Risker i befintligt område vid häftiga regn
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Översvämningar till följd av havsnivån
Markhöjderna i området ligger idag i större delen av området mellan +2,5
och +5,5. Vissa delar av gator och anslutande mark ligger idag på +2,0 eller
strax under.

Risker i befintligt område vid ökade havsvattennivåer
De stora områdena med ungefär samma marknivå och därmed svaga
lutningarna inom området som helhet gör att arbetsgruppen inte ser det
rimligt att höja hela området speciellt som det redan är bebyggt. Vissa
punkter måste därför även i fortsättningen vara lågpunkter för att ta emot
tillströmmande vatten. Dessa punkter/områden måste då tåla att periodvis
vara översvämmade och det är från dessa det sedan är viktigt att det finns
fria vattenvägar förbi Svartövägen som är barriären mot vattenområdets
Stadsviken, vilket är anslutet till havsnivån. Svartövägen ligger från +2,5 och
uppåt.
Högsta högvattenståndet är idag +1,75 och prognosen (enligt riktlinjerna) är
att 2100 kommer högsta högvattenståndet att kunna vara +1,90. Prognosen
visar också att efter 2100 kommer havvattennivåhöjningen att överstiga
landhöjningen.
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Översvämningsyta om vattennivån i havet stiger till +3.

Område som behöver höjas för att få bra lutningar för avrinning om vattennivån i havet stigit till +3
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Förslaget
Vi har i arbetet med klimatanpassning för Skutviken valt att i första hand ta
hänsyn till fria vattenvägar och utformning av dagvattensystemet samt
vatten och avloppssystem. Dessa är de först påtagliga stora risker som finns
för området. Stora delar av marknivån inom området ligger under nivån +2,5
och ännu större yta under +3,0. Det medför att långsiktigt finns här troligen
stora risker även vid havsnivåhöjning.
Klimatförändringen kommer att ge fler och mer regn så därför bör det som
går av de problem som kommer att bli vanligare att åtgärdas i samband med
att gator byggs om.
•

Ny sektion för gator, med separerade gång respektive gång- och
cykelbana på sidorna. Nya kantstenar hindrar vattnet att rinna ut åt
sidorna. Vid in och utfarter görs höjdsättningar som minimerar det
vattnet som kan rinna in på enskilda fastigheter.

•

Ombyggnad av Midgårdsvägen med centrerad placering av gatan i
gaturummet och med gång och cykel på båda sidorna skilda från
gatan med svackdiken och trädplanterad grönyta, som tål tidvis
översvämning och kan ge en viss fördröjning av vattenflöden in till
dagvattenssystemet. Korsningar utformas så att vatten lättare kan leta
sig förbi (fler av dessa är idag barriärer). Motiven för ombyggnad är
att kunna öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, utnyttja
hela gaturummet för att klara vattenavrinning och att längs del av
gatan flytta ut ledningar från dagens lägen alldeles vid fasader (stora
risker vid skador och svårt vid underhåll).

•

Höjdreglering av gator så att ytvatten på gator kan få fria vägar ner
mot Stadsviken. Och att detta vatten även kan passera Svartövägen,
utredning om hur detta ska kunna ske pågår just nu. Svartövägen och
intilliggande gång- och cykelvägar behöver sänkas till +2,4 på en
sträcka av ca 200m för att vattenytan inne i Skutviken ska som högst
bli +2,5 vid ett 100-årsregn (överstömning över Svartövägen).

Föreslagna reglerade höjder ändras inte så mycket från dagens höjder med
argumenteringar att:
•

Befintliga verksamheter och fastigheter kommer inte att byggas om i
samma skede som åtgärder på gatan (endast i undantagsfall).

•

Det är möjligt att åstadkomma avrinning med mindre justeringar av
gatuhöjder längs stora delar av gatunätet (lägre kostnader).

•

Mindre åtgärder på gatan kan göras i etapper detta underlättar då
ombyggnationerna kommer att ske över längre tid (genomförbarhet).

Om man följer intentionerna i ”Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå” så
skulle markytorna i Skutviken behöva höjas till minst +2,5 då skulle
konsekvenserna bli att:
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•

Fler fastigheter skulle få svårt att bli av med vatten som riskerar att
bli instängt på deras tomter, med ökade risker för skador på mark och
eventuellt byggnader. Höjda gator skulle ge nya barriärer.

•

Riskerna med sättningar och därmed negativ påverkan på
angränsande fastigheter skulle bli större med de markförhållanden
som finns i området med både silt, leror och fyllnadsmaterial av
diverse typer (sopor och blandade material). (Ansvar och kostnader
kan bli långlivade diskussioner).

Pågående förändringar av ledningssystem (4C) däribland dagvatten gör att
om några år kommer upptagningsområdet att kunna minska etappvis då
dagvatten först från Bergviken och Skutvikens sydöstra delar
(Bergvikskurvan och området öster om Midgårdsvägen och söder om
Delfingatan) sedan från Ålgatan leds ut i Stadsviken i separata ledningar.
Avsikten är att använda befintligt ledningssystem och med att dela upp i fler
utgående ledningar öka kapaciteten i det kvarvarande systemet. Dagvattnet
från Mjölkudden leds i samma veva ut direkt till Norra Stadsfjärden och på
längre sikt görs det även för området väster om Tunavägen. Kvar i systemet
blir då ett betydligt mindre område vars dagvatten ska ta sig via de centrala
delarna av Skutviken. Svartövägen är en barriär som måste beaktas och
vattnet måste antingen kunna ta sig genom banken eller över. Delar av
områdets vatten går via Mjölkuddstjärn som används som
utjämningsmagasin, och är av stor betydelse för även för framtida funktion i
systemet.
Belastningen på dagvattenledningarna inom programområdet är trots
planerade förändringar stor. Därför är det viktigt att vid planering och
nybyggnation i området arbeta med lösningar som minskar eller fördröjer
tillrinningen till befintliga ledningar.
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Förslag till höjdsättning av gator och fria vägar för ytvatten vid häftiga regn.
Vi har använt en vid tolkning av begreppen översvämningssäkra byggnader
om färdigt golv ligger över angiven nivå och det gör de allra flesta
byggnaderna inom området. Översämningssäkert kan annars vara väldigt
olika utifrån den tekniska utformningen av byggnader.
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Vissa byggnader med källare eller lågt liggande entréer är dock inte möjliga
att säkra utifrån det kommunala perspektivet och i de fallen kommer
fastighetsägare att bli informerade om riskerna och att de kan måsta vidta
åtgärder som att förbereda för vallning eller att flytta vitala funktioner för
byggnaden till säkrare utrymmen.

Efter föreslagna åtgärder på gator finns risker kvar för översvämningar eller för vissa
byggnader
Flertalet av de identifierade områdena i DHIs utredning i inledningen
försvinner om man gör om gatuhöjderna, enligt höjdsättningsförslag.
Vid ett 100-års regn går inte risken för översvämning närmast Svartövägen
(utefter Midgårdsvägen och upp till Hummergatan, Coloramakorsningen) att
trolla bort som framgår av illustrationen ovan. Det området (Översvämmad
yta +2,5) bör därför förvärvas och användas som utjämningsmagasin för
dagvatten kombinerat med parkstråk. Stor eftertanke kommer att vara
viktigt vid alla typer av förändringar av marknivåer och markutformning för
att säkra funktionen.
Vid en havsnivåhöjning enligt ”Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå”
skulle översvämmat område kunna omfatta även det ljusblå området
(Översvämmad yta +3,0) för samhällsviktiga funktioner.
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Efter åtgärder finns trots allt kvarvarande områden inne på kvartersmark
som med dagens marknivåer riskerar att få kvarstående vatten efter regn
(Mark med instängt vatten).
Det är likaså ett mindre antal byggnader (identifierade eller osäkra) med
golvnivåer som kommer att ligga riskabelt till vid alla typer av
översvämningar. Dessa har färdiga golvhöjder under +3,0. Exempelvis
byggnad 5 med ett befintligt golv på +2,78.
Vilken gatunivå som är den absolut bästa i en korsning som
Hummergatan/Midgårdsvägen är förenat med många svåra val. I anslutning
till korsningen finns byggnader som riskerar att svämmas över och vatten
kommer att bli instängt på fastigheten. Utifrån det skulle gatunivån hållas så
låg som möjligt. Men Gammelstadsvägen, Hummergatan och sedan
Midgårdsvägen norr ut skulle kunna vara en alternativ väg om
överströmning av ytvatten skulle bli ett problem på Svartövägen (under en
kortare tid) och i så fall behöver gatunivån hållas upp. Det skulle också vara
det mer långsiktiga sättet att se på höjden. Ställningstagandet är också
förenat med risker om skadestånd från fastighetsägarna. Förslaget till
gatunivå ligger idag på +2,5 men kan komma att justeras vid fortsatt
utredning.
Utredningsområden visar områden där ytvatten strömmar över
kvartersmark och utredningar bör visa på bästa sättet att lösa de problem
som kan uppstå tillsammans med fastighetsägarna. Både åtgärder, kostnader
och ansvar bör bli tydligt.
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Karta visar områden/gator som berörs av olika typer av ombyggnader. Fördelade utifrån vilka motiv som är
anledningen till förändringen.
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Förhållande till ”Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå”
I styrdokumentet ”Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå” anges riktlinjerna
nedan.
•

Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur nära havet
utformas översvämningssäkra upp till +2,5 m i RH 2000.

•

Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur längs Lule älv
ovanför Granden utformas översvämningssäkra upp till +3,0 m i RH
2000.

•

Samhällsviktiga funktioner och strukturer utformas
översvämningssäkra med ytterligare 50 cm, dvs +3,0 m (nära havet)
resp +3,5 m (Lule älv) i RH 2000.

•

Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur utformas
översvämningssäkra för ett högre vattenstånd, minst 0,5 m över
dagens högsta uppmätta vattenstånd i sjöar och övriga vattendrag.

•

Hanteringen av dagvatten ska utformas med fördröjning av vattnet
och fria vattenvägar.

•

Systemet för dricksvatten och avlopp ska utformas och dimensioneras
för ökade nederbördsmängder.

•

Trygghetsboende, omsorgsboende etc ska förses med anordningar för
att undvika höga temperaturer inomhus.

•

Utomhusmiljöer ska erbjuda platser med skugga och svalka

Begreppet ”översvämningssäkra” tolkas troligen olika. Exempelvis
Översvämningssäkrad byggnad för en viss +nivå innebär att markytan vid
byggnaden måste vara 0-1m högre beroende på byggnadens konstruktion
och typen av grundläggning. Riktlinjerna bör kompletteras med
differentierade höjder för byggnader, infrastruktur och markanläggningar.
Redovisade motiv gör det inte lättare att ta ställning till om vilka av
riktlinjerna som bör tillämpas vid den här ombyggnaden och vilka som kan
vara motiverade att spara till större framtida åtgärder.
Begreppen Samhällsviktiga funktioner och strukturer är alltid relaterade till
ett mycket större område och till fler som påverkas. Och det går inte att ta
ställning till i ett enskilt utredningsområde. Ex framkomlighet på
Svartövägen. Dess intresse som betydande väg måste tas hänsyn till
samtidigt som den är en barriär främst för utströmmande vatten, men vilket
är viktigast och finns det tillfälliga lösningar eller alternativa lösningar.
Precisering av vilka specifika samhällviktiga funktioner och strukturer som
avses i riktlinjerna måste tas fram. Om det handlar om befintligt, ombyggnad
eller nybyggnad ger väldigt olika förutsättningar för genomförbarhet och
acceptans för kostnadsökningar som kommer att belasta både kommunen
och enskilda fastighetsägare.
Om riktlinjerna går emot varandra, vilken riktlinje är det då av störst vikt att
ta hänsyn till?
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Ska inga åtgärder vidtas om inte alla riktlinjer kan följas? Och ska då ett
område av den här karaktären lämnas och investeringar ska läggas på andra
ställen?
Prioriterings, tids och kostnadsaspekten måste på något sätt belysas, så att vi
utreder rätt frågor till rätt nivå för att beslutsunderlagen ska vara begripliga
inför de val som måste göras vid klimatanpassning.
Kraven på dagvatten är att ledningssystem för ett industriellt
centrumområde ska vara dimensionerat för ett så kallat 10-årsregn då
ledningen ska kunna gå fullt och vid så kallat 30års-regn ska vattnet få
dämma upp på gator. Utöver det ska vattnet kunna rinna av på ytan via fria
vattenvägar till närmaste recipient.
Exempel på hur olika grundkonstruktioner och hur olika vattennivåen skulle
kunna bedömas som riskfylld.

Som underlag har använts
DHI's skyfallsanalys
Utredningsmaterial från utbyggnad 4C, 2013-2014
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