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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte
Skellefteå kommun arbetar med framtagandet av en ny detaljplan för industri
och hamnverksamhet på området Näsudden i Skelleftehamn. Ett större område
har tidigare varit aktuellt för ändamålet men efter tidigare utredningar gällande
främst naturvärden och närhet till bebyggelse har planområdet minskats för att
möta motstridande önskemål. Det planområde som i nuläget är aktuellt visas
med heldragen röd linje i Figur 1 tillsammans med gällande detaljplan för
oljehamnen och tidigare större tänkt plangräns. Föreslaget planområde är ca
183 ha. De föreslagna markanvändningarna för planområdet visas i utsnittet till
plankarta som återfinns i Figur 2.
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Figur 1. Figuren visar gällande detaljplan för oljehamnen i turkos linje och föreslagen ny
detaljplanegräns i röd heldragen linje samt med streckad mörkröd linje tidigare förslag på
planområde.
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Figur 2. Utsnitt som visar plankartan. De gröna områdena är naturmark, de mörkblå är industrimark
och de gråa hamnområde. Det ljusblå är öppet vatten.

1.2 Styrdokument
Flödesberäkningar och fördröjningsberäkningar har genomförts i enlighet med
branschorganisationen Svenskt Vattens P1101.
Skellefteå kommun har en antagen dagvattenstrategi som är uppdelad i två
delar. Del 1 omfattar beskrivning vad dagvatten är och varför det är viktigt att
dagvattenfrågor beaktas samt övergripande kring ansvarsförhållandena 2,
medan del 2 innehåller exempel och information kring hur riktlinjerna kan
tillämpas3.

1 Svenskt Vatten, 2019. Avledning av dag-, drän- och spillvatten – Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och

utformning av allmänna avloppssystem.
2 Skellefteå kommun, 2016. Dagvattenstrategi del 1 – Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun.

Antagen 2014-05-20 rev 2016.
3 Skellefteå kommun, 2019. Dagvattenstrategi del 2 – Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun.

Antagen 2014-05-20 rev 2019.
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2. Förutsättningar
2.1 Befintlig markanvändning och topografi
Längs med planområdets södra del löper Näsuddsvägen (1 i Figur 3) som leder
ut mot oljehamnen (2). Längs med Näsuddsvägen går också ett järnvägsspår.
Därefter fortsätter vägen förbi hamnområdet och vidare ut mot lotsstationen (3).
I anslutning till oljehamnen finns även ett upplagsområde som tidigare nyttjats
för järnsand (4). På planområdets nordöstra del finns en förgrening där en
enskild väg leder ut till Tjuvkistans småbåtshamn (5).
Inom utredningsområdets västra del återfinns en höjd på cirka +23 meter över
havet (6), se Figur 3. Denna sluttar brant ner mot Näsuddsvägen. På höjdens
nordvästra sida sluttar det brant ner mot Rudtjärnen. En höjdås går precis
bakom oljehamnens område i sydostlig riktning (7). Den norra och nordöstra
delen av området är flackare med en relativ jämn lutning ner mot havet.
Planområdets lägsta punkter ligger i havsnivå.
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Figur 3. Översiktskarta över utredningsområdet som visar benämningar på området.

2.2 Geologiska och hydrogeologiska
förutsättningar
Den dominerande jordarten inom området består av morän med partier som är
blockrika, se översiktsbild i Figur 4. Vid Rudtjärnskammen utgörs marken av
ytnära berg eller blockrika jordtäcken ovan berg. Det finns även ett mindre
avgränsade område med grusiga svallsediment söder om Rudtjärnskammen. l
området som benämns som Djävulstjärnen utgörs marken av fyllnadsmaterial.
Närheten till berg och relativt genomsläppliga jordarter gör att grundvattenytan
ligger nära bergnivån i den högre terrängen och närmare markytan i den lägre
terrängen, vilket även visar sig i de myrområden som finns i lokala svackor i
planområdets centrala delar. Generellt varierar grundvattennivån inom området
och följer topografin i sydvästlig riktning. Över större delen av området ligger
grundvattenytan mellan ca 0,1 och 1,5 m under markytan (Tyréns 2016). För
mer utförlig information kring de geotekniska och geohydrologiska
förhållandena hänvisas det till de marktekniska undersökningar som Tyréns
genomfört och sammanställt.
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Figur 4. Översiktlig jordartskarta över utredningsområdet.

2.3 Befintliga föroreningsrisker
Hela Näsudden är förorenat sedan tidigare, både markområden och
vattenområden. Föroreningarna har sitt ursprung från tidigare och befintliga
verksamheter i och i närheten av området och en stor del av föroreningarna är
gamla synder.

2.3.1

Förorenad mark

Inom området finns även fyllnadsmassor med varierande material och
föroreningsgrad. För mer information kring fyllnadsmaterialen hänvisas till
Tyréns miljötekniska undersökning från 2018.
Afry har av Skellefteå kommun i uppdrag att under 2021-2022 ta fram en ny
riskbedömning och åtgärdsplan för Näsudden avseende markföroreningarna.
Då dessa utredningar är pågående har dagvattenutredningen fått ta del av
preliminära resultat, för mer information hänvisas till Afrys Riskbedömning
Näsudden och Åtgärdsplan Näsudden. I samband med dessa utredningar har
kompletterande undersökningarna avseende ytlig mark genomförts och
tillsammans med Luleå tekniska universitet (LTU) har laktester genomförts och
utvärderats. I samarbete med LTU pågår även parallellt en undersökning kring
möjliga metoder att sanera och behandla förorenad mark på plats. De
preliminära bedömningar som Arfy meddelat via avstämningsmöte innebär att
huvudalternativet kan komma att vara en avskalning av det översta jordlagret
och därigenom avlägsna uppemot 90 % av metallföroreningarna och 70 % av
arseniken. Arseniken har gått ner djupast och återfinns även i underliggande
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mineraljord. Afry meddelar att det bör vara möjligt att infiltrera dagvatten, att det
inte försämrar för möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten.

2.3.2

Förorenade bottensediment i vattenförekomsterna

Till den fördjupade översiktsplanen för Skellefteå kommun har Tyréns 2010
sammanställt information kring hamnbassängen i Skelleftehamnsfjärden.
Området har använts för hamn och industriell verksamhet sedan början på
1900-talet. Hamnen på norra sidan av Kallholmsfjärden är djupare än den södra
sidan där Skellefteå hamn har sin verksamhet idag. Till Skellefteå hamn anlöper
omkring 400-430 fartyg varje år och till Rönnskär anlöper cirka 270 fartyg.
Handelshamnen på norra sidan tar emot cirka 140 fartyg medan oljehamnen
enbart angörs av cirka 12-15 fartyg.
Botten i hamnbassängen utgörs till största delen av sulfidlera. Detta ställer
särskilda krav vid exempelvis muddring för att undvika att sulfidleran kommer i
kontakt med syre och oxideras till försurande sulfater.
Vid provtagning av miljögifter har förekomsten och miljöbelastningen av främst
arsenik och koppar visat sig mycket hög. Även kvicksilver, bly, kadmium och
zink förekommer i ytsedimenten i Kallholmsfjärden. Mycket höga halter av
förekomsten av TBT, tributyltenn, anses vara orsakad av fartygens
båtbottenfärger. Vidare är halterna av flamskyddsmedlet polybromerade
difenyleter, PBDE, förhöjda, likaså PCB. I marken kring hamnbassängen finns
flertalet områden där halten av PAH:er är förhöjda och spridningsrisk finns till
vattenförekomsten. Vattenrörelserna i Kallholmsfjärden är sådana att
föroreningarna i ytsedimenten sprids åt sydöst ut i Bottenviken.
Vid undersökningar av sedimentprovtagning har SGU (2003) kunnat påvisa en
tydlig och genomgående förbättring av föroreningsinnehållet i sedimenten över
tiden, speciellt i Kallholmsfjärden vilket indikerar att utsläppsnivåerna till
Kallholmsfjärden minskar. Ett av undantagen är halten av PBDE som ökat. Att
ytsedimenten fortfarande, trots bättre reningsteknik på de intilliggande
industrierna, fortsätter att vara kraftigt förorenade beror på omrörning av
sedimenten. Omrörningen beror delvis på den marina fartygstrafiken men
främst på att hamnbassängen är grund och utsätts för vågerosion och
landhöjningens effekt spelar också in. Hamnbassängen och farleden har även
muddrats flertalet gånger genom åren och underhållsmuddring är nödvändig för
att behålla djupet på farleden och hamnbassängen.

2.4 Avrinningsområden och rinnstråk
Avrinningsområden och rinnstråk har analyserats via Scalgo Live utifrån
lantmäteriets nationella höjddata med upplösning grid 1+. För efterläget har
avrinningsområdena baserats på det förslag för höjdsättning som tillhandahållits
av Skellefteå kommun samt de samtal som förts med Port of Skellefteå och
Wibax. Både i nuläget och i efterläget finns det inget påtryckande dagvatten till
planområdet då det ligger och även fortsättningsvis kommer att ligga på en
höjddelare.

2.4.1

Nuäget

Avrinningsområden och rinnstråk för nuläget inom detaljplaneområdet har tagits
fram genom analysverktyget Scalgo Live - ett GIS-baserat verktyg som används
för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv. Diken och trummor har
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identifierats via analys av tillhandahållet ortofoto samt vid platsbesök som
genomfördes av Tyréns den 2018-04-30 i samband med tidigare
dagvattenutredning för det tidigare större planförslaget. Utifrån dessa
observationer har har de identifierade avrinningsområdena justerats.
Sju avrinningsområden har identifierats inom planområdet vid SCALGOanalysen och dessa visas i Figur 5. Avrinningsområdena har benämnts;
Tjärnen, Nordvästra, Nordöstra, Östra, Mitten, Lotsen och Södra.
Avrinningsområdet benämnt Tjärnen är ca 2 ha och avvattnas norrut till
vattenförekomsten Hålfjärden via Rudtjärnen. Avrinningsområdet Nordvästra är
ca 24 ha och avvattnas norrut till vattenförekomsten Hålfjärden. Det Nordöstra
avrinningsområdet är ca 15 ha och avvattnas till Skelleftebukten. Likaså
avvattnas det Östra avrinningsområdet på ca 7 ha till Skelleftebukten.
Avrinningsområdet Mitten som ligger i planområdets centrala delar och är på ca
29 ha avvattnas österut via ett dike med utlopp i Skelleftebukten.
Avrinningsområdet Lotsen är ca 5 ha och avvattnas både söderut till
Skelleftehamnsfjärden och norrut till Skelleftebukten. Det Södra
avrinningsområdet är 42 ha och avvattnas söderut till Skelleftehamnsfjärden.

Figur 5. Figuren visar identifierade avrinningsområden markerat med gul linje. Röd linje visar
gränsen för planområdet. Blå pilar illustrerar ytlig avrinning.
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2.4.2

Efterläget

I och med exploateringen och ny höjdsättning av planområdet ändras
avrinningsområdena. Hamnområdet byggs ut till Lotsen som därmed ingår
iavrinningsområdena Mitten och Södra. Det tidigare avrinningsområdet Tjärnen
omfattas i efterläget i Södra avrinningsområdet. Det befintliga norra
avrinningsområdet delas in utifrån mottagande recipienter där Småbåtshamnen
utgör ett eget avrinningsområde, liksom Naturmark norr om vägen som
huvudsakligen avrinner mot Hålfjärden. Området söder om vägen, i efterläget
benämnts som Norra, avleds österut för att avrinna i Skelleftebukten.

Figur 6. Figuren visar nya avrinningsområden efter exploatering. Röd linje visar gränsen för
planområdet. Blå pilar visar huvudsaklig avrinningsriktning.

2.4.3

Utloppspunkter

Utloppspunkter för naturmarkens avrinning sker i nuläget till största delen diffust
utan tydliga rinnstråk. Det är enbart de centrala delarna, avrinningsområdet
Mitten som avrinner till största delen via ett tydligt dikessystem som utgör en del
av tidigare utlopp från Djävulstjärnen.
I anslutning till de befintliga verksamheterna finns ett antal utloppspunkter som
antingen är kopplade till dagvattensystemet eller via de kulverterade ledningar
som avvattnar Näsuddsvägens diken. För både Lotsen och Tjuvkistans
småbåtshamn sker utloppen via främst diffusa utloppspunkter då
dagvattenhanteringen till stor del sker via markytan.

Sweco | Dagvattenutredning
Uppdragsnummer: 30036956
Datum: 2022-03-14
Ver: Reviderad 2022-04-04
Dokumentreferens: p:\21631\30036956_dagvattenutredning_näsudden\000\19 original\dagvattenutredning
näsudden revidering 20220404.docx

13/41

Med den nya detaljplanen kommer nya utloppspunkter att skapas för större
delen av det dagvatten som uppkommer inom planområdet. Detta främst för att
skapa kontrollerade avrinningsvägar från de ytor som exploateras. För
industriområdet kommer utloppspunkterna främst vara i Skelleftebukten utom
för de västra delarna i anslutning till Näsuddsvägen som istället kommer att
vara i Kallholmsfjärden. För hamnområdet kommer huvuddelen av
utloppspunkterna att vara i Kallholmsfjärden och endast en mindre del av
hamnområdet kommer att ha sitt utlopp i Skelleftebukten. Tjuvkistans
småbåtshamn har sitt utlopp i Skelleftebukten. Naturmarken i norr kommer
fortsättningsvis ha diffust utlopp i både Hålfjärden och Skelleftebukten.

2.5 Befintlig dagvattenhantering
I anslutning till Näsuddsvägen finns dricksvatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar. Den befintliga verksamheten i oljehamnen ingår i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Det finns inget
verksamhetsområde för dagvatten inom planförslaget för Näsudden.
Vid oljehamnen finns i nuläget två större verksamhetsutövare, Port of Skellefteå
och Wibax AB, den senare övertog Almer Oil & Chemical Storage AB
verksamhet i området. För respektive verksamhetsutövare finns gällande
miljötillstånd i vilka dagvatten även hanteras. Inom området för dessa
verksamheter på Näsudden finns två oljeavskiljare. Båda dessa sköts av Port of
Skellefteå. Den ena är en OFA-anläggning (Oljeförorenat spillvatten) som
består av en större oljeavskiljare vars utlopp sker via dagvattenledning till
Skelleftehamnsfjärden. Till OFA-systemet är Wibax invallningar kopplade.
Genom pumpning från invallningen till OFA-systemet kan flödet justeras för
optimering av reningen innan utlopp i Skelleftehamnsfjärden. Den andra
oljeavskiljaren behandlar dagvatten från delar av väg- och spårområdet samt de
hårdgorda ytorna i anslutning till oljehamnen. Även detta dagvatten går via
dagvattenledning till utlopp i Skelleftehamnsfjärden.
Wibax anläggning innehåller ett stort antal cisterner. I nuläget genomförs en
projektering för att utöka och förstärka samt förbättra cisternernas invallningar.
Invallningarna är försedda med tät botten och utloppet pumpas via Port of
Skellefteås OFA-anläggning.
Inom dagvattensystemet och OFA-anläggningen finns avstängningsventiler och
provtagningsbrunnar.
I anslutning till den sydvästra delen av planområdet har Port of Skellefteå en
större byggnad där takavvattningen avleds via marken. Mellan byggnaden och
stenupplaget finns ett dike som avvattnar delar av fastigheten med utlopp i
Kallholmsfjärden.
Kring oljehamnen finns avskärande diken som leder vattnet förbi Wibax
fastigheter. Utmed Näsuddsvägen finns diken som avvattnas vi rännstens- och
kupolbrunnar och avleds i ledning som mynnar i vattenförekomsten
Skelleftehamnsfjärden. Det är i nuläget oklart vilken dimension och kapacitet
dessa ledningar har. Då dessa mynnar direkt i havet kan havsnivån orsaka
dämning som påverkar kapaciteten.
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Väster om oljehamnen finns ett tidigare järnsandsupplag. För det dagvatten
som uppkommer på ytan för järnsandsupplaget finns det en separat damm som
omhändertar detta dagvatten. Under upplagsytan ligger en tät duk. Utloppet
från dammen leds till diket i anslutning till Näsuddsvägen och vidare via kulvert
ut i vattenförekomsten Skelleftehamnsfjärden.
Det dagvatten som uppkommer inom det oexploaterade området väster om det
tidigare järnsandsupplaget rinner ner mot Näsuddsvägen. Dagvattnet samlas i
diket längs med vägen och rinner ut i havet via kulvert. Utloppet i havet ligger
under vissa delar av året under havsnivå vilket skapar dämning i systemet som
behöver beaktas vid bedömning av flödeskapacitet.
Norr om oljehamnen i anslutning till fyllnadsmassorna, tidigare Djävulstjärnen,
finns ett dike med östvästlig sträckning som mynnar i vattenförekomsten
Skelleftebukten. Diket samlar upp dagvattnet från de centrala delarna av
planområdet. Diket genomleds under gamla vägen ut till småbåtshamnen
Tjuvkistan via en betongtrumma, med uppskattad dimension 500 mm, i
anslutning till korsningen mot vägen ut till lotsstationen. Trumman ligger med
stort överdjup alternativt delvis igensatt.
I anslutning till Lotsstationen sker dagvattenavrinningen ytligt från de hårdgjorda
ytorna ut i omkringliggande mark eller över kajkant.
I den norra delen av planområdet utmed den grusväg som går mellan
småbåtshamnen Tjuvkistan och Storgrundets fritidshusområde finns ett flertal
mindre rinnstråk från naturmarken som genomleds i trummor av plast med
dimension 300 mm. För grusvägen i anslutning till Rudtjärnen och SSRK:s
klubbstuga finns två mindre trummor som avvattnar ett mindre område söder
om vägen till Rudtjärnen. Dessa trummor har en diameter mindre än 200 mm
och mycket liten täckning. Vid platsbesöket som gjordes vid snösmältningen år
2018 fanns flertalet ställen där grusvägarna hade erosionsskador från flöden
som runnit över vägen.
Inom Tjuvkistans småbåtshamn är ytorna grusade vägar och planer för
parkering och uppställning av båtar och båtvagnar. Det finns några
tappvattenkranar för sommardricksvatten. Det finns ingen iordningställd plats för
båttvätt utan båtägare hänvisas utföra detta på annan plats. Det finns en del
byggnader för vinterförvaring av båtar, några med grusade golv och andra med
gjuten platta. Inga avlopp finns i byggnaderna.

2.6 Mottagande vattenförekomster
Det finns tre mottagande vattenförekomster, Hålfjärden VISS ID: SE647260212660, Skelleftebukten VISS ID: SE646360-213700 och
Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) VISS ID: SE644070-211650 som alla
utgörs av kustvatten, se Figur 7. Vattenförekomsternas miljökvalitetsnorm och
status sammanfattas i Tabell 1 till Tabell 3. Hålfjärden är till ytan 18,6 km2,
Skelleftebukten är till ytan 59,2 km2 och Kallholmsfjärden är till ytan 1,9 km2.
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Figur 7. Figuren visar en översiktsbild över vattenförekomsterna; Hålfjärden, Skelleftebukten och
Kallholmsfjärden/Skelleftehamnsfjärden. Planområdet ligger inom den röda cirkeln.

Miljökvalitetsnormer, MKN, för vattenförekomster utgör kvalitetskrav vilka
upprättas i enlighet med EU:s vattendirektiv. Detta ramdirektiv för vatten
innebär att det finns uppställda mål för vattenkvaliteten, miljökvalitetsnormer
(MKN), för varje vattenförekomst. MKN för ytvatten innefattar både kemisk och
ekologisk status hos vattenförekomsten och beskriver den önskade kvaliteten
hos vattnet vid en viss tidpunkt. Det är myndigheter och kommuner som
ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs, bland annat genom beslut enligt
miljöbalken och plan- och bygglagen. Tabell 1 till Tabell 3 visar en
sammanställning av MKN för planområdets recipienter, mottagande
vattenförekomster, datat är hämtat från VISS (Vatteninformationssystem
Sverige).
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Tabell 1 Tabellen visar en sammanställning av miljökvalitetsnorm och status för vattenförekomsten
Hålfjärden.

Hålfjärden
SE647260-212660
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk
God ekologisk status

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus
Undantag, mindre stränga krav:
Bromerade difenyleter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Undantag senare målår:
Dioxiner och dioxinlika föreningar

Statusklassning

God

Uppnår ej god

Recipienten har under
vinterförhållandena något för hög
totalmängd av kväve och då
främst löst oorganiskt kväve.

Det är främst förekomsten av
tungmetaller och industriella
föroreningar samt miljögifter såsom
dioxiner som gör att statusklassningen
inte är god.

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av miljökvalitetsnorm och status för vattenförekomsten
Skelleftebukten.

Skelleftebukten
SE646360-213700
Miljökvalitetsnorm

Ekologisk
God ekologisk status 2027

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus
Undantag, mindre stränga krav:
Bromerad difenyleter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföreningar
Undantag senare målår:
Dioxiner och dioxinlika föreningar

Statusklassning

Måttlig

Uppnår ej god

Recipienten har problem med
förhöjd totalmängd kväve under
vinterförhållandena. Recipienten
har problem med särskilt
förorenande ämnen och då
främst arsenik, koppar och zink.

Det är främst förekomsten av
tungmetaller och industriella
föroreningar samt miljögifter som
gör att statusklassningen inte är god.
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Tabell 3. Tabellen visar en sammanställning av miljökvalitetsnorm och status för vattenförekomsten
Skelleftehamnsfjärden.

Skelleftehamnsfjärden
SE644070-211650
Ekologisk
Miljökvalitetsnorm
Otillfredsställande ekologisk
status 2027

Statusklassning

Kemisk
God kemisk ytvattenstatus

Vattenförekomsten påverkas av
en hamnanläggning för sjöfart.
Kvalitetskravet innebär ett
undantag från kravet att nå god
ekologisk status. Det mindre
stränga kravet är enbart kopplat
till fysisk påverkan av
hamnanläggningen.

Undantag, mindre stränga krav:
Bromerad difenyleter
Kvicksilver och kvicksilverföreningar
Tributyltenn föreningar
Bly och blyföreningar
Kadmium och kadmiumföreningar

Dålig

Uppnår ej god

Recipienten har problem med
bottenfaunans förhållanden och
totalmängden kväve under
vinterförhållandena. Därtill har
recipienten problem med särskilt
förorenande ämnen såsom
arsenik, koppar och zink. Utöver
detta har recipienten även
morfologiska förändringar
kopplade till hamnverksamheten.

Det är främst förekomsten av
tungmetaller, industriella föroreningar
och miljögifter såsom dioxiner som gör
att statusklassningen inte är god.

En del av avrinningsområdet Tjärnen ligger inom planområdet och avrinner
västerut mot Rudtjärnen som ligger utanför planområdet. Tjärnen är ej klassad
som någon vattenförekomst. Från Rudtjärnen går ett utloppsdike mot
Bastuavan som också ligger utanför planområdet. Bastuavan är en mindre och
grund tjärn som vid naturvärdesinventeringen anses ha vissa till påtagliga
naturvärden, den är dock inte heller klassad som vattenförekomst. Tjärnarna
finns utmarkerade i Figur 8.
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Figur 8. Figuren visar Rudtjärnen och Bastuavans läge i förhållande till planområdet. De blå pilarna
visar huvudsaklig rinnriktning från Rudtjärnen.

Sweco | Dagvattenutredning
Uppdragsnummer: 30036956
Datum: 2022-03-14
Ver: Reviderad 2022-04-04
Dokumentreferens: p:\21631\30036956_dagvattenutredning_näsudden\000\19 original\dagvattenutredning
näsudden revidering 20220404.docx

19/41

3. Analys
3.1 Flöden
3.1.1

Nuläge

Flödesberäkningen har baserats på de avrinningsområden som identifierats i
SCALGO-analysen för nuläget, beskrivet i avsnitt 2.4.1 Nuäget. För var och ett
av avrinningsområdena har nulägesflödet beräknats för återkomsttiderna 5, 10
respektive 30 årt. Dimensionering av flöden i denna rapport utgår från Svenskt
vattens publikation P110. För de avrinningsområden som till största delen
består av naturmark och där rinntiden är mer än 10 minuter har figur 4.4 i
Svenskt vatten P110 nyttjats. För de delar av planområdet där olika
verksamheter redan finns etablerade och där även rinntiden är kort har ytorna
för olika markanvändningar mätts upp utifrån primärkarta och ortofoto vilket gör
att dessa ytor beräknats med rationella metoden i enlighet med Svenskt vattens
P110. I Tabell 4 visas en sammanställning för avrinningsområden som till
största delen består av naturmark. I Tabell 5 visas en sammanställning av de
flöden som uppkommer inom de redan etablerade områdena inom detaljplanen
och i Tabell 6 visas en sammanställning av de sammanlagda flödena för både
naturmarken och de etablerade ytorna för respektive avrinningsområde i
nuläget.
Tabell 4. Flöden för nuläget enligt figur 4.4 Naturmarksavrinning i P110

Avrinningsområden
Nordvästra
Nordöstra
Mitten
Södra
Totalt

Area
(ha)

Qdim 5 år
(l/s)

Qdim 10 år
(l/s)

Qdim 30 år
(l/s)

24,4
13,3
28,6
18,0
84,3

293
239
315
225
1072

390
306
415
306
1417

561
439
572
414
1986
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Tabell 5. Flöden för nuläget för etablerade industriområden och områden mindre än 10 ha.

Avrinningsområden

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

Qdim 5 år
(l/s)

Norra småbåtshamn
Tjärnen

1,5
2,0

0,3
0,1

0,45
0,20

47
23

59
29

85
41

Södra oljehamn

14,0

0,5

7,00

973

1218

1757

Södra grus
Östra
Lotsen

10,3
7,3
4,5
39,6

0,2
0,1
0,2
0,3

2,06
0,73
0,90
11

190
48
121
1401

239
59
152
1755

342
85
218
2528

Totalt

Qdim 10 år Qdim 30 år
(l/s)
(l/s)

Tabell 6. Totala flöden för respektive avrinningsområde.

Avrinningsområden
Nordvästra
Nordöstra
Mitten
Södra
Tjärnen
Östra
Lotsen
Totalt

3.1.2

Qdim 5 år
(m3/s)

Qdim 10 år
(m3/s)

Qdim 30 år
(m3/s)

0,29
0,29
0,31
1,39
0,02
0,05
0,12
2,5

0,39
0,36
0,41
1,76
0,03
0,06
0,15
3,2

0,56
0,52
0,57
2,51
0,04
0,08
0,22
4,5

Efterläge

Generellt sett har hamn- och industriområden hög andel hårdgjorda ytor vilket
medför snabb avrinning. Vid beräkning av flöden efter exploatering har en
klimatfaktor på 1,25 använts. För att inte underskatta de flöden som kan
uppkomma har beräkningarna utgått ifrån värsta scenariot att all industrimark är
hårdgjord. Flödesberäkningarna har utförts i enlighet med Svenskt vattens P110
med rationella metoden. Ett antagande om koncentrationstid för respektive
avrinningsområde har ansatts till att vattnet avleds i en kombination av
ledningsburna system och öppna diken. De beräknade flödena har
sammanställts för respektive avrinningsområde, se Tabell 7 till Tabell 12.
Tabell 7. Tabellen visar flöde för efter exploatering för avrinningsområdet Naturmark

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

Qdim 5 år
(l/s)

Qdim 10 år
(l/s)

Qdim 30
år (l/s)

Naturmark Natur

6,2

0,1

0,6

50

63

90

Totalt

6,2

0,1

0,6

50

63

90

Markanvändning
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Tabell 8. Tabellen visar flöde för efter exploatering för avrinningsområdet Småbåtshamnen.

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

2,3

0,3

0,7

69

87

125

Natur

0,7

0,1

0,1

15

19

28

Totalt

3,0

0,3

0,8

85

107

153

Markanvändning
Småbåtshamnen Småbåtshamn

Qdim 5 år Qdim 10 år Qdim 30 år
(l/s)
(l/s)
(l/s)

Tabell 9. Tabellen visar flöde för efter exploatering för det Norra avrinningsområdet.

Norra

Markanvändning

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

Qdim 5 år Qdim 10 år Qdim 30 år
(l/s)
(l/s)
(l/s)

Industri

15,0

0,6

9,0

1110

1394

1999

Natur

2,2

0,1

0,2

27

34

49

Totalt

17,2

0,5

9,2

1138

1428

2048

Tabell 10. Tabellen visar flöde för efter exploatering för avrinningsområdet Mitten.

Mitten

Markanvändning

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

Qdim 5 år Qdim 10 år Qdim 30 år
(l/s)
(l/s)
(l/s)

Hamn

12,0

0,8

9,6

1091

1368

1963

Industri

18,2

0,6

10,9

1241

1556

2233

Totalt

30,2

0,7

20,5

2332

2924

4196

Tabell 11. Tabellen visar flöde för efter exploatering för det Södra avrinningsområdet.

Södra

Markanvändning

Area
(ha)

phi
(Avrinningskoefficient)

Ared
(ha)

Qdim 5 år
(l/s)

Qdim 10 år
(l/s)

Qdim 30 år
(l/s)

Hamn

61,7

0,8

49,4

5837

7324

10508

Industri

26,8

0,6

16,1

1901

2386

3423

Natur

0,4

0,25

0,1

11

14

20

Totalt

88,9

0,7

65,5

7750

9724

13951

Tabell 12. Tabellen visar flöde för efter exploatering för det Östra avrinningsområdet.

Markanvändning

Hamn
Östra

Industri
Natur
Totalt

Ared
(ha)

Qdim 5 år
(l/s)

Qdim 10 år
(l/s)

Qdim 30 år
(l/s)

11,7
1,5

phi
(Avrinningskoefficient)
0,8
0,6

9,4
0,9

2121
204

2668
257

3835
369

0,7
13,9

0,1
0,7

0,1
10,3

16
2341

20
2944

29
4233

Area
(ha)

3.2 Reningsbehov
I Skellefteå kommuns dagvattenstrategi, del 2, finns riktvärden angivna för de
vanligaste föroreningarna i dagvattnet, se Tabell 13. Det finns olika nivåer
beroende på om utsläppspunkten är till det kommunala dagvattensystemet eller
direkt till en recipient.
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Dessa riktvärden kan utgöra en utgångspunkt för reningskraven för
dagvattenhanteringen. För Skelleftehamnsfjärden har Skellefteå kommun
bedömt recipienten till Normalt skyddsvärde vilket för detta planområde skulle
innebära riktvärden enligt punkt 2 i Tabell 13, vid utsläppspunkt till recipient.
Utöver detta behöver de särskilt prioriterade ämnena, enligt VISS, studeras
närmare vid slutgiltigt val av dagvattenhantering för de tillkommande
exploateringarna, detta då recipienterna redan är mycket hårt belastade av
föroreningar. Det föreligger en risk, enligt VISS, att varken den ekologiska eller
den kemiska statusen inte uppnås till 2021/2027 för vattenförekomsterna, vilket
ställer krav på åtgärder. Därav kommer vissa dagvattenförorenande ämnen att
behöva ha hårdare krav på rening än Skellefteå kommuns riktvärden.
Tabell 13. Utdrag ur Skellefteå kommuns dagvattenstrategi avseende riktvärden för dagvatten.

Dagvatten tar lätt upp föroreningar som sediment, oljerester, tungmetaller och
organiska föroreningar. Dessa kan komma från väg- och däckslitage, avgaser,
fria metallytor som tak och material som förvaras på upplagsytor eller från
specifika verksamheter inom området mm. Belastningen av föroreningar beror
på vilken typ av yta som dagvattnet passerar. Industriområden ger generellt
upphov till höga föroreningsbelastningar, hamnområden något lägre men det är
starkt beroende på vilken verksamhet som etableras och variationerna är
mycket stora. Både schablonen för hamn och schablonen för industri inkluderar
trafikerade ytor och byggnader förutom de verksamheter som är normalt
förekommande inom respektive markanvändning.
I StormTac tilldelas varje markanvändning specifika schablonvärden för
avrinningskoefficienter och föroreningshalter. Avrinningskoefficienterna utgår
från Svenskt Vattens publikation P110 men går att justera. Schablonerna för
föroreningshalterna utgör årsmedelvärden och baseras på flödesproportionell
provtagning under minst flera månader och vanligen upp till ett eller flera år. För
vissa markanvändningar är standardavvikelsen mycket liten medan det för vissa
markanvändningar är en mycket stor standardavvikelse. Detta kan dels bero på
att det finns få mätvärden eller att halterna varierar kraftigt mellan olika
mättillfällen eller platsert. Då resultaten bygger på beräkning med hjälp av
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schablonvärden ska siffrorna inte ses som exakta utan som en indikation på
storleksordningen.
Vid exploatering får inte föroreningsnivåerna i recipienterna öka på ett sådant
sätt som är oförenligt med regelverket om MKN för vatten. Det innebär att
dagvattnet kommer behöva genomgå reningsåtgärder.
Då värdena för denna utredning är beräknade på schablonhalter kan de
verkliga föroreningshalterna skilja sig i verkligheten, beroende på vilka slags
verksamheter som etableras i området. Dessa beräkningar ska ses som
indikation på storleksförändringar i föroreningsbelastning mellan före och efter
exploatering samt med föreslagna dagvattenrenande åtgärder. Sen finns
begränsningar i StormTac avseende vilka dagvattenrenande anläggningar som
är möjliga att beräkna med via StormTac. Där reningsbehov kvarstår efter
StormTac-beräkning har bedömning baserats på vilka andra dagvattenrenande
åtgärder som är möjliga och hur väl dessa fungerar generellt. Detta för att få en
helhetsbedömning av föroreningsläget och möjligheterna att inom planområdet
kunna skapa den dagvattenrening som krävs för att inte riskera försämra
statusen i recipienten utifrån icke försämringsprincipen.
För planområdet har i StormTac beräkningar gjorts för nuläget och efterläget
utan hänsyn till dagvattenrenande åtgärder, se Tabell 14 till Tabell 17. Då data
inte varit tillgängligt avseende föroreningstransporten via markvattnet har
basflödet i StormTac beräknats med de standardiserade schablonvärderna för
respektive markanvändning. Detta ger en lägre föroreningsbelastning eftersom
marken i nuläget faktiskt är förorenad. Men det ger en rättvisare bild av hur
dagvattenföroreningarna förändras beroende på markanvändning.
Tabell 14. Tabellen visar beräknade schablonvärden för föroreningshalt i µg/l för nuläget utan
dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
Riktvärde µg/l
P
165
N
2500
Pb
10
Cu
30
Zn
90
Cd
0,5
Cr
15
Ni
30
SS
60000
Oil
5000
PAH16
BaP
0,07
As
-

Nordöstra
26
404
3
7
15
0,1
2
3
19168
167
0,05
0,007
2

Nordvästra
16
318
3
5
12
0,1
2
3
15278
84
0,05
0,005
2

Avrinningsområde
Södra
Tjärnen
Mitten
151
16
16
1441
318
318
15
3
3
24
5
5
135
12
12
0,7
0,1
0,1
7
2
2
8
3
3
50379
15278
15278
1148
84
84
0,82
0,05
0,05
0,071
0,005
0,005
3
2
2

Östra
16
318
3
5
12
0,1
2
3
15278
84
0,05
0,005
2
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Lotsen
106
1440
5
17
68
0,1
2
2
40977
244
0,40
0,007
1
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Tabell 15. Tabellen visar beräknade schablonvärden för totalbelastningen i kg/år för nuläget utan
dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
kg/år
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
Oil
PAH16
BaP
As

Nordöstra Nordvästra
0,62
0,57
9,59
11,51
0,06
0,10
0,16
0,17
0,36
0,44
0,0021
0,0035
0,05
0,07
0,07
0,11
454,56
553,98
3,95
3,04
0,0012
0,0017
0,00016
0,00017
0,04
0,07

Avrinningsområde
Södra
Tjärnen
Mitten
18,24
0,05
0,67
173,90
0,94
13,48
1,75
0,01
0,12
2,95
0,01
0,20
16,26
0,04
0,51
0,0858
0,0003
0,0041
0,84
0,01
0,08
1,02
0,01
0,13
6081,17
45,41
648,66
138,59
0,25
3,56
0,0991
0,0001
0,0020
0,00853 0,00001 0,00020
0,34
0,01
0,08

Östra
0,17
3,44
0,03
0,05
0,13
0,0010
0,02
0,03
165,74
0,91
0,0005
0,00005
0,02

Lotsen
1,24
16,81
0,05
0,20
0,79
0,0014
0,02
0,02
478,41
2,85
0,0047
0,00009
0,02

Tabell 16. Tabellen visar beräknade schablonvärden för föroreningshalt i µg/l för efterläget utan
dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
Riktvärde µg/l
P
165
N
2500
Pb
10
Cu
30
Zn
90
Cd
0,5
Cr
15
Ni
30
SS
60000
Oil
5000
PAH16
BaP
0,07
As
-

Norra
260
1700
25
39
240
1,3
12
14
85000
2100
0,84
0,130
3

Södra
220
1700
13
35
180
0,4
6
7
84000
950
0,35
0,046
1

Avrinningsområde
Mitten
Östra
Naturmark
240
200
16
1700
1600
320
18
10
3
37
33
5
210
170
12
0,8
0,2
0,1
8
4
2
10
5
3
86000
82000
15000
1400
670
84
0,56
0,24
0,05
0,080
0,026
0,005
2
1
2

Småbåtshamn
69
760
2
16
27
0,1
2
3
35000
510
0,06
0,014
1
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Tabell 17. Tabellen visar beräknade schablonvärden för totalbelastningen i kg/år för efterläget utan
dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
kg/år
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
Oil
PAH16
BaP
As

Norra
18,0
120,0
1,7
2,7
16,0
0,086
0,82
0,99
5800
140
0,0580
0,0087
0,230

Södra
99,0
750,0
5,9
16,0
84,0
0,190
2,50
3,10
39000
430
0,1600
0,0210
0,520

Avrinningsområde
Mitten
Östra
35,0
15,0
250,0
120,0
2,6
0,7
5,4
2,4
30,0
12,0
0,110
0,015
1,20
0,29
1,50
0,35
13000
5900
210
48
0,0810
0,0170
0,0120
0,0019
0,300
0,045

Naturmark
0,2
2,9
0,03
0,04
0,1
0,001
0,02
0,03
140
1
0,0004
0,0000
0,017

Småbåtshamn
0,5
5,4
0,0
0,1
0,2
0,000
0,02
0,02
250
4
0,0004
0,0001
0,004

Det kommer att behövas dagvattenrening för de tillkommande ytorna som tas i
anspråk. För stora delar av de befintliga ytorna kommer optimering och viss
komplettering av dagvattensystem att bidra till att minska
dagvattenföroreningarna från de befintliga verksamheterna. Men den viktigaste
åtgärden inom dessa ytor är att hålla en fortsatt hög skötsel och underhåll av
dagvattenanläggningarna, i synnerhet OFA-systemet.
Det ämne som enligt Afrys riskanalys och åtgärdsplan fortsatt kommer att
fortsatt finnas i marken och då främst i mineraljorden är arsenik (As), vilket har
spridit sig djupare ner i marken än övriga föroreningar. Däremot har Afry i
riskbedömningen konstaterat att det är hälsoparametrar som är styrande
avseende sanering och inte MKN för vatten. Halterna i mineraljorden
understiger behov av skydd av ytvatten men inte grundvatten.

3.3 Höjdsättning och infiltrationsmöjligheter
Det finns ett förslag på höjdsättning, daterat 2019-01-31, av planområdet sedan
tidigare planarbeten för Näsudden som tagits fram av Tyréns som även för
denna detaljplan använts som förslag till höjdsättning. De bedömningar
avseende rinnstråk för efterläget och förslag på dagvattenhantering som är
gjorda i denna dagvattenutredning har baserats utifrån det förslaget till
höjdsättning. Den föreslagna höjdsättningen innebär schaktning och
bergsprängning på delar av planområdet och fyllning i olika grad inom andra
delar av planområdet, se Figur 9.
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Figur 9. Tidigare förslag till höjdsättning framtaget av Tyréns. De röda områdena är schakt och de
ljusblå är fyllning och det mörkblåa är fyllning med en mäktighet över en meter.

I de delar där fyllning görs är det möjligt att till viss del infiltrera dagvatten, likaså
för de delar där schakt sker i jord. Dagvattenhantering som enbart bygger på
infiltration kommer inte att vara tillräckligt för att omhänderta hela det
dimensionernande flödet. För de områden där bergschakt förekommer är det
mindre lämpligt med infiltrering då jordlagret ovan berg kommer att vara mycket
tunt.
I den föreslagna höjdsättningen är det möjligt att för stora delar av
industrimarken skapa gemensamhetsanläggningar för dagvattenhantering. Den
huvudsakliga lutningen medger att en stor del av industrimarken går att avleda
österut med utlopp i Skelleftebukten. I anslutning till det östra
avrinningsområdet är det även lämpligt att placera dagvattenanläggningar
såsom exempelvis dagvattendammar eller våtmarksdammar.

3.4 Fördröjningsbehov
För planområdet kommer reningsbehovet att vara styrande då det gäller
dagvattenhanteringen. Med två stora recipienter varav den ena redan är starkt
påverkad av fartygstrafik och muddring föreligger inget specifikt
fördröjningsbehov utöver att reningsbehovet behöver tillses.
För den befintliga infrastrukturen inom området är det viktigt att ny exploatering
tillser att skapa säkra avrinningsvägar även ytligt och det är viktigt att de
befintliga verksamheterna inte bygger igen säkra passager för dagvatten från
uppströmsområdena ner mot havet.

3.5 Snöhantering och tillfälliga snöupplag
Snöröjning kommer att vara aktuell under vinterhalvåret inom planområdet. All
snö som läggs på hög innebär en risk för föroreningstransport, speciellt under
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snösmältningsperioden. Det finns även risk för transport av sten och större
partiklar som kan sätta igen dagvattensystemet. Det finns ett behov att anordna
snöupplag och dessa bör därför placeras på särskilda uppsamlingsytor för att
möjliggöra att smältvattnet kan renas, beroende på vilka ytor som snöröjts.
Snöupplagen kan med fördel avvattnas till svackdiken eller liknande för att på
så vis nyttja dikenas avskiljande förmåga och transporteringsförmåga.

3.6 Rudtjärnen och Bastuavans
avrinningsområde
Planområdet kommer att påverka en del av Rudtjärnens avrinningsområde, se
Figur 10, och därigenom även Bastuavans avrinningsområde. Rudtjärnens
avrinningsområde är 18,3 ha varav 2 ha omfattas av detaljplanen. Denna yta
kommer med planerad höjdsättning att avrinna söderut till Kallholmsfjärden
istället för till Rudtjärnen i framtiden. Förändringen kan innebära en
anmälnings/tillståndspliktig vattenverksamhet.
Enligt SMHI:s vattenwebb är årsnederbörden, för mätperioden 1991-2020, för
området 611 mm per år varav evapotranspirationen eller avdunstningen är 392
mm/år och avrinningen 219 mm/år.
I och med framtida klimatförändringarna förväntas regnintensiteten öka med
omkring 25-30 % inom det närmsta deceniumet.

Figur 10. Figurern visar med blå markering avrinningsområdet till Rudtjärnen. Den röda linjen är
planområdets yttre gräns.
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Söder om Rudtjärnens avrinningsområde finns en instängd lågpunkt som i
nuläget kan dämmas med någon dm vatten innan det rinner vidare söderut till
Kallholmsfjärden. Det avrinningsområde som avrinner till denna lågpunkt är
0,91 ha, se Figur 11. Det bör undersökas ifall en omledning av detta område
skulle kunna fungera som en viss form av flödeskompensation för den
avgående del av Rudtjärnens avrinningsområde som ligger inom planområdet.
Detta kan vara en vattenverksamhet och det behöver undersökas hur
grundvattenströmningen inom området sker för att säkerställa vilken skillnad en
sådan omledning skulle ge.

Figur 11. Den övre bilden visar ortofoto med den instängda lågpunkten vid ett 2 års regn. Profilen
visar marknivå för den röda linjen i bilden nere till höger.
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4. Förslag på
dagvattenhantering
De befintliga verksamheterna kring oljehamnen har ett fungerande
dagvattensystem som ansluter till Port of Skellefteå OFA och oljeavskiljare. För
dessa system hanteras dagvattenfrågorna inom respektive verksamhets
miljötillstånd.
De ytor som i nuläget inte nyttjas för industri eller hamnverksamhet kommer att
behöva ett fungerande dagvattensystem i och med att ytorna tas i anspråk.
Enligt uppgift från Port of Skellefteå är det befintliga dagvattensystemets
kapacitet inte anpassad för att ta emot ytterligare dagvatten vilket betyder att de
tillkommande ytorna behöver hanteras i ett eget nytt dagvattensystem
alternativt i ett nytt gemensamhetssystem.
Generellt gäller att om ytterligare oljeavskiljare behövs för de tillkommande
exploateringarna behöver detta system följa Skellefteå kommuns
dagvattenstrategi. I strategin tas det upp att oljeavskiljare ska dimensioneras för
att klara ett regn med en återkomsttid på minst 10 år.
I följande avsnitt ges information om lämpliga principiella
dagvattenanläggningar och dagvattenhanteringar för planområdet och i
avsnittet därefter ges ett förslag på en översitlig principiell systemlösning som
visar på att det är möjligt att skapa den dagvattenrenande hantering som krävs
för att inte påverka recipienterna negativt.

4.1 Principiell dagvattenhantering
Avsnittet beskriver kort förslag på olika dagvattenanläggningar eller funktioner
som skulle kunna vara lämpliga inom planområdet.
First flush: ”First flush” är ett vanligt begrepp som används när man talar om
föroreningar i dagvatten och dimensionering av reningsanläggningar. Konceptet
innebär att den första delen av en regnhändelse omhändertas för rening
eftersom det är inom detta flöde de största föroreningsmängderna återfinns. Det
är framför allt partiklar och föroreningar som transporteras i den partikulära
fasen som fångas upp, företrädesvis från avgränsade områden med
övervägande hårdgjorda ytor som exempelvis vägar, tak och parkeringsplatser.
Oljeavskiljare: Oljeavskiljare används i allmänhet för att rena oljeförorenat
dagvatten från till exempel hårdgjorda områden som bilparkeringar, eller
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industriverksamheter som hanterar oljor och/eller oljeindränkta produkter.
Dagvatteninstallationer ska ha avskiljning eller behandling av sådana ämnen
som kan störa funktionen eller medföra skador på installationen,
avloppsanläggningen eller recipienten. Avskiljare bör anordnas om dagvattnet
kan innehålla mer än obetydliga mängder petroleumprodukter, slam eller fasta
partiklar.
Avsättningsmagasin: består oftast av ett gjutet underjordiskt magasin med tät
botten. Magasinet fylls med makadam eller annat grovkornigt material. De
utformas för att skapa en viss fördröjning som tillåter partikelburna föroreningar
att i hög grad avsättas. Avsättningsmagasin förses i regel med en permanent
vattenmättad zon. Detta ger att de även kan anläggas i områden med högre
grundvattennivå då uppflytning därigenom även minskas.
Svackdiken/Biodiken – Svackdiken är grunda diken med svag lutning som
använd för att avleda och fördröja dagvatten samtidigt som det infiltreras i
marken. Förutsättningarna i området styr utformningen på svackdiket. Till
exempel kräver högt grundvatten grundare men bredare diken. Inom det
aktuella verksamhetsområdet är det på vissa platser högt grundvatten. Dikena
bör därför inte vara djupa då de riskerar att stå fyllda med grundvatten samt att
rening kan bli svårt att uppnå. Diken kan även användas som snöupplag om
höjdsättningen anpassas. Svackdiken är lämpliga att anlägga för
t.ex.vägavvattning.4 Biodiken har en större variation avseende utformning och
växtval och reningen av dagvattnet är ofta biodikets primära syfte.

Figur 12. Principskiss över ett svackdike med dämme.

Dagvattendamm/våtmark: kan utformas med vegeterade zoner som bortsett
från att ge dagvattenrenande effekt även tillför livsmiljöer för växter och
insekter. En damm/våtmark kan konstrueras för att kunna kompletteras med
processystem som möjliggör kemisk fällning respektive pH-reglering för att
optimera fällning. Denna typ av anläggning är mest passande för specifika
verksamheter med höga utsläppshalter av metaller.

4 https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/svd_h.pdf
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Figur 13 Principskiss över dagvattendamm/våtmark

Genomsläppliga ytor: Ytor som normalt sett är hårdgjorda (till exempel
asfalterade ytor) skulle kunna utformas med en relativt låg avrinningskoefficient
genom olika typer av vattengenomsläpplig beläggning, till exempel grus,
beläggning med hålsten, beläggning med genomsläppliga fogar eller permeabel
asfalt.
Trädplantering i skelettjordar: Innebär att
man lägger ett lager med grov makadam under
träd som planteras. Skelettjorden skapar goda
betingelser för träd som planteras i hårdgjorda
miljöer samtidigt som den bidrar med
ekoystemtjänsterna flödesutjämning och rening.
Dagvatten som rinner igenom skelettjorden
renas, dels genom att partiklar fastnar på
stenarna, dels genom att träden tar upp vattnet
och renar det. Skelettjordar är särskilt effektiva
för att reducera partikel-bundna föroreningar.
Under växtsäsongen bidrar träden till att rena
vattnet ytterligare genom att ta upp
näringsämnen och bidra till att mindre förorenat Figur 14. Principskiss på uppbyggnad av
skelettjord under träd. Bilden är hämtad från
vatten rinner ut i sjöar och vattendrag. Risken
VA-guiden.
för översvämningar vid kraftiga regn minskar
dessutom eftersom vattnet kan rinna ner i de porösa skelettjordarna. Det vatten
som inte tas upp av träden kan ledas vidare till dagvattennätet genom
dräneringsrör.
En annan fördel är att träd också ger viktig skugga. Asfalt och betong lagrar
värme, metall reflekterar värmen till omgivningen och fordon bidrar till
uppvärmning. Förutom att hjälpa till med att reglera temperaturen så bidrar
träden till minskade utsläpp, minskad risk för översvämningar och ökat upptag
av koldioxid, även detta viktiga reglerande ekosystemtjänster. 5
Skärmväggar/siltgardiner: Skärmväggar och siltgardiner är anläggningar som
kan nyttjas för rening av dagvatten direkt i recipienten eller som komplettering i
öppna dammar för att justera deras invändiga utformning. Dessa består av UVbeständiga dukar eller skärmar med flytelement och bottenförankring. Skärmar
5 https://miljobarometern.stockholm.se/vatten/atgarder/skelettjord/
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används för att skapa avlånga skärmbassänger i vilka sedimentation sker.
Siltgardiner används för att även tillåta vattentransport genom duken men inte
för fasta partiklar.
Biofilter/raingardens: Biofilter/raingardens är nedsänkta regnbäddar eller
växtbevuxna infiltrationsbäddar där vattnet infiltrerar och renas av växter och
filtermaterial. Dessa anläggs företrädesvis i anslutning till platskontor,
personalparkeringar eller dylikt där en mer inbjudande miljö motiveras, men de
kan också byggas i större skala som end-of-pipe-anläggningar för rening av
dagvatten innan utsläpp till recipient.
Brunnsfilter och torvfilter: Filter installeras i brunnar för att rena det
passerande dagvattnet. Beroende på utformning är deras livslängd begränsad
och de behöver regelbunden tillsyn. De kan installeras i befintliga brunnar.
Används de med en utformning där slamavskiljning sker före och med by-pass
för höga flöden är de ett bra alternativ i lägen där ytor saknas, främst trånga,
redan bebyggda områden.
Aktiv rening: Utöver de passiva reningsmetoderna finns det flertalet
kompletterande dagvattenrenande åtgärder som kan nyttjas för att optimera
reningen eller anpassas för specifik rening av dagvattenföroreningar. Detta kan
exempelvis vara tillsats av fällningskemikalier, pH-justering eller luftning av
bassänger.

4.2 Förslag till systemlösning
För de befintliga verksamheterna föreslås att de även fortsättningsvis följer upp
och underhåller sina anläggningar och att de vid förändringar i verksamhet eller
ytornas beskaffenhet ser över sina dagvattenanläggningar. Att
dagvattenanläggningarna uppfyller kraven och uppdateras eller kompletteras
vid behov.
För Wibax verksamhetsområde pågår projektering att utöka och justera sina
invallningar så att alla cisternerna omfattas av något invallningsskydd. Den
största nya invallningens ungefärliga läge visas i Figur 15. Alla invallningar är
försedda med tät botten och för de flesta en grusad överbyggnad vilket bidrar till
att binda dagvattenföroreningar inom invallningen innan flödet pumpas till Port
of Skellefteås OFA-system. De grusade ytorna inom invallningarna bidrar som
grusfilter.
För de tillkommande hamnytorna som är under projektering, har Port of
Skellefteå en annan pågående utredning kopplade till de utfyllningar som pågår.
Där de har föreslagits att dagvatten hanteras via dagvattendammar, se Figur
15, och oljeavskiljare. För övriga tillkommande hamnytor väster om tidigare
järnsandsupplaget och för de tillkommande hamnytorna mellan Wibax
anläggning och vägen till lotsstationen finns önskemål från Port of Skellefteås
sida att vissa ytor ska anslutas till de nya projekterade dagvattendammarna. De
undersöker även möjligheteten att delvis nyttja befintlig damm vid tidigare
järnsandsupplaget. För övriga tillkommande hamnytor bör de hanteras i separat
dagvattensystem varefter hamnområdet byggs ut då höjderna för avledning av
dagvatten blir begränsande i dessa fall.
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Generellt sett föreslås det att alla ytor som har stor risk för höga oljehalter ska
vara anslutna till en oljeavskiljare. Det föreslås även att de dagvattendammar
som anläggs inom området förses med oljeavskiljande funktion.
För den tilltänkta industriområdet finns ett önskemål från Skellefteå kommun om
att denna yta ska hanteras i ett eget dagvattensystem. Antalet utloppspunkter
från detta område kommer att bero utifrån framtida höjdsättning och antalet
industrifastigheter inom området. Dagvattnet från industriområdet bör avledas
till Skelleftebukten och Kallholmsfjärden, se blåa pilar i Figur 15 för förslag på
utloppspunkter för främst industriområdet men även delar av hamnområdena.
Det föreslås att avledning av dagvatten från industrimarken, Norra och Mitten
samt den västra delen av Södra, i första hand sker med ett dikessystem där
utformningen är en kombinerad makadamdike med en vegetationsklädd
svackdikesutformad överyta. Detta för att optimera dagvattenreningen och bidra
till en trögare avledning.
Det föreslås att huvudreningen av dagvattnet sker i öppna dagvattendammar
med försedimenteringsfack och efterföljande våtmarksfack med minst två
djupzoner, för att optimera reningen och sedimenteringen. Här är det stor vikt
att valet av växtlighet anpassas till det rådande klimatet.
Vidare föreslås att takytor förses med first flush uppsamling där den första
avspolningen sker till det dagvattenrenande systemet. Reseterande del av
regnhändelsen förbileds alternativt att delar av det vattnet kan omhändertas för
andra ändamål såsom spolvatten eller dylikt.
Tjuvkistans småbåtshamn föreslås även fortsättningsvis försöka hålla
uppställningsplatser och öppna ytor grusade samt parkeringsplatserna för att på
så vis nyttja trög avrinning. Det föreslås att takavvattningen avleds via markytan
eller via dike med utlopp i Skelleftebukten. Om båtbottentvätt och skrapning
även fortsättningsvis hänvisas till annan anläggning föreslås ingen direkt åtgärd.
För de naturmarksytor som avsätts inom planområdet kommer ingen specifik
dagvattenhantering att behöva iordningställas.
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Figur 15. Det blå streckade molnet visar vägområdet där barriär behöver skapas för att avleda
skyfall österut. Det föreslås även ytlig avledning för det Norra avrinningsområdet till
dagvattendamm. Gröna moln är Port of Skellefteås ungefärliga placering på föreslagna dammar.
Turkost moln är ny invallning som Wibax projekterar. Blå streckad linje är befintligt dagvattendike
där utloppsledningarnas dimensioner behöver ses över och i angränsning bör dagvattenanläggning
placeras.

4.2.1

Uppfyllande av renings- och fördröjningsbehoven

Det har konstaterats i analysen att ett reningsbehov föreligger, då efterläget
avsevärt skulle medföra en ökad belastning på recipienterna om
dagvattenrenande åtgärder ej genomförs. Med det förslag på systemlösning
som presenterats i avsnitt 4.2 Förslag till systemlösning är det möjligt att uppnå
den rening som krävs för att inte riskera att försämra statusen i de mottagande
recipienterna. I Tabell 18 finns en sammanställning av de beräknade
schablonvärdena för föroreningshalter som beräknats för efterläget, fullt
utbyggd enligt detaljplan, där dagvattenrenande åtgärder har genomförts. I
Tabell 19 finns en sammanställning av de beräknade schablonvärdena för
totalbelastningen av dagvattenföroreningar som sker till recipienterna från
planområdet om dagvattenrenande åtgärder genomförs.
Med rening minskar föroreningsmängd och föroreningshalt betydligt, se Tabell
20, för förändringarna i totalbelastning mellan nuläget utan dagvattenrenande
åtgärder, efterläget utan dagvattenrenande åtgärder och efterläget i det fall
dagvattenrenande åtgärder genomförs.
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Tabell 18. Tabellen visar beräknade schablonvärden för föroreningshalt i µg/l för efterläget med
föreslagna dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
Riktvärde µg/l
P
165
N
2500
Pb
10
Cu
30
Zn
90
Cd
0,5
Cr
15
Ni
30
SS
60000
Oil
5000
PAH16
BaP
0,07
As
-

Norra
20
250
1,3
2
12
0,06
0,6
0,7
4266
105
0,04
0,006
0,3

Södra
20
260
0,6
2
9
0,03
0,3
0,5
4217
47
0,02
0,005
0,3

Avrinningsområde
Mitten
Östra
Naturmark
20
20
16
250
278
318
0,9
0,5
2,7
2
2
5
10
8
12
0,04
0,02
0,10
0,4
0,2
1,9
0,5
0,5
3,0
4307
4124
15278
72
33
84
0,03
0,02
0,05
0,005
0,005
0,005
0,2
0,3
1,8

Småbåtshamn
56
611
1,2
12
16
0,04
1,6
1,8
18759
25
0,05
0,012
0,3

Tabell 19. Tabellen visar beräknade schablonvärden för totalbelastningen i kg/år för efterläget med
föreslagna dagvattenrenande åtgärder.

Ämne
kg/år
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
Oil
PAH16
BaP
As

Norra
1,4
17,1
0,09
0,13
0,8
0,004
0,041
0,05
292,4
7,2
0,0029
0,0004
0,017

Södra
9,1
118,7
0,29
0,79
4,2
0,011
0,127
0,21
1925,3
21,6
0,0105
0,0023
0,114

Avrinningsområde
Mitten
Östra
Naturmark
2,9
1,4
0,1
36,3
20,0
2,9
0,13
0,04
0,03
0,27
0,12
0,04
1,5
0,6
0,1
0,006
0,002
0,001
0,060
0,014
0,017
0,07
0,03
0,03
625,4
296,6
140,8
10,4
2,4
0,8
0,0041
0,0017
0,0004
0,0007
0,0004
0,0000
0,036
0,018
0,017

Småbåtshamn
0,4
4,3
0,01
0,09
0,1
0,000
0,011
0,01
133,1
0,2
0,0004
0,0001
0,002

Med föreslagna passiva reningsmetoder kommer föroreningshalterna i
dagvattnet efter exploatering att minska till motsvarande nivå eller lägre än
naturmarksavrinningen för ett ej förorenat markområde. Halterna kommer även
vara betydligt lägre än de riktvärden som Skellefteå kommun tagit fram i
dagvattenstrategin för Skellefteå kommun.
Den totala avrinningen från området kommer dock att öka i och med att marken
hårdgörs. Detta kommer även till viss del ske även om marken ej exploateras i
och med klimatförändringen.
Med dagvattenrenande anläggningar kommer även dagvattenfördröjning till viss
del att skapas då de flesta dagvattenanläggningar förutsätter en uppehållstid för
att avskiljning av partiklar och växtupptag ska kunna ske.
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Tabell 20. Tabellen visar en sammanställning av beräknade schablonvärden för totalbelastningen i
kg/år för nuläget utan dagvattenrenande åtgärder samt efterläget utan dagvattenrenande åtgärder
och efterläget med dagvatttenrenande åtgärder.

Ämne
kg/år
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
SS
Oil
PAH16
BaP
As

Totalbelastning kg/år
Efterläge
Efterläge
Nuläge
utan
med
utan rening
rening
rening
22
168
15
230
1248
199
2,1
10,9
0,6
3,8
26,7
1,4
19
142
7
0,10
0,40
0,02
1,1
4,8
0,3
1,4
6,0
0,4
8428
64090
3414
153
832
43
0,11
0,32
0,02
0,009
0,044
0,004
0,6
1,1
0,2

4.3 Katastrofskydd
För ytor som det är stor risk för spill eller olycka är det viktigt att
dagvattensystemet är utformat med avstängningsmöjligheter.
Dagvattensystemet behöver även ha möjlighet att samla upp släckvatten för att
förhindra att det sprids till omgivningen och recipienterna. Detta kan göras
antingen via uppsamling på ytor som tillåts stå översvämmade under kortare tid
eller via uppsamling i själva dagvattenanläggningen.
Vid skyfallshändelser är det viktigt att dagvattensystemet är utformat med
bräddfunktion som gör att flöden utöver de dimensionerande bräddas förbi.
Detta för att minska riskerna för urspolning av tidigare fastlagda avskilda
dagvattenföroreningar.

4.4 Drift och skötsel
Utöver dagvattenanläggningarnas effektiva yta, behöver hänsyn tas till att
dagvattenanläggningar är tillgängliga för drift, skötsel och underhåll. Det kan
innebära att för dagvattenanläggningar såsom dammar ska det finnas
serviceväg och iordningställt för att möjliggöra och underlätta tömmning av
slam.
Det är även viktigt att tidigt planera in för hur uppföljning av utgående
vattenkvalitet från anläggningar ska ske, hur ska provtagning ske. Det kan vara
lämpligt att exempelvis anlägga speciella provtagningsbrunnar där
flödesproportiornerlig provtagning kan ske. Det är en fördel ifall dessa kan vara
förberedda för att ha framdragen elmatning för att slippa batteridrift på
provtagningsutrustning.
Det är fördelaktigt ifall rännstensbrunnar kan förses med sandfång och då är det
viktigt att det finns kontunuerlig uppföljning av dessa med rensning. Sandfången
bidrar till att minska riskerna för igensättning och bidrar till viss dagvattenrening.
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En översyn av svackdiken är på sin plats efter snösmältningen för att avlägsna
skräp och grus så att dikena behåller sin funktion över tid.
Det är av största vikt att det även tas fram tydliga drift och skötselinstruktioner
för det totala dagvattensystemet liksom för varje enskild anläggning.

4.5 Skyfallshantering
Det är av mycket stor vikt att sekundära ytliga avrinningsvägar skapas för att
förhindra skador på byggnader och annan känslig infrastruktur i händelse av
skyfall. Det är viktigt att känslig infrastruktur utformas och placeras så att
riskerna reduceras, exempelvis genom att undvika placering i lågpunkter eller i
anslutning till trånga flödespassager där risken för dämning är stor.
I anslutning till de befintliga fastigheterna är det viktigt att bibehålla och skapa
säkra avrinningspassager mellan de befintliga fastigheterna för möjlighet till
säker skyfallshantering. Det är även viktigt att framtida industriområdet utformas
så att säkra avvattningsvägar skapas ytligt, antingen via grönstråk eller via
hårdgjorda ytor där höjdsättningen planeras så att ytlig avrinning vid händelse
av skyfall kan hanteras. Exempelvis kan i vissa avseende vägar vara lämpliga
skyfallsstråk för att avleda dagvattnet mot havet.
För området i anslutning till Näsuddsvägen, Figur 15, i den västra delen av det
södra avrinningsområdet är det viktigt att kapaciteten i de dagvattenbrunnar och
dagvattenledningar som avvattnar diket till Kallholmsfjärden fungerar. De kan
behöva kapacitetshöjas. Det är även viktigt att det finns säker avledning mellan
byggnaderna.
Den grusväg som finns i norra delen av detaljplanen kommer att behöva
erosionsförstärkas för att kunna fungera som en avskärande barriär som
avleder flödet österut, se blått moln i Figur 15. Längs med grusvägen kommer
en yta att behöva avsättas och ett erosionsförstärkt avvattningsstråk behöver
anläggas för att klara av att avleda större dagvattenflöden till Skelleftebukten.
För hårdgjorda hamnytor är det viktigt att dagvattnet från normala regn
omhändertas. Det är även fördelaktigt ifall dessa ytor kan utformas så att de
tillfälligt kan stå under vatten, på detta sätt skapas möjlighet att tillfälligt
magasinera exempelvis släckvatten. Dessa ytor kan utformas så att då flödet är
för stort omhändertas den första delen av regnet och därefter magasineras en
del på ytan innan det bräddar över kajkanten ut till recipienten. På detta sätt
undviks urspolning av dagvattensystemet.

4.6 Verksamhetsområde och
tillståndspliktiga verksamheter
I nuläget finns det inget verksamhetsområde för dagvatten inom planområdet.
Skellefteå kommun har inte tagit något beslut om att ett verksamhetsområde för
dagvatten ska upprättas för detaljplanen på Näsudden men de följer
utvecklingen av området och omprövar löpande ställningstagandet ifall
förutsättningarna förändras. Vilka områden som ska ingå i ett
verksamhetsområde för dagvatten regleras fråmst genom Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV).
Vissa verksamheter klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, för
att få bedriva dessa verksamheter krävs tillstånd. I många miljötillstånd regleras
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även krav på dagvattenhanteringen, samt löpande provtagning av dagvattnet,
vilket ska rapporteras in till tillsynsmyndigheten.
För de delar av planområdet där befintliga verksamhetsutövare såsom Port of
Skellefteå och Wibax har sina verksamheter regleras dagvattenhanteringen
inom ramen för respektive verksamhets miljötillstånd.
För det tillkommande industriområdet finns i nuläget inte kännedom om det
kommer att bestå av en fastighet eller flertalet mindre, vilket påverkar
bedömningen ifall ett verksamhetsområde skulle kunna vara lämpligt.
Utgångspunkten är att det inte kommer att upprättas ett verksamhetsområde för
dagvatten utan Skellefteå kommun avvaktar detta beslut tills
fastighetsindelningen blir känd.
Det finns även möjlighet att skapa gemensamhetsanläggningar. Ansvaret för de
anläggningar som krävs för det gemensamma behovet inom ett planområde
som inte ingår i ett verksamhetsområde för dagvatten kan regleras i detaljplan.
Finns det behov av att en gemensamhetsanläggning bildas kan kommunen i
detaljplan reglera detta, liksom vilka fastigheter som ska ingå i anläggningen.
Att anlägga gemensamhetsanläggningar för dagvatten kan innebära såväl försom nackdelar för fastighetsägarna eller verksamhetsutövarna.
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5. Miljöbedömning
För detaljplanen kommer dagvattenrenande åtgärder att behövas för de
tillkommande ytorna som exploateras samt de ytor som får en annan
markanvändning. Detta då exploateringen ger upphov till en förändrad och ökad
föroreningssituation avseende dagvattenföroreningar.
Med de föreslagna dagvattenåtgärderna i denna utredning är det tekniskt
möjligt att inom planområdet skapa de dagvattenrenande åtgärder som krävs
för att inte riskera att försämra statusen för mottagande vattenförekomster. Det
är möjligt att rena dagvattnet ner till motsvarande eller lägre halter än vad
nulägesavrinningen från oförorenad mark skulle gett upphov till.
De åtgärder som Afry undersöker och i åtgärdsplanen rekommenderar görs
avseende avskalning av det översta jordlagret kommer att väsentligt minska
läckaget av föroreningar via markvattnet till ytvattenrecipienterna. Till detta
kommer även den inkapsling som uppkommer genom att marken tas i anspråk
för industriändamål och hamn. I samband med detta kommer en stor del av
ytorna att hårdgöras vilket medför att mängden dagvatten som infiltrerar marken
minskar. Detta ger ytterligare en minskad marktransport av vatten och
därigenom även minskat föroreningsläckage.
Skulle detaljplanen inte antas finns det enligt Skellefteå kommun en risk att
markföroreningar som finns inom området kommer att vara kvar i sin nuvarande
form, med kontinuerlig lakning via markvattnet till recipienterna.
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6. Förslag fortsatta arbeten
Det finns identifierat ett antal punkter avseende fortsatt arbete, dessa listas i
punktlistan nedan:
•
•
•

•

•

•
•

Undersöka förstärkningsåtgärder längs med grusvägen i norra delen av
planområdet för att klara skyfallshändelser.
PFOS undersökning brandövningsplatser. Om sådana områden finns
behöver de fastställas och beroende på dess utbredning saneras eller
kapslas in.
Översyn av befintliga kupolbrunnar och dagvattenledningar inom
området för att bibehålla dess kapacitet och eventuellt öka kapaciteten i
takt med utbyggnaden. Särskild översyn behöver göras för de ledningar
som korsar Näsuddsvägen i detaljplanens sydvästra del.
Underhållsåtgärder i vissa diken där inloppsgaller behöver rensas.
Ansökan om vattenverksamhet för att iordningställa utloppspunkter och
utloppsdiken. Se över ifall annan anmälan eller tillstånd för
vattenverksamhet behöver sökas för förändringar i avrinningsområden
till recipienterna.
Det finns ett behov av att fortsätta utreda katastrofskydd såsom
exempelvis hur släckvatten ska hanteras inom planområdet för att inte
riskera påverka recipienterna negativt i händelse av en större brand.
Ett fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för en bra
skyfallshantering genom sekundära rinnvägar då arbetet med den
fortsatta höjdsättningen av planområdet sker.
Föreslagna dagvattenlösningar kräver fortsatt utredande arbete och
projektering utifrån de platsspecifika förutsättningarna för respektive
dagvattenanläggning inför ett anläggande.
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