
2010:040 

E X A M E N S A R B E T E

Dagvattenhantering i Luleå
Inventering av utsläppspunkter och deras miljöpåverkan

 Charlotte Malmgren

Luleå tekniska universitet

               Examensarbete
 Miljöteknik 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Arkitektur och infrastruktur

2010:040  - ISSN: 1653-0187 - ISRN: LTU-PB-EX--10/040--SE



 



  

Förord 
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Studien är uppdelad i en teoretisk och en utredande del. Den utredande delen har innefattat två 
huvudmoment: inventering och provtagning. Den teoretiska studien har givit kunskap för att 
möjliggöra inventering och provtagning samt tolkningar av resultaten från inventeringen samt 
provtagningen.   
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Maria Viklander på LTU förtjänar ett stort tack för den stora kunskap och inspiration hon 
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Abstract 
Stormwater is generated by all types of precipitation and consists of that percentage of 
precipitation that runs off from impervious surfaces. Major reasons for pollution of stormwater 
are e.g. car traffic, building materials, etc. In an industrial city like Luleå the industry also 
contribute to the negative effect. In Luleå stormwater is drained by a conventional separate 
sewer system without quality treatment of the runoff water.  
 
In this project an investigation has been done of the stormwater situation in Luleå, consisting 
of an inventory, i.a. as a basis for decision making about where sediment sampling should be 
carried out. The results are also supposed to provide a basis for further investigations. 32 
catchment areas and the five roads with the highest traffic intensity in Luleå municipality have 
been included in the investigation. The total catchment area, the percentage of roads and 
parking lots, and the catchment characteristics and the stormwater sewer dimension have been 
identified. 
 
Secondly, sediment sampling outside three selected stormwater discharge points was carried 
out. The selection was based on the previous inventory and done with regard to factors such as 
the catchment area, the expected pollution load, the sensitivity of the receiving waterbody. The 
areas selected for sampling were Ytterviken, Gammelstadsviken and Notviken. Stormwater 
from industrial and residential areas, roads and parks is discharged to these recipients in 
varying degrees. The sediment sampleswere analysed for metal concentration and grain size 
distribution.  
 
Based on a comparison with reference values from Luleå (Gültzaudden) with Canadian 
sediment quality guidelines, the results showed that the metal concentrations in the two areas 
Gammelstadsviken and Ytterviken were elevated due to stormwater discharges. The reference 
values from Gültzaudden have been chosen since in a previous study this point in Luleå is 
assumed to be relatively unaffected by stormwater.  
 
A relationship between the grain size and metals can be seen on the two areas with high 
metalkoncentrations, Gammelstadsviken and Ytterviken, where sediment with smaller grain 
size contained higher concentrations of metals than sediment with larger grain size. The 
(despite significant stormwater discharges from an industrial catchment with a relatively high 
traffic load) comparably low metal concentrations in Notviken might be explained by the 
specific conditions prevailing in Notviken. Due to open water without any higher vegetation 
outside the stormwater outlet, waves might bring the dishcarged stormwater sediment in 
resuspension so that it is transported further out in the bay. In contrast, at the two other outlet 
points, a relatively dense vegetation might function as a sediment trap. 
 
Concluding, it has been shown that the conventional sewer system in Luleå carries a certain 
risk for recipient contamination due to stormwater pollution which might lead to long term 
environmental problems. Besides the stormwater flow and concentration, the recipient 
characteristics (geomorphology, vegetation etc) might have a significant influence on the 
stormwater pollutant accumulation and distribution in the recipient. 



 

 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Dagvatten är regnvatten samt smältvatten från snö och is som landar på en yta som är 
impermeabel det vill säga vägar, tak mm. Den främsta orsaken till förorening av dagvatten är 
trafiken. I en industristad som Luleå är även industrin en bidragande faktor till föroreningen. I 
Luleå kommun förekommer ingen rening av dagvattnet i dagsläget innan det når respektive 
recipient via separata dagvattenledningar och ytavrinning.  
 
En utredning har genomförts av dagvattensituationen i Luleå då en inventering gjorts bland 
annat som underlag för att kunna ta ett beslut om var sedimentprovtagning skulle genomföras. 
Det som framkommit under inventeringen är även tänkt att finnas till som ett underlag för 
framtida mer detaljerade utredningar. Då exempelvis provtagningsresultat från områden var 
liten föroreningsrisk för dagvattnet föreligger kan jämföras med provtagningsresultat från 
områden var större föroreningsrisk föreligger för att kunna skapa en heltäckande bild av 
dagvattensituationen i Luleå. 32 avrinningsområden och de fem vägar med högst 
trafikintensitet i Luleå kommun, som har mer än 15 000 fordon per dygn, har ingått i 
inventeringen. Faktorer som områdets area och karaktäristik samt utloppens dimension har 
kartlagts.  
 
Provtagningen genomfördes efter inventeringen på sediment i tre utvalda recipienter som 
bedömdes som lämpliga med hänsyn till faktorer som exempelvis områdets area, områdets 
förväntade föroreningsgrad, recipientens känslighet samt att det skulle finnas ett lämpligt dike 
att utföra provtagningen i. De områden som valdes ut för provtagning var Ytterviken, 
Notviken samt Gammelstadsviken och till dessa tre recipienter leds dagvatten från 
industriområden, bostadsområden, vägar och parkeringar i olika grad. Sedimentet analyserades 
med avseende på metaller och kornstorlek.  
 
Resultaten visar på förhöjda halter av metaller på två av områdena: Gammelstadsviken och 
Ytterviken, då jämförelse har gjorts med metallhalter som uppmätts vid en tidigare 
undersökning på Gültzaudden i Luleå och med kanadensiska riktvärden för sediment från 
1993. Gültzaudden har fungerat som en referenspunkt som antas vara relativt opåverkad av 
dagvatten.  
 
Ett samband mellan kornstorleken och metallhalten kan ses på de två områdena med höga 
metallhalter, Gammelstadsviken och Ytterviken, då sediment med mindre kornstorlek innehöll 
högre halter av metaller än sediment med större kornstorlek. Den låga föroreningsnivån i 
Notviken kan möjligtvis förklaras med de specifika förhållanden som råder i Notviken då det 
är öppet vatten och då stranden kommer att påverkas av vågor som tar med sig 
dagvattensedimentet längre ut i viken.   
 
Sammanfattningsvis har det visats att det konventionella dagvattenledningssystemet i Luleå 
medför en risk för förorening av recipienter då dagvatten tillförs dessa vilket kan leda till 
långvariga miljöproblem. Utöver dagvattenflöde och föroreningskoncentration kan 
recipientens karaktäristik, som exempelvis vegetation och geomorfologi, ha en signifikant 
påverkan på föroreningsackumulation och på var föroreningarna ackumuleras i recipienten. 
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1. Introduktion 
 

Vad är dagvatten? 
Dagvatten är ytavrinning som kommer från alla typer av nederbörd och som faller på en 
impermeabel yta som är uppbyggd av människan (Butler & Davies 2004). Marken i det 
urbana samhället består av en större andel hårdgjorda ytor jämfört med naturliga 
avrinningsområden eftersom människan förändrat omgivningen med konstruktion av vägar, 
tak mm (Jartun et al., 2008). Den ökade impermeabiliteten resulterar i ökad ytavrinning och 
likaså ökad hastighet på ytavrinningen (Dietz 2007).  
 

Volym och kvalitet 
Den främsta anledningen till försämringen av våra vattenmiljöer världen över anses bero på 
den urbana avrinningen av dagvatten (Dietz 2007). Dagvattnets volym är kopplat till två 
faktorer: mängden nederbörd och graden impermeabilitet på den yta som nederbörden når 
(Butler & Davies 2004). Att vattnet inte infiltreras i marken i samma utsträckning i det 
urbana samhället resulterar även i minskade grundvattennivåer vilket resulterar i minskat 
grundflöde i strömmar (Heaney et al., 1999). En del av vattens naturliga reningsförlopp 
inträffar då det infiltreras i marken vilket innebär att vattnet i det urbana samhället inte blir 
renat i lika stor utsträckning som i ett samhälle med lägre nivå av urban utveckling. 
Förorening av dagvatten beror på antropogena aktiviteter, egenskaperna på den ytan vattnet 
når och naturliga processer i området (Jartun et al, 2008). Det har identifierats olika relevanta 
föroreningar som dagvatten kan innehålla: sediment, grus, skräp, tungmetaller, näringsämnen, 
polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), klororganiska föreningar och 
koliforma bakterier (Eriksson et al., 2007).  Föroreningar kan vara lösta eller partikelbundna 
och de är mer benägna att fästa till partiklar av vissa storlekar (tabell 1). I mer än 80 % av 
fallen är föroreningar som tungmetaller, PAH och PCB fästa till kornstorleksklass medium 
och fint eller befinner sig i löst fas. I 50 % av fallen är de fästa till fint sediment (Davis & 
Birch 2009). 
 
 
 
Tabell 1. Faser var föroreningar kan befinna  
sig och dess partikelstorlek. 
Fas Storlek (mm) 
skräp >5 
grus 2-5 
Grovt sediment 0.5-2 
Medium sediment 0,063-0,5 
Fint sediment 0,00045-0,063 
Löst fas - 
(Davis & Birch 2009). 
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1.2 Mål 
Målet med den här studien är att på en översiktlig nivå utreda dagvattnets kvalitet och väg i 
Luleå kommun med inventering som underlag och att på en detaljerad nivå utreda dagvattnets 
kvalitet på tre utvalda avrinningsområden. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Föroreningar i dagvatten 

2.1.1 Metaller 
De dagvattenföroreningar som är av mycket stor betydelse och som ofta undersökts är bly 
(Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu) och zink (Zn). Utöver dessa föroreningar är även nickel 
(Ni), arsenik (As) och beryllium (Be) av stor betydelse enligt Makepeace et al., (1995). 
Metallerna Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr och platina (Pt) finns med på listan för prioriterade 
dagvattenföroreningar, Selected Stormwater Priority Pollutants (SSPP), som upprättats av 
åtta forskare världen över (Eriksson et al., 2007). Pb och Cd är även klassade som 
prioriterade föroreningar i EU:s vattendirektiv vilket innebär att de metallerna ska vara 
borttagna ur samhällets produktion eller reducerad till acceptabla nivåer till år 2015 
(European Commission 2008). Metallernas toxicitet beror bland annat på deras 
biotillgänglighet: när metallerna befinner sig i ett tillstånd som fri metalljon samt i svaga 
oorganiska komplex tycks de vara mest biotillgängliga och mest toxiska för vattenlevande 
organismer. I vilken form en metall befinner sig i beror på en rad olika faktorer som 
exempelvis pH och vattnets hårdhet (Makepeace et al., 1995).  
 
Pb har inte några essentiella biologiska funktioner och är giftigt för människor, djur och 
växter (Alloway 1995). Vid akuta toxicitetstest på vattenlevande organismer dog 50 % av 
testorganismerna vid en koncentration av Pb mellan 1,17 och 1,47 mg/l, beroende på vattnets 
hårdhet och alkalinitet (Makepeace et al., 1995). Jämfört med många andra föroreningar har 
Pb mycket lång uppehållstid i naturen. Metallen ackumuleras i jord och sediment eftersom 
lösligheten är låg samt eftersom det inte är många mikroorganismer som kan bryta ner Pb 
(Alloway 1995). Mobiliteten för Pb är låg och tungmetallen bildar ofta svårlösliga föreningar 
med andra ämnen och partiklar. Tungmetallen ackumuleras i näringskedjan vilket innebär att 
de arter som är högst upp i näringskedjan får i sig störst mängder (Larsson 2004). För 
människan uppträder skador på nervsystemet redan vid intag av mycket låga doser. Effekter 
på hjärnans utveckling hos foster och barn har på senare år uppmärksammats (Karolinska 
institutet 2009).  
 
Cd finns normalt i låga halter i marken. Cd har inte några essentiella biologiska funktioner 
och är toxiskt för växter och djur (Alloway 1995). Vid akut toxicitetstest på Regnbågsöring 
(rainbow trout) uppmättes medelvärdet för Cd till 0,0036 mg/l (Makepeace et al., 1995). Cd 
tas lätt upp av växter (Larsson 2004). För människan kan Cd vara cancerframkallande och 
studier har visat att Cd redan vid låga halter kan ge upphov till benskörhet och 
skelettfrakturer (Naturvårdsverket 2010).  
 
Cu är ett av de viktigaste essentiella näringsämnena för djur och människor då det är 
syrebärare i många enzym. Ämnet deltar också i växternas fotosyntes. Men redan vid halter 
som överstiger de naturliga halterna marginellt kan skadliga effekter på mark- och 
vattenorganismer uppkomma (Naturvårdsverket 2010). Vid studier på Daphnier (Daphnia 
magna) visade sig Cu vara toxiskt inom intervallet 0,017-10,24 mg/l (Makepeace et al., 
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1995). Vid höga halter av ämnet kan blod och lever hos människan påverkas negativt 
(Larsson 2004). Mobiliteten för Cu är låg men metallen kan ändra kemisk form och bilda 
komplex med andra föreningar då den blir mer mobil (Alloway 1995). 
 
Zn är den mest harmfulla av tungmetallerna samt den vanligast förekommande 
(Naturvårdsverket 2010). Zn är ett essentiellt näringsämne för människor, djur samt högre 
växter då det är en komponent i många enzymer (Alloway 1995). För vattenlevande 
organismer är Zn skadligt i höga halter och ämnet bioackumuleras lätt i växter och djur 
(Makepeace et al.,1995). 
 

2.1.2 Polyaromatiska kolväten (PAH) 
Polyaromatiska kolväten (PAH:er) är en av de vanligaste föroreningarna i dagvatten och en 
av de mest studerade organiska föroreningarna. PAH:er kan vara akut toxiska, gentoxiska och 
cancerogena (Karlsson 2009). Det finns över 100 olika PAH:er och många finns naturligt i 
luften, vatten och sediment men den största andelen kommer från antropogena källor (Diblasi 
et al., 2008) så som spill av petroleum produkter och från förbränning av fossila bränslen och 
trä (Karlsson & Viklander 2007). Främst 16 PAH:er förekommer i dagvatten och fyra av dem 
(fenantren, antracen, fluoranten, och pyren) står för 85 % av förekomsten. De finns med på 
EU:s lista för prioriterade föroreningar och de klassas även som prioriterade föroreningar av 
United States Environmental Protection Agency (USEPA). Lösligheten för PAH:er är låg och 
de har en benägenhet att fästa på partiklar som befinner sig i vätskefas eller i fast fas i och 
med att de i hög grad attraheras av organiskt kol (Karlsson & Viklander 2007).  
 

2.1.3 Salt 
Salt används för halkbekämpning inom vinterväghållningen (Nordqvist 2009). Det mest 
använda saltet på vägar är natriumklorid (NaCl) men andra typer av salt som kalciumklorid 
(CaCl2) och magnesiumklorid (MgCl2) används när smältpunkt vid lägre temperaturer vill 
uppnås. CaCl2 och MgCl2 bidrar inte till korrosion i samma utsträckning som NaCl men de är 
inte lika effektiva för snösmältning. I Sverige används ca 250 000 ton vägsalt varje år på de 
statliga vägarna (Ojala & Mellqvist 2004) och under snösmältning kan det uppstå höga halter 
av klorid i smältvatten (Marsalek 2003). Negativa effekter som kan uppstå av salt är 
exempelvis att klorid kan skapa toxiska förhållanden i vattenmiljöer och den kan bidra till att 
föroreningar frigörs från sediment genom jonutbyte (Marsalek 2003). I och med att klorid är 
väldigt mobilt i jord kan ämnet med lätthet nå grundvattnet (Dietz 2007).  
 

2.2 Föroreningskällor 
Genom blöt eller torr deposition förflyttas föroreningar i gasform samt partikelform från 
atmosfären till marken. Blöt deposition innebär att föroreningar fäster på regndroppar eller 
snöflingor och färdas med dem till marken: torr deposition innebär att föroreningar når 
marken med hjälp av vinden (Westerlund 2007) och att de kan färdas långa sträckor med 
hjälp av vinden (Butler & Davies 2004).  
 



5  

Trafiken är den viktigaste orsaken till dagvattenbelastningen (Makepeace et al., 1995). Det är 
inte bara avgaserna från motordrivna fordon som bidrar till föroreningar utan även bland 
annat däcken, motorn och bromsarna. Från bromsbelägg blir det utsläpp av Cu, Ni och Cr 
(Westerlund 2007) och även från löstagbara delar i motorer frigörs Cu, Ni och Cr 
(Makepeace et al., 1995).  I Sverige sprids 10 000 ton däckpartiklar per år (Stockholm Vatten 
1999) innehållande högaromatiska oljor som är ifrågasatta ur miljösynpunkt 
(Naturvårdsverket 2005). Stora mängder Pb, Cd, Zn frigörs även från däcken (Westerlund 
2007). När fordon korroderar släpps metaller som järn (Fe), Cr, Zn och Pb ut i naturen 
(Butler & Davies 2004). Från avgaserna frigörs bland annat kväveoxider som bidrar till 
försurning och övergödning (miljobilar 2009). 
 
Omkring 450 000 ton vägbeläggning slits årligen i Sverige som en följd av 
dubbdäcksanvändningen. Slitagestoftet hamnar inom några tiotal meter från vägen 
(Stockholm Vatten 1999) och innehåller föroreningar som bitumen, aromatiska kolväten, 
metaller, karbonater, tjära, emulgeringsmedel och fint sediment. Föroreningarna varierar i 
mängd och typ beroende på vilket vägmaterial och vilken teknik som använts vid 
konstruktionen av vägarna (Butler & Davies 2004). 
 
Tak, stuprännor och målarfärg på byggnader avger föroreningar till dagvatten i varierande 
mängd beroende på i vilket skick de är. Andra konstruktioner utomhus som bänkar och 
statyer avger exempelvis krom när de korroderar (Butler & Davies 2004).  
 
Andra aktiviteter som ger påverkan på dagvattnet är biltvätt utanför etablerade 
tvättanläggningar, vedeldning i villapannor, gödsling samt urin och fekalier från djur 
(Bergström 2005). Även pesticider, fungicider och konstgödsel som används inom jordbruket 
och trädgårdar/parker bidrar till påverkan på dagvattnet (Makepeace et al., 1995). 
 

2.3 Dagvatten i kallt klimat  
Många föroreningar är de samma i kallt som i varmt klimat. Skillnaden är att det ofta är högre 
halter av vissa kemikalier och partikel ackumulering i områden med kallt klimat. Det beror på 
att vägar sandas och saltas, att motorer inte är lika effektiva i kallt klimat samt att 
uppvärmning av byggnader behövs i större utsträckning (Marsalek et. al., 2003). Metaller kan 
färdas med halkskydd och bli biotillgängliga för flora och fauna (Weserlund 2009). En 
snöflinga har större specifik yta än en regndroppe vilket innebär att en större mängd 
föroreningar kan fästa på en snöflinga än på en regndroppe (Bergström 2005).  Den 
hydrologiska cykeln skiljer sig avsevärt mellan kallt och varmt klimat. I kallt klimat blir 
nederbörden kvar på marken i form av snö och is: ingen avrinning sker så länge det är 
tillräckligt kallt. Under denna tid ackumuleras föroreningar i snötäcket och det kommer att 
innehålla mer föroreningar ju längre tid snön får ligga. Under våren sker snösmältningen ofta 
i samband med att det regnar på det smältande snötäcket (Marsalek et al., 2003). Då handlar 
det ofta om stora mängder dagvatten som vid dessa tillfällen når recipienten eftersom vattnet 
kommer både från regnet och från snön. Dessutom är den impermeabla ytan större under 
vintertid eftersom marken som under sommartid är permeabel, är frusen vilket minskar 
infiltrationen och således ökar ytavrinningen av dagvatten (Westerlund 2007). Om det är 
stora mängder snö som smälter kan det leda till översvämningar. Substanser som är 
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hydrofoba som exempelvis PAH:er stannar kvar i snötäcket till i slutet av snösmältningen 
medan lösta föroreningar transporteras iväg med smältvattnet i ett tidigt skede av 
snösmältningen. Grövre fasta partiklar med adsorberade föroreningar kommer att bli kvar på 
marken efter det att all snö smält (Marsalek et al., 2003). Smältvatten som har genomgått 
standardiserade toxicitetstester har ofta visat sig vara toxiskt i de flesta fall med avseende på 
klorid och spårmetaller (Westerlund & Viklander 2005).  
 

2.4 Hantering av dagvatten 
Dagvatten leds bort från marken via ledningar eller via ytavrinning till närmaste recipient för 
att förhindra översvämningar (Tekniska verken 2007). Det finns två traditionella 
dagvattenledningssystem som används i det urbana samhället idag: separat och kombinerat 
ledningssystem. Ett separat ledningssystem innebär att spillvatten och dagvatten transporteras 
i två olika ledningsnät medan det kombinerade ledningssystemet är ett system då spillvatten 
och dagvatten leds i samma bräddavlopp (Mannina & Viviani 2009). Det var i mitten av 50-
talet som det separata ledningssystemet introducerades på grund av att reningsverken 
belastades hårt av det kombinerade systemet samt för att minska risken för översvämningar 
när det regnar (Tekniska verken 2007). Nackdelar med det separata ledningssystemet är 
exempelvis att dagvattnet inte blir renat över huvud taget samt att två ledningar tar mer plats i 
marken än en. Det råder också större risk för felkoppling vilket kan leda till att spillvatten 
leds ut i naturen orenat. Fördelar med det separata systemet är att variationen i flödet till 
reningsverket inte är lika stor. Nackdelar med det kombinerade systemet är att det krävs 
förvaring av dagvatten vid stora regnflöden samt att vägsand måste avlägsnas på 
reningsverken. Fördelar med det kombinerade systemet är att det sker en viss grad av rening 
utav dagvattnet (Butler & Davies 2004).  
 
I och med den ökade risken för förorening av vattenmiljöer och översvämningar med de 
konventionella metoderna att leda bort dagvatten, har mer naturliga metoder utvecklats. 
Metoderna kallas bland annat för Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), Sustainable 
Urban Drainage Systems (SUDS) eller Water Sensitive Urban Design (WSUD) (Butler & 
Davies 2004). Syftet med dessa tekniker är att efterlikna de hydrologiska förhållandena som 
rådde innan den urbana utvecklingen (Dietz & Clausen 2007). De naturliga metoderna att ta 
hand om dagvatten ger ökad möjlighet till avdunstning och infiltration samt tilltalande 
vattenmiljöer. Dagvattnet kan behandlas i ett eller i flera steg med dessa metoder (Veg Tech 
2009). Metoderna kan också bidra till att motverka eventuella effekter av klimatförändringar 
så som ökade vattenflöden (Butler & Davies 2004). På områden med höga halter av 
föroreningar som (högtrafikerade) vägar, bensinstationer och återvinningscentraler 
rekommenderas det inte att dessa metoder implementeras eftersom risk för förorening av 
naturliga vattendrag eller grundvattnet då föreligger (Dietz 2007). Några av SUDS beskrivs 
kortfattat.  
 

Regnträdgårdar 
Regnträdgårdar är en växtbädd av valfri storlek dit dagvattnet från tak, parkeringar och vägar 
kan ledas. Växtbädden är ett slutet system där allt vatten infiltreras ner i jorden eller 
avdunstar via växterna. Växterna samt infiltrationen i bädden har en renande effekt på 
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vattnet. De används både i privata trädgårdar och i stadsmiljöer. Växterna i en regnträdgård 
måste vara tåliga eftersom de ska klara av perioder av varierande vattenflöden, allt från torka 
till kraftiga regntillfällen (Veg Tech 2009). 
 

Diken 
Diken leder bort dagvatten från impermeabla ytor och förvarar det tills det infiltreras i 
marken eller tills det leds bort (Butler & Davies 2004). Metoden har god förmåga att hålla 
fast metaller, bryta ner petroleumprodukter och reducera halterna av fosfor och kväve. Diken 
bör vara längre än 60 till 80 meter för att ha god föroreningsreduktion (Vägverket Konsult 
2008). De bör även ha en svag lutning och jord med goda dräneringsegenskaper (Butler & 
Davies 2004). 
 

Konstruerade våtmarker 
Konstruerade våtmarker är rika på växtlighet och syftet är att reducera mängden sediment och 
halten av tungmetaller, näringsämnen, koliforma bakterier och andra föroreningar, genom 
sedimentation och biologiskt upptag (Davis & Birch 2009). Våtmarker bromsar även upp 
hastigheten på dagvattenflödena (Veg Tech 2009). De kan se ut på många olika sätt beroende 
på avrinningsområdets karaktär och storlek samt regnförhållandena. Det är nödvändigt att 
avlägsna sediment med ett visst antal års intervall (Stahre 2008).  
   

Dammar 
Generellt är dammanläggningar till för vatten som inte är allt för förorenat (Butler & Davies 
2004) och syftet är främst att utjämna flödet av dagvatten till recipienten (Veg Tech 2009). 
Det finns dammar som permanent är blötlagda samt dammar som stundtals är blötlagda och 
stundtals torra. Det finns även en tredje variant som är en kombination av dessa två som 
delvis permanent är blötlagd och delvis är torrlagd i perioder då det inte regnar lika mycket. 
De dammar som är permanent vattenfyllda har ett rekreationsvärde för exempelvis 
motionärer samt medför fördelar som att djurliv återintroduceras i det urbana samhället. 
Sedimentation och biologiska processer höjer även vattenkvaliteten i den typ av damm som 
är permanent blötlagd till skillnad från dammar som endast stundtals är blötlagda. I de 
dammar som endast är blötlagda i perioder är inte reningen av vattnet lika effektiv i och med 
att de föroreningar som har sedimenterat under tiden dammen varit blötlagd kommer att 
grumlas upp igen vid nederbörd efter en tids torka (Butler & Davies 2004).  
 

Permeabla vägbeläggningar 
Det finns många olika utföranden av permeabla vägbeläggningar och de varierar i effektivitet 
med avseende på fasthållandet av metaller och näringsämnen. Metoden går i huvudsak ut på 
att vattnet infiltreras ner i jorden i större utsträckning än vad det skulle ha gjort om marken 
bestod av vanlig asfalt. Vid infiltrationen renas vattnet och flödeshastigheten till recipienten 
minskar (Davis & Birch 2009). Permeabla vägbeläggningar används i huvudsak på 
parkeringsplatser men kan även användas på andra ytor var det inte är så mycket trafik. Detta 
på grund av att det inte får finnas för mycket små partiklar i området i och med att det kan 
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bidra till igensättning samt att det finns risk för grundvattenförorening (Butler & Davies 
2004).  
 

Gröna tak  
Gröna tak är en metod då växter planteras på tak som har försetts med ett tätande skikt och ett 
jordlager. Gröna tak är en metod främst för att minska flödet av dagvatten redan vid källan 
(Stahre 2008). Det är inte en effektiv metod för att reducera föroreningar (Butler & Davies 
2004) och det finns två olika typer av gröna tak. Den ena varianten har ett tunt jordlager där 
växter som tål torka planteras och den andra varianten har ett tjockare jordlager och ser ut 
som en vanlig trädgård där till och med träd kan växa (Stahre 2008). De bevuxna taken håller 
vatten dels genom att bevara det i jordlagret och dels genom evapotranspirationen i växterna. 
Det har visat sig att de bevuxna taken kan reducera dagvattenvolymen med 30-40 % (Dietz & 
Clausen 2007).   
 

2.5 Recipientpåverkan 
Både recipientens egenskaper och dagvattnets egenskaper har betydelse för vilka effekter 
dagvattnet kan ge på recipienten. De egenskaper som har betydelse är temperatur, flöde, 
volym samt mängden föroreningar. Höga flöden kan leda till erosion och störningar i den 
akvatiska livsmiljön. Då temperaturen på dagvattnet ökar i kontakt med varma tak, 
parkeringsplatser eller vägar och sedan tillförs en recipient är effekterna på recipienten av 
kemisk, fysisk och biologisk natur. Exempelvis kan det leda till sänkta nivåer av löst syre i 
vattnet vilket påverkar fiskars och akvatiska insekters överlevnad (Karlsson 2009). I olika 
sträckor i samma älv har skillnad i den ekologiska statusen kunnat ses mellan områden med 
hög urban utveckling och områden med låg urban utveckling. Djursamhällen som försvinner 
från vattenmiljöer har kunnat ses som en direkt effekt av tillförsel av dagvatten och graden av 
impermeabel mark har rekommenderats som ett mått på hälsan i vattenmiljöer (Dietz & 
Clausen 2007). Den främsta anledningen till försämringen av våra vattenmiljöer världen över 
anses vara dagvattnet (Dietz 2007). 
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2.6 Översiktlig lägesbeskrivning av dagvattenhanteringen i Luleå 
I Luleå kommun går dagvattnet i separat ledningssystem och det förekommer ingen rening av 
dagvattnet i dagsläget. Dagvattnet leds bort via ledningar, diken eller tillförs via ytavrinning 
till en närliggande recipient. I Luleå regnar det i snitt 506 mm per år och 194 mm av dessa är 
nederbörd i form av snö uträknat som vatten ekvivalenter (Westerlund 2007). De möjligtvis 
viktigaste orsakerna till dagvattenbelastningen i Luleå är biltrafiken och industrin. De tyngst 
belastade vägarna har en trafikintensitet på mer än 15 000 fordon per dygn och antalet vägar 
med den trafikintensiteten är fem stycken. Dessutom bidrar det kalla klimatet till höga 
belastningar under vinterhalvåret respektive snösmältningsperioden. På Porsön finns Luleås 
enda centrala snötipp dit snö från centrala delar av staden fraktas vilket leder till ändrad 
hydrologi. Dessutom finns det lokala snöupplägg i olika stadsdelar och bostadsområden. 
Smältvatten och dess komponenter tillförs skogen som ligger intill snötippen istället för de 
recipienter som under de andra delarna av året tillförs dagvattnet som faller på dessa ytor. 
Smältvattnet från snötippen genomgår i dagsläget ingen rening.  
 
Alla vägar i Luleå som Trafikverket har ansvar över saltas både sommar och vinter, 
natriumklorid används på vintern och kalciumklorid på sommaren. Mängden salt som 
används på sommaren varierar mellan 0,5-3,0 ton per kilometer grusväg beroende på bland 
annat trafikmängd då mängden salt som används är större på vägar med högre trafikintensitet. 
På vintern används i genomsnitt 20 g salt per kvadratmeter väg per tillfälle och under en 
normalvinter i Luleå saltas högtrafikerade vägar som exempelvis E4an och motsvarande 
typer av vägar vid 60 tillfällen. De vägarna i Luleå som Trafikverket ansvarar för sandas i 
genomsnitt 20 gånger under en vinter och vid ett tillfälle används 0,5 m3 sand per kilometer 
väg. Sanden innehåller en viss andel salt som varierar mellan 15-30 kg per kubikmeter sand 
(Nordqvist 2009).  
 
I en undersökning i Luleå av Karlsson et al., (2008) togs vattenprover och sedimentprover 
från dagvattenbrunnar i ett bostadsområde på Porsöberget och från dagvattenbrunnar belägna 
på en sträcka av Bodenvägen. Resultaten visade att de kanadensiska riktlinjerna överskreds 
för både bostadsområdet och Bodenvägen för alla metallerna i vattenfasen medan det för 
sedimenten endast var Cu som överskred riktlinjerna. I en annan undersökning av Rentz et 
al., (2008) togs sedimentprover som visade på förhöjda halter av både metaller och PAH:er i 
Lövskataviken, Inre Skurholmsfjärden, Inre Hertsöfjärden samt Bredviken.  



10 

2.7 Miljömål och lagstiftning 

EU:s ramdirektiv för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) antogs av medlemsländerna år 2000 och dess 
övergripande mål är att i december 2015 ha uppnått god vattenstatus. Vilket innebär att 
vattenkvaliteten måste bevaras eller förbättras. Den långsiktiga vattenförsörjningen måste 
även säkerställas. Men det finns möjlighet för medlemsländer att under särskilda 
omständigheter kunna uppfylla målet ända upp till tolv år efter 2015. Öppna havsområden är 
de enda vatten som inte berörs av direktivet (Vattenportalen 2006). Antagandet av direktivet 
ledde till att Sverige upprättade vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). För att se till 
att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs har riksdagen beslutat att dela in Sverige i fem 
vattendistrikt (figur 1). I varje vattendistrikt finns det en vattenmyndighet som representeras 
av en länsstyrelse vilken har ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom sitt 
distrikt (Vattenmyndigheterna 2009). Luleå kommun tillhör Bottenvikens vattendistrikt och 
vattenmyndigheten i distriktet är länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
 

 
Figur 1: De fem vattendistrikten som Sverige är indelat i (Vattenportalen 2006). 
 

Nationell lagstiftning 
Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft 1 januari 1999 och dess syfte är att främja en 
hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer. Miljöbalken innefattar regler 
från 16 tidigare gällande miljölagar och de har i många fall i och med miljöbalken utvecklats 
till förmån för miljön. Till miljöbalken hör ett stort antal förordningar och föreskrifter som 
har tagits fram med miljöbalken som stöd (Michanek & Zetterberg 2008).  
 
Enligt miljöbalken 9 kapitlet 2 § är dagvatten som är orent klassat som avloppsvatten och 
avloppsvatten ska enligt 9 kapitlet 7 § tas om hand på något sätt så att det inte utgör olägenhet 
för människans hälsa eller miljön och lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar 
ska utföras.  

 

1- Norrbotten - Bottenvikens vattendistrikt 
2-Västernorrland - Bottenhavets vattendistrikt 
3-Västmanland - Norra Östersjöns vattendistrikt 
4- Kalmar - Södra Östersjöns vattendistrikt 
5- Västra Götaland - Västerhavets vattendistrikt 
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Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) syftar bland annat till att säkerställa att 
avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön. Den 2 § säger att avlopp innefattar bortledande av dagvatten 
och därmed ska bortledande av dagvatten ordnas i ett större sammanhang. 
Enligt 6 § är kommunen skyldig att se till att behovet av vattentjänst snarast ska tillgodoses. 
Lagen om allmänna vattentjänster 24-28 §§ handlar om finansieringen av allmän va-
anläggning. Det är fastighetsägaren som är skyldig att betala en avgift för bortledande av 
vatten och enligt 28 § ska denna avgift även täcka kostnader för rening.  
 

Miljökvalitetsmål 
I Sverige har 16 miljökvalitetsmål utvecklats (figur 2) och antagits av riksdagen. Dessa 
beskriver den kvalitet och det tillstånd som är ekologiskt hållbart på lång sikt för Sveriges 
miljö samt natur- och kulturresurser (Naturvårdsverket 2009). Riksdagen har beslutat att 
Sveriges miljöarbete ska bedrivas utifrån dessa mål. Målen ska vara uppnådda 2020 då det 
gått en generation från dess att målen antogs.  
 
Syftet med miljömålen är att främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden 
och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning av 
naturresurserna. Miljömålen rör 16 områden och varje område har en ansvarig myndighet 
(Naturvårdsverket 2009).  
 
Den ansvariga myndigheten för var och ett av de 16 miljömålen ska samla data, redovisa 
måluppfyllelsen, föreslå kompletterande insatser och i övrigt verka för att 
miljökvalitetsmålen uppnås. De ska också utveckla lämpliga indikatorer för miljömålsarbetet 
tillsammans med organisationer och företag som verkar inom en viss samhällssektor 
(Miljömålsrådet 2010).  
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      Figur 2. De 16 miljökvalitetsmålen (Miljömålsrådet  
       2010). De sex målen som är i fet stil är de mål som  
       främst är kopplade till dagvatten (Viklander &  
       Bäckström 2008). 

 
 
De sex mål som främst berör dagvatten är: Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker samt God bebyggd miljö. 
Målet `Bara naturlig försurning´ är kopplat till dagvatten då pH:t för dagvatten kan vara 
mycket lågt vid avrinning från en del typer av områden och speciellt vid snösmältningen i 
kallt klimat (Viklander & Bäckström 2008). De ämnen som leder till försurning är 
svaveldioxid och kväveoxid och mängderna är områdesspecifika beroende på hur mycket 
som släpps ut från antropogena aktiviteter (Makepeace et al.,1995). Målet `Ingen 
övergödning´ berör dagvatten då fosfor och kväve kan föras med dagvatten till recipienten. 
Målet `Giftfri miljö´ är relaterat till föroreningar som tungmetaller, PAH:er, pesticider, 
fenoler, ftalater och dioxiner som kan föras med dagvatten till recipienten. Målet 
`Grundvatten av god kvalitet´ är kopplat till dagvatten då dagvatten kan nå grundvattnet 
genom till exempel infiltration i marken och via öppna diken då det påverkar kvaliteten på 
grundvattnet. Målet `Myllrande våtmarker´ har koppling till dagvatten då konstruktion av 
artificiella våtmarker i samhället har ökat i Sverige. Målet `God bebyggd miljö´ har koppling 
till dagvatten då dagvattenhanteringen ingår i stadens bebyggelse och kan därmed bidra till 
eller försvåra för att uppnå detta miljömål. Exempelvis genom konstruktion av 
dagvattenanläggningar som våtmarker och dammar kan dagvattenhanteringen bidra till att 
uppnå miljömålet då konstruktion av våtmarker och dammar kan vara ett visuellt vackert 
inslag i staden samt av god praktisk karaktär (Viklander & Bäckström 2008). 
 

 
Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 
Bara naturlig försurning 

Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt 

Säker strålmiljö 
Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Myllrande våtmarker 
Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 
Storslagen fjällmiljö 
God bebyggd miljö 
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3. Dagvattenutsläppspunkter och avrinningsområden i 
Luleå 

3.1 Metod 
En inventering av 32 avrinningsområden och de fem högst belastade kommunala 
vägsträckorna i Luleå (figur 3) har genomförts. De typer av områden som inventerats är 
industriområden, vägsträckor med en trafikintensitet på mer än 15 000 fordon per dygn (figur 
4) och avrinningsområden där centrala Luleås simhallar ligger, vilket innebär Pontusbadet, 
Hertsöns badhus och Gammelstads badhus (appendix 1). Inventeringen genomfördes med 
hjälp av kartor över det kommunala dagvattenledningssystemet som tillhandahölls av Luleå 
kommuns Tekniska förvaltning. Andra ledningssystem som exempelvis Vägverkets eller 
SSAB:s var inte utmärkta på kartorna och ingick inte i inventeringen. Vid inventeringen har 
dagvattenutloppen och deras omgivning dokumenterats med foton och anteckningar. 
Diametern på rören har uppmätts, markanvändning på respektive avrinningsområde har 
kartlagts och avrinningsområdets totala area har beräknats. Arean av vägytor och 
parkeringsytor på respektive avrinningsområde har även beräknats. Arealerna har beräknats 
utifrån kartorna som tillhandahölls av Tekniska förvaltningen då områdenas arealer uppmätts 
och beräknats utifrån skalan på kartorna.  
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Figur 3. Översiktskarta över centrala Luleå. Avrinningsområden som inventerats i undersökningen är inringade 
och de vägar som inventerats är streckade. A=Yttervikens industriområde/Universitetsområde, B=Storhedens 
industriområde I, C=Storhedens industriområde II, D=Notviken, E=Notvikens industriområde II, F= Notvikens 
industriområde I, G=Yttervikens industriområde, H=Robertsviksgatan, I=Östermalm, J=Hertsön, K=Lövskatans 
industriområde, L=Ytterviken södra, M=Bergnäsbron, N=Malmuddsviadukten, 
O=Gammelstadsvägen/Svartöleden, P=Namnlösa gatan/Bodenvägen, Q=Haparandavägen. 
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Figur 4. Vägnätet i Luleå. De rödmarkerade vägarna har högst trafikintensitet: mer än 15 000 fordon per dygn. 
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3.2 Resultat 

Notviken 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 1) omfattar ca 67 ha och innefattar ca 29 ha av Notvikens 
industriområde och ca 8 ha av Notvikens bostadsområde. Andelen vägar var ca 23 ha och 
parkeringsytor ca 13 ha. Dagvattnet avleds till Gammelstadsviken där ledningens dimension 
är 800 mm. På området finns två bilverkstäder och två tankstationer vilka kan generera 
påverkan på dagvattnet. Även dagvattnet från banverkets dagvattenledningar leds till 
Gammelstadsviken enligt uppgift från Tekniska förvaltningen. Gammelstadsviken är ett 
naturreservat och utmärkt till Natura 2000 område. 
 

Notvikens industriområde I 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 2) innefattar ca 4 ha av Notvikens industriområde varav 
vägar ca 0,6 ha (kommunala mindre vägar) och parkeringsytor ca 0,3 ha. Avrinningsområdet 
har två utlopp till Mjölkuddstjärnen som kommer från samma ledning. Dimensionerna på 
utloppen är 300 mm och 175 mm. På avrinningsområdet är det nio företag som bedriver 
affärsverksamheter av olika slag och de genererar troligtvis inte någon större påverkan på 
dagvattnet. 
 

Notvikens industriområde II 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 2) innefattar ca 14 ha av Notvikens industriområde varav 
ca 1 ha vägar och ca 7 ha parkeringsytor. Utloppet var under vattenytan och det var ett tunt 
islager på recipienten vid inventeringstillfället. Därmed är ledningens dimension uppskattad 
med hjälp av tummstock och antaganden om var ledningen såg ut att befinna sig. Ledningens 
dimension uppskattades till 600 mm. På avrinningsområdet finns två bilverkstäder som kan 
generera påverkan på dagvattnet. 
 

Storhedens industriområde I 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 3) innefattar ca 67 ha av Storhedens industriområde varav 
vägar ca 5 ha och parkeringsytor ca 18 ha. Dagvattnet från avrinningsområdet leds via en 
ledning med dimensionen 1400 mm till ett dike på östra sidan av E4an och i diket leds vattnet 
till Notviken. Utloppet är till största delen ovan vattenytan utan något skydd framtill för att 
förhindra eventuella intrång. De företag som finns på industriområdet och kan ge påverkan på 
dagvattnet är en bilverkstad, 7 transportföretag och ett förrådsupplag med metallföremål. Det 
finns även två bränslepumpar på området vilka kan generera påverkan på dagvattnet.  
 

Storhedens industriområde II 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 4) innefattar ca 48 ha av Storhedens industriområde varav 
ca 3 ha vägar och ca 12 ha parkeringsytor. Dagvattnet leds i ledningar till tre olika utlopp 
med dimensionerna 1000 mm, 600 mm och 200 mm. Två av utloppen mynnar ut i samma 
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dike och det tredje utloppet mynnar ut i ett dike söder om det första diket. Vattnet i de två 
dikena rinner ihop i en punkt bakom industrifastigheterna längst i öst vid E4an. Dagvattnet 
leds via ledningar under E4an och ut i ett dike som leder till recipienten Notviken. Utloppet 
som ligger i diket längst i söder på området var till viss del igentäppt av jord och växtlighet. 
På området ligger 5 transportföretag som kan generera påverkan på dagvattnet. Det som 
uppmärksammades vid inventeringen var att det var hög frekvens av tung trafik på området. 
 

Yttervikens industriområde/Universitetsområdet 
Avrinningsområdet ca 70 ha (bilaga 1 figur 5) innefattar Yttervikens industriområde (utom 
sex fastigheter) och delar av universitetsområdet varav ca 20 ha vägar och ca 4 ha 
parkeringsytor. Dagvattnet leds till ett dike som ligger parallellt med Björkskataleden och 
dagvattnet från diket rinner ut till Ytterviken. Det är ytterligare tre rör som mynnar ut i diket 
och på Tekniska förvaltningen vet de inte vem som ansvarar för dem. De har uppgifter om en 
kommunal ledning med dimensionen 500 mm och dimensionerna på de fyra rören uppmättes 
vid inventeringen till 680 mm, 1150 mm, 1350 mm och 210 mm. Rören var till största delen 
ovan vattenytan utan något skydd framtill för att förhindra eventuella intrång. På 
industriområdet ligger fyra bilverkstäder som kan påverka dagvattnet. 
 

Ytterviken södra 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 6) innefattar ca 9 ha av Yttervikens industriområde varav 
ca 0,8 ha vägar och ca 0,5 ha parkeringsytor. Dagvattnet leds till ett dike som ligger intill den 
sista fastigheten på området i sydost. Vattnet i diket rinner ut till Björkskatafjärden och rörets 
diameter är 480 mm. På området finns en bilskrot, en bilverkstad och ett förrådsupplag med 
metallföremål som kan påverka dagvattnet. 
 

Lövskatans industriområde 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 7) omfattar ca 44 ha och innefattar Lövskatans 
industriområde ca 3 ha och delar av ett bostadsområde ca 3 ha, varav ca 4 ha vägar och ca 8 
ha parkeringsytor. Dagvatten leds till Lövskataviken i en ledning med dimensionen 300 mm. 
På området finns sex industrifastigheter som inte ska ge någon påverkan på dagvattnet med 
undantag för en dieselpump som finns på området. Dagvattnet från Banverkets 
dagvattenledningar leds även till Lövskataviken enligt uppgift från Tekniska förvaltningen. 
 

Skutvikens industriområde 
Avrinningsområdet ca 820 ha (bilaga 1 figur 8) omfattar hela Skutvikens industriområde ca 
60 ha och bostadsområde ca 340 ha varav vägar ca 57 ha och parkeringar ca 24 ha. En sträcka 
på 750 m av Haparandavägen och en sträcka på 450 m av Svartöleden vilka är delar av två av 
de fem högst belastade vägsträckorna i Luleå och ligger på avrinningsområdet. Dagvattnet 
från avrinningsområdet leds via ledningar till Skutviken. Röret ligger under vattenytan och 
kunde inte ses vid inventeringen. Enligt tekniska förvaltningen ska rörets dimension vara 
1400 mm. Området kring Skutviken var väldigt nedskräpat av plastföremål och 
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metallföremål. På området ligger 10 bilmekaniker och 7 tankstationer som kan påverka 
dagvattnet. 
 

Robertsviksgatan 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 9) omfattar ca 47 ha och innefattar vägar ca 4 ha och 
parkeringsytor ca 20 ha. Dagvattnet från avrinningsområdet leds till Skutviken. Utloppet 
ligger under vattenytan och kunde inte ses vid inventeringen. Dimensionen på ledningen var 
inte känd av Tekniska förvaltningen. På avrinningsområdet ligger även bostadsområden, 
skolor och affärer. 
 

Östermalm 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 10) omfattar ca 93 ha och innefattar stadsdelen Östermalm 
och en del av centrumhalvön varav ca 29 ha vägar och ca 6 ha parkeringar. Dagvattnet leds 
till Skurholmsfjärden och utloppet är under vattenytan. Ledningens dimension är uppskattad 
till ca 1300 mm under inventeringen med hjälp av tummstock och antaganden om var 
ledningen såg ut att befinna sig. Vid inventeringen kom stora mängder dagvatten ut från 
ledningen då en plym av dagvattensediment spred sig i recipienten. På avrinningsområdet 
finns bostäder, skolor och affärer. 
 

Hertsön 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 11) omfattar ca 177 ha och innefattar bostadsområden och 
skolor varav ca 55 ha vägar och ca 19 ha parkeringsytor. Bassängvattnet från Hertsö simhall 
som ligger på avrinningsområdet leds via det kommunala dagvattenledningssystemet orenat 
till recipienten. Dagvattnet från avrinningsområdet leds via ledningar med dimensionen 1000 
mm till ett dike i ett grönområde som är markerad med en cirkel på kartan (bilaga 1 figur 11). 
I diket leds dagvattnet till Bredviken.  
 

Gammelstad 
Avrinningsområdet (bilaga 1 figur 12) ca 110 ha innefattar Gammelstads industriområde, 
bostadsområde och skolor, varav vägar ca 8 ha och parkeringsytor ca 70 ha. Dagvattnet leds 
till Luleälven. Bassängvattnet från Gammelstads badhus som ligger på avrinningsområdet 
leds även via dagvattenledningssystemet till Luleälven. På industriområdet fanns ledningar, 
var utloppen var trasiga, som ledde dagvattnet mellan olika diken. En del av dikena var 
nedskräpade med plastsäckar och dylikt. På industriområdet finns två bilverkstäder som kan 
generera påverkan på dagvattnet. Det ska finnas två utlopp från detta avrinningsområde enligt 
kartan från Tekniska förvaltningen och de ska ligga under vattenytan i Luleälven och därmed 
kunde inte dimensionen på ledningarna mätas vid inventeringen. Tekniska förvaltningen har 
uppgifter om en dimension på 1000 mm.  
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Centrumhalvön 
Centrumhalvön (bilaga 1 figur 13) omfattar ca 148 ha och innefattar 15 avrinningsområden 
varav 10 av utloppen är under vattenytan. För de utlopp på centrumhalvön som inte var under 
vattenytan uppmättes vid inventeringen diametern till 145 mm (bilaga 1 figur 13, utlopp 1), 
500 mm (bilaga 1, figur 13, utlopp 2), 1200 mm (bilaga 1, figur 13, utlopp 6), 500 mm 
(bilaga 1, figur 13, utlopp 7). Utlopp 7 som ligger på Gültzaudden var igentäppt av sediment 
och löv. 10 m väster om utlopp 6 fanns ett annat rör i betong som inte är utmärkt på kartan. 
På centrumhalvön finns många typer av företag, vägar, bostadsområden, skolor och 
grönområden. Även bassängvattnet från Pontusbadet leds ut till Norra fjärden. Utloppet 
ligger under vattenytan och dimensionen är 300 mm enligt uppgifter från Tekniska 
förvaltningen. Trafiken på området är det som ger påverkan på dagvattnet.  
 

Gammelstadsvägen/Svartöleden 
En sträcka av Gammelstadsvägen som börjar 75 m efter korsningen med Robertsviksgatan 
och sedan vidare på Svartöleden fram till korsningen med Kronbacksvägen är en av fem 
vägsträckor i Luleå med högst trafikintensitet (figur 4). Vägsträckan är indelad i fyra olika 
avrinningsområden. Den första delen på 450 m börjar på Gammelstadsvägen 75 m efter 
korsningen med Robertsviksgatan och slutar på Svartöleden i korsningen med Backgatan. 
Dagvattnet från denna vägsträcka leds till Ytterviken till samma utlopp som dagvattnet från 
hela Yttervikens industriområde leds och har en dimension på 1400 mm. Dagvattnet från den 
andra delsträckan som är 350 m leds till Lulsundskanalen med en ledning som är 400 mm. 
Denna sträcka av Svartöleden sträcker sig mellan korsningen med Backgatan och korsningen 
med Bensbyvägen. Den tredje delsträckan är 100 m och innefattar bara trevägskorsningen 
med Bensbyvägen och dagvattnet från sträckan leds till ett utlopp i Lulsundskanalen som inte 
återfanns vid inventeringen. Den fjärde delsträckan börjar efter korsningen med Bensbyvägen 
fram till korsningen med Kronbacksvägen. Delsträckan är 500 m och dagvattnet leds via 
ytavrinning till sidorna av vägen.  
 

Bergnäsbron 
Bergnäsbron är en av de högst belastade vägsträckorna i Luleå kommun (figur 4). Dagvattnet 
från bron leds genom hål i bron ner till Lulefjärden.  
 

Malmuddsviadukten 
Bron mellan centrumhalvön och Malmudden klassas som en av Luleås fem högst belastade 
vägsträckor (figur 4). Dagvattnet från bron leds via stuprör ner under bron. Ett av stuprören 
slutar ovan marken vilket resulterar i att dagvattnet infiltreras i marken. Ett annat av 
stuprören leds ner i marken och är ihopkopplat med det kommunala dagvattenledningsnätet. 
Dagvattnet leds ut i kanalen som går från Skurholmsfjärden till Gråsjälfjärden. Utloppet 
ligger inne på banverkets område som är inhägnat och inte öppet för allmänheten. Till 
stupröret som är sammankopplat med den kommunala dagvattenledningen leds dagvatten via 
stuprännor från fler delsträckor av bron. Antalet stuprännor som leds till det kommunala 
dagvattenledningsnätet är okänt eftersom inventering inte genomförts för de stuprör och 
rännor som är belägna under bron inne på banverkets område.  
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Haparandavägen 
Sträckan mellan mjölkuddsrondellen och rondellen vid Björkskataleden (bilaga 1 figur 19) är 
en av fem högst belastade vägsträckor i Luleå (figur 4). Denna vägsträcka är 1225 m och 
delas in i två avrinningsområden. Från den första delsträckan på 550 m leds dagvattnet till ett 
utlopp i Ytterviken. Det är samma utlopp som även dagvattnet från hela Yttervikens 
industriområde leds till. Dagvattnet från den andra delsträckan på 675 m leds via ytavrinning 
till sidorna av vägen.  
 

Namnlösa gatan/Bodenvägen 
En sträcka på 6,9 km som börjar på Namnlösa gatan och fortsätter på Bodenvägen är en av de 
fem vägsträckor i Luleå som har högst trafikintensitet (figur 4). Sträckan är indelad i tre 
avrinningsområden. Från den första delsträckan på 725 m leds dagvattnet ut i Stadsviken. 
Från vägbanken som är 450 m och skiljer Skutviken och Norra fjärden åt leds dagvattnet på 
samma sätt ut i Norra fjärden. Från nästa sträcka på 550 m leds dagvattnet via gallerbrunnar 
som finns mellan körfälten till okänd recipient, då kartan inte går att tyda på grund av att 
pilarna går mot varandra. Detta handlar om sträckan mellan Skutviken och 
mjölkuddsrondellen. Från den sista delsträckan som är 5175 m, mellan mjölkuddsrondellen 
och förbi Notvikens industriområde, leds dagvattnet via dagvattenbrunnar som finns mellan 
körfälten till sidan av vägen. 
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Tabell 2. Inventerade områden: markanvändning, diametern på ledningen/ledningarna, avrinningsområdets area, övriga anmärkningar samt hänvisning till 
respektive karta och fotografi på utlopp. 
 

Avrinningsområde Markanvändning Utloppets 
diameter (mm) 

Avrinnings-
områdets 
ungefärliga 
area  

Annan anmärkning Bilaga/karta 
Bilaga/foto 

Notviken Industriområde, 
vägar, parkeringar, 
bostadsområde. 

800 67 ha därav 
vägar 23 ha, 
parkeringsytor 
13 ha. 

Gammelstadsviken är 
naturreservat och Natura 
2000 område. 

Bilaga 1, Fig. 1. 
Bilaga 2, Fig. 1. 
 

Notvikens 
industriområde I 

Industriområde, 
(endast nio företag), 
vägar, parkeringar. 

300 och 750 4 ha därav 
vägar 0,6 ha, 
parkeringsytor 
0,3 ha. 

Avrinningsområdet har 2 
utlopp. 

Bilaga 1, Fig. 2. 
Bilaga 2, Fig. 2.

Notvikens 
industriområde II 

Industriområde, 
vägar, parkeringar. 

600 14 ha därav 1 
ha vägar, 7 ha 
parkeringsytor. 

Diametern på röret är 
uppskattad, ty svag is på 
recipienten. 

Bilaga 1, Fig. 2. 
Bilaga 2, Fig. 3.

Storhedens 
industriområde I 

Industriområde, 
vägar, parkeringar. 

1400 67 ha därav 5 
ha vägar, 18 
ha 
parkeringsytor. 

 Bilaga 1, Fig. 3. 
Bilaga 2, Fig. 4.

Storhedens 
industriområde II 

Industriområde 
vägar, parkeringar. 

1000, 600 och 
200  

48 ha därav 3 
ha vägar, 12 
ha 
parkeringsytor 

Avrinningsområdet har 
tre utlopp. 

Bilaga 1, Fig. 4. 
Bilaga 2, Fig. 5, 
6. 

Yttervikens 
industriområde/ 
Universitetsområdet 

Industriområde, 
vägar, parkeringar, 
universitetsområde. 

680, 1150, 1350 
och 210 

70 ha därav 20 
ha vägar, 4 ha 
parkeringsytor. 

Det kommunala röret ska 
enligt Tekniska 
förvaltningen vara 500 
mm. De andra tre rören är 
inte kommunala. 

Bilaga 1, Fig. 5. 
Bilaga 2, Fig. 7.
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Ytterviken södra Industriområde 480 9 ha därav 
vägar 0,8 ha, 
parkeringsytor 
0,5 ha. 

 Bilaga 1, Fig. 6. 
Bilaga 2, Fig. 8.

Lövskatans 
industriområde 

Industriområde, 
vägar, parkeringar, 
bostadsområde. 

400 44 ha därav 
vägar 4 ha, 
parkeringsytor 
8 ha. 

 Bilaga 1, Fig. 7. 
Bilaga 2, Fig. 9.

Skutvikens 
industriområde  

Industriområde, 
vägar, parkeringar. 

1400 820 ha därav 
vägar 57 ha, 
parkeringsytor 
24 ha.  

 Bilaga 1, Fig. 8. 
Bilaga 2, Fig. 
10. 

Robertsviksgatan Vägar, parkeringar, 
bostadsområde, 
skolor och affärer. 

600 47 ha därav 
vägar 4 ha, 
parkeringsytor 
20 ha. 

 Bilaga 1, Fig. 9. 
Bilaga 2, Fig. 
11. 

Östermalm Bostadsområden, 
vägar, skolor 

 93 ha därav 
vägar 29 ha, 
parkeringsytor 
6 ha. 

Stor grå plym av 
dagvatten spred sig i 
recipienten. 

Bilaga 1, Fig. 
10. 
Bilaga 2, Fig. 
12. 

Hertsön Simhall, vägar, 
bostadsområden, 
idrottsanläggningar, 
skolor. 

1000 177 ha därav 
vägar 55 ha, 
parkeringsytor 
19 ha. 

 Bilaga 1, Fig. 
11. 
Bilaga 2, Fig. 13 
och 14. 

Gammelstad Industriområde, 
simhall, vägar, 
parkeringar, 
bostadsområden, 
skolor, 
idrottsanläggningar. 

1000 110 ha därav 
vägar 8 ha, 
parkeringsytor 
70 ha. 

Enligt tekniska 
förvaltningen är 
ledningens diameter 1000 
mm. På kartan är det 
markerat att två utlopp 
ska finnas.  

Bilaga 1, Fig. 
12. 
Bilaga 2, Fig. 
15. 

Centrumhalvön Vägar, parkeringar, 
bostadsområden, 

 148 ha  Bilaga 1, Fig. 
13. 
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affärsverksamhet, 
skolor, grönområden. 

Bilaga 2, Fig. 
16, 17, 18, 19. 
 

Gammelstadsvägen/ 
Svartöleden 

> 15 000 
fordon/dygn 

400 (utloppet 
som mynnar ut i 
Lulsundskanalen)

  Bilaga 2, Fig. 
20, 21. 

Bergnäsbron > 15 000 
fordon/dygn 

-   - 

Malmuddsviadukten > 15 000 
fordon/dygn 

-   Bilaga 2, Fig. 22 
och 23. 

Haparandavägen > 15 000 
fordon/dygn 

-   - 

Namnlösa 
gatan/Bodenvägen 

> 15 000 
fordon/dygn 

-   Bilaga 2, Fig. 
24, 25, 26, 27 
och 28. 
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4. Metallackumulation i sediment från dagvattenutsläpp 

4.1 Provtagning och analysmetoder 
Sedimentprover togs utanför dagvattneutlopp från tre olika avrinningsområden. Målet var 
att se belastningen av metaller och göra en bedömning om det fanns någon koppling 
mellan metallhalterna och dagvattenutsläpp på respektive område. 
 
Val av provtagningspunkter baserades på inventeringen av avrinningsområdena (se 
avsnitt 3). Faktorer som recipientens känslighet och avrinningsområdets storlek samt 
karakteristik togs med i beslutet. De faktorer som avgjorde vilka provtagningspunkter 
som slutligen valdes ut var främst miljökontorets önskan om att titta på industriområden 
samt att vägdagvatten skulle ingå i provtagningen. Ett krav var dessutom att det skulle 
finnas ett lämpligt dike med dagvattenutlopp att provta i.  
 
De utvalda avrinningsområdena är Notviken, Ytterviken/Universitetsområdet och 
Storhedens industriområde I (figur 5, 6 och 7). En detaljerad karakterisering av 
avrinningsområdena finns i tabell 2. 
 
 
Tabell 3. Provtagningsområden, provtagningspunkter och provtagningspunkternas förkortningar samt 
hänvisning till bilder på provtagningsområdena. 
Recipient Provtagningspunkt Förkortning Bild 
Gammelstadsviken Gammelstadsviken utlopp GV1 Bilaga 3, figur 1 
 Gammelstadsviken dike GV2 Bilaga 3, figur 2 
 Gammelstadsviken 

våtmark 
GV3 Bilaga 3, figur 3 

Ytterviken Ytterviken utlopp YV1 Bilaga 3, figur 4 
 Ytterviken dike YV2 Bilaga 3, figur 4 
 Ytterviken öppet vatten  YV3 Bilaga 3, figur 5 
Notviken Notviken dike NV1 Bilaga 3, figur 6 
 Notviken öppet vatten NV2 Bilaga 3, figur 7 
 
 

Notviken (Storhedens industriområde I) 
I och med den trafikintensitet som noterades vid inventeringen på Storhedens 
industriområde I är det lämpligt att provtagning utförs i recipienten Notviken. Dessutom 
var stor del av trafiken tung trafik vilket genererar större belastning på dagvattnet än 
personbilar. Dagvattnet från E4:an leds även till Notviken via ytavrinning. 
 
Prover togs i två punkter. Första provtagningspunkten var i diket ca 30 m från 
utsläppspunkten (NV1, figur 5). Den andra provtagningspunkten var ca 250 m från 
utsläppspunkten i Notviken (NV2, figur 5). I punkt NV1 togs tre prover och i punkt NV2 
togs fyra prover. Proverna från respektive provtagningspunkt slogs ihop till ett prov 
eftersom stor mängd sediment krävs för kornstorleksanalys. För punkt NV1 analyserades 
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nivåerna 0-2 cm och 16-18 cm. Sediment från fyra olika nivåer analyserades för punkt 
NV2 eftersom relativt långa sedimentproppar kunde tas upp vilka innehöll stor andel 
finkornigt sediment. Intervaller som analyserades var 0-2, 4-6, 16-18 och 26-28 cm. 
 
 
 

NV2

N

Utlopp

NV1

182 m

NV2

Notviken

NV2

N

Utlopp

NV1

182 m

NV2NV2

N

Utlopp

NV1

182 m

N

Utlopp

NV1

182 m

NV2

Notviken

 
Figur 5. Storheden I med avrinningsområdet inringat. Utloppet i diket är utmärkt med en cirkel. 
Provtagningspunkterna NV1 och NV2 är utmärkta med kryss. 
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Gammelstadsviken (Notviken) 

Då dagvattnet från avrinningsområdet Notviken leds till Gammelstadsviken som är ett 
naturreservat och utmärkt till Natura 2000 område skulle en provtagning i recipienten 
Gammelstadsviken utföras. En stor andel högtrafikerade vägar finns på 
avrinningsområdet.  
 
Vid Gammelstadsviken togs prover i tre punkter. En utav punkterna var i diket ca 4 m 
från dagvattenutloppet (GV1, figur 6). Den andra provtagningspunkten var i diket ca 10 
m från dagvattenutloppet (GV2, figur 6). Den tredje provtagningspunkten (GV3, figur 6) 
var efter dikets slut i en mindre typ av våtmark som naturligt har bildats när 
Gammelstadsviken delvis vuxit igen, ca 14 m från dagvattenutloppet. Våtmarkens öppna 
vattenytor var täckt av is vid provtagningen. Tre prover togs i varje punkt och slogs ihop 
till ett prov eftersom stor mängd sediment krävs för kornstorleksanalys. Intervallet som 
analyserades för den ytligare nivån i sedimenten i de tre provtagningspunkterna var 0-2 
cm. För den djupare nivån analyserades intervallet 10-12 cm för punkt GV1 och GV2. I 
punkt GV3 analyserades intervallet 24-26 cm. Ett djupare skikt analyserades för GV3 
jämfört mot punkterna GV1 och GV2 på grund av att en längre sedimentpropp kunde tas 
upp i punkt GV3. 
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NGammelstadsvikens 
naturreservat

GV1
GV2

GV3

235 m

Utlopp

NGammelstadsvikens 
naturreservat

GV1
GV2

GV3

235 m

NGammelstadsvikens 
naturreservat

GV1
GV2

GV3

235 m

Utlopp

 
Figur 6. Avrinningsområdet Notviken I inringat på kartan. Utloppet i diket  
är utmärkt med en cirkel. Provtagningspunkterna GV1, GV2 samt GV3 är  
utmärkta med kryss. 
 
 
 

Ytterviken (Yttervikens industriområde/Universitetsområdet) 
Dimensionen på den kommunala ledningen i Ytterviken/Universitetsområdet är 680 mm 
och de tre andra ledningarna är 1150, 1350 och 210 mm vilket indikerar på att stora 
dagvattenmängder tillförs recipienten. Även avrinningsområdets karaktär styrker 
rekommendationen angående utredning då det är varierande markanvändning på området 
med industrifastigheter, varav fem bilmekaniker som kan generera påverkan på 
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dagvattnet, samt bostadsområde. Områdets area som är ca 70 ha bedöms även som ett 
medelstort avrinningsområde jämfört med de andra områdena som ingått i inventeringen. 
 
På området togs prover i tre punkter. Den första provtagningspunkten var i diket ca 5 m 
från rörmynningarna (YV1, figur 7). Andra provtagningspunkten (YV2, figur 7) var i 
diket ca 40 m från rörmynningarna. Tredje provtagningspunkten var efter dikets slut i 
öppet vatten i Ytterviken, ca 250 m från dagvattenutloppet (YV3, figur 7). Tre prover 
togs i vardera punkt och slogs ihop till ett prov på grund av att stor mängd sediment 
behövs för kornstorleksanalys. För samtliga tre provtagningspunkter analyserades 
intervallet 0-2 cm. För den djupare nivån i punkt YV1 analyserades intervallet 16-18 cm. 
I punkt YV2 analyserades intervallet 10-12 cm och i punkt YV3 analyserades intervallet 
22-24 cm. Ett djupare skikt analyserades i punkt YV3 jämfört mot punkterna YV1 och 
YV2 på grund av att en längre sedimentpropp kunde tas upp i punkt YV3.     
 
 

N

YV1
YV2

YV3
Utlopp

144 m

N

YV1
YV2

YV3
Utlopp

144 m
 

Figur 7. Avrinningsområdet Yttervikens industriområde/universitet inringat. Utloppet i diket är utmärkt 
med en cirkel. Provtagningspunkterna YV1, YV2 samt YV3 är utmärkta med kryss. 
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4.1.1 Provtagningsmetod 
För varje område ingick två till tre punkter i provtagningen (tabell 3, figur 5, 6, 7). I varje 
punkt togs tre till fyra delprover. Provtagning har genomförts på sediment med en Kajak-
provtagare (figur 8) och tillhörande plaströr (diameter: 64 mm) som fästes i provtagaren. 
Plaströret avlägsnas från Kajak-provtagaren då en sedimentpropp (figur 10) erhållits. 
Plaströret monteras därefter på stativet (figur 9) för att sedimenten ska kunna samlas upp 
och möjligtvis skiktas. 
  
Sedimentproppen (figur 10) skiktades i delprov som var två centimeter. Intervallet mellan 
0-2 cm i alla proppar från en punkt slogs ihop till ett delprov och analyserades. Sediment 
från ett intervall på två centimeter, längre ner i sedimentpropparna från en 
provtagningspunkt slogs ihop till ett delprov. Intervallet varierade mellan 10-12 cm och 
26-28 cm på grund av att sedimentpropparnas längd varierade beroende av hur långt ner 
provtagaren gick att trycka i sedimenten. I tre av åtta provtagningspunkter (YV3, GV3 
och NV2) analyserades ytterligare sediment från djupare nivåer än 18 cm. De nivåer som 
analyserades var 22-24 cm, 24-26 cm respektive 26-28 cm eftersom sedimenten 
bedömdes vara mer finkornig på dessa nivåer jämfört med nivåerna 10-12 cm och 16-18 
cm vilka endast analyserades för de andra fem provtagningspunkterna. Den mer 
finkorniga sedimentfraktionen som återfanns på 22-28 centimeters djup i de tre 
provtagningspunkterna YV3, GV3 och NV2 analyserades på grund av att föroreningar i 
50 % av fallen fäster till sediment med kornstorleken 0,00045-0,063 mm vilket klassas 
som fint sediment enligt Davis & Birch (2008).  
 

      
Figur 8. Kajak-provtagaren.            Figur 9. Stativ till Kajak-                       Figur 10. Sedimentpropp. 
                 provtagaren och plaströr vars  
                                                         sediment samlas upp. 
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4.1.2 Analysmetoder 
Halterna av Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni och Hg i sedimentet analyserades enligt en EPA-
metod (modifierad) 200.8 ICP-SFMS (ALS). Detektionsgränserna för de olika metallerna 
är: Pb 0,1 mg/kg TS, Cd 0,01 mg/kg TS, Cu 0,3 mg/kg TS, Zn 1 mg/kg TS, Ni 0,08 
mg/kg TS, Hg 0,04 mg/kg TS och Cr 10 mg/kg TS. 
 
Kornstorleken bestämdes genom våtsiktning enligt SS-EN-933-1 (Väglaboratoriet) med 
en precision på ± 0,5 vikt%.  
 

4.1.3 Referensvärden 
De uppmätta metallkoncentrationerna har jämförts med metallkoncentrationerna som 
uppmätts på Gültzaudden av Rentz et al., (2008) eftersom Gültzaudden kan ses som en 
referenspunkt i Luleå som är relativt opåverkad av dagvatten. En faktor har räknats ut för 
varje metallhalt i varje provtagningspunkt samt djup genom att de uppmätta 
metallvärdena dividerats med metallvärdena för Gültzaudden.  
 
Enligt rekommendation vid telefonkontakt med Naturvårdsverket jämfördes värdena även 
med utländska riktvärden för sediment. De Kanadensiska värden framtagna 1993 som går 
under benämningen LEL som står för Lowest Effect Level valdes slutligen ut som 
jämförvärden. LEL-värdena innebär att vid den koncentrationen av ämnet i fråga har 
effekt kunnat ses på den känsligaste organismen vid laboratorieförsök.  
 
Metallvärdena från Gammelstadsviken, Ytterviken och Notviken har även jämförts med 
metallvärdena från undersökningen av Rentz et al., 2008 från Skutviken (se tabell 13). 
Jämförelse med Skutviken har gjorts eftersom tydliga resultat av dagvattenpåverkan kan 
ses där. 
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4.2 Analysresultat 
Metallkoncentrationerna och andelen sediment som hade mindre kornstorlek än 0,063 
mm i Ytterviken, Gammelstadsviken och Notviken i alla provtagningspunkter samt på de 
olika djupen i sedimenten finns i tabell 4, 5 och 6.  
 
Höga metallhalter hittades i en del provtagningspunkter på två av områdena: 
Gammelstadsviken samt Ytterviken. Kromhalten är hög på alla tre områdena i 
undersökningen samt även i referenspunkten på Gültzaudden. 
 
I Ytterviken (tabell 4) var det höga halter av Pb, Cd, Zn, Cu, Cr och Ni främst i två av 
provtagningspunkterna: YV2 10-12 samt YV3 0-2. Även i provtagningspunkt YV3 22-24 
fanns dessa metaller i höga halter. I de övriga provtagningspunkterna på området är det 
främst Cu och Cr som fanns i höga halter. 
 
 
Tabell 4. Halten bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), zink (Zn), krom (Cr), nickel (Ni) och kvicksilver 
(Hg) i de olika provtagningspunkterna samt i de olika provtagningsdjupen i Ytterviken. Andelen sediment i 
provtagningspunkterna som är mindre än 0,063 mm anges även i tabellen. 
 YV1 0-2 YV1 16-

18 
YV2 0-2 YV2 10-

12 
YV3 0-2 YV3 

22-24 
Pb (mg/kg TS) 27,4 15,3 12,3 32,9 42,1 15,2 
Cd (mg/kg TS) 0,304 0,3 0,243 0,531 1,04 0,496 
Cu (mg/kg TS) 27,4 38,3 20,9 43,4 74,5 41,9 
Zn (mg/kg TS) 156 178 138 276 452 155 
Cr (mg/kg TS) 65,6 80,8 91,6 114 129 76,7 
Ni (mg/kg TS) 17,6 19 16,1 25,8 49,2 47,6 
Hg (mg/kg TS) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,0443 <0,04 
Kornstorlek 
<0,063 mm (%) 

1,3 2,0 4,6 77,6 70,2 90,3 

 
 
Det var i två provtagningspunkter i Gammelstadsviken (tabell 5) som det var utmärkande 
höga halter av metaller: GV2 10-12 samt GV3 0-2. I punkt GV2 10-12 var det höga 
halter av Pb, Cd, Cr, Cu, Hg och Zn. I provtagningspunkt GV3 0-2 var det höga halter av 
Pb, Cd, Cu, Zn och Ni. Provtagningspunkt GV3 24-26 hade även förhöjda metallhalter 
men inte lika höga halter som i de två ovannämnda punkterna. Kopparhalten var hög i 
alla provtagningspunkterna på området och i alla djup. I provtagningspunkt GV1 i de 
båda skikten var det främst två metaller som fanns i varierande höga koncentrationer: Cu 
och Cr. I provtagningspunkt GV2 0-2 är det endast Cu som finns i höga halter. 
Anmärkningsvärt för Gammelstadsviken är att, kvicksilver som endast fanns i förhöjda 
halter i fyra punkter i denna undersökning, fanns i förhöjda nivåer i tre punkter i 
Gammelstadsviken (GV2 10-12, GV3 0-2 och GV3 22-24).  
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Tabell 5. Halten bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), zink (Zn), krom (Cr), nickel (Ni) och kvicksilver 
(Hg) i de olika provtagningspunkterna samt i de olika provtagningsdjupen i Gammelstadsviken. Andelen 
sediment i provtagningspunkterna som är mindre än 0,063 mm anges även i tabellen. 
 GV1 0-

2 
GV1 10-
12 

GV2 0-
2 

GV2 10-
12 

GV3 0-
2 

GV3 24-
26 

Pb (mg/kg TS) 13,8 23,5 11,6 196 47,8 17,2 
Cd (mg/kg 
TS) 

 0,163 0,279 0,152 1,80 0,932 0,576 

Cu (mg/kgTS) 77,3 220 101 247 144 40,9 
Zn (mg/kg TS) 75,7 96,6 67,8 291 387 130 
Cr (mg/kg TS) 95,2 82,3 66,7 104 102 75 
Ni (mg/kg TS) 16,1 16,2 10,4 24,6 34 38,6 
Hg (mg/kg 
TS) 

<0,04 <0,04 <0,04 0,741 0,117 0,0431 

Kornstorlek  
<0,063 m(%) 

10,7 27 5,7 61,2 92 86,1 

 
 
 
I Notviken (tabell 6) var det endast krom som fanns i höga halter samt kvicksilver i en av 
provtagningspunkterna i ett av skikten (NV2 26-28). 
 
 
Tabell 6. Halten bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), zink (Zn), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg) i 
de olika provtagningspunkterna samt i de olika provtagningsdjupen i Notviken. Andelen sediment i 
provtagningspunkterna som är mindre än 0,063 mm anges även i tabellen. 
 NV1 0-2 NV1 16-

18 
NV2 0-2 NV2 4-6 NV2 16-

18 
NV2 26-
28 

Pb (mg/kg TS) 12,5 26,5 11,5 9,85 9,53 4,29 
Cd (mg/kg TS) 0,209 0,377 0,364 0,29 0,181 0,0854 
Cu (mg/kg TS) 29,1 19,3 21,1 24,1 18,2 12,1 
Zn (mg/kg TS) 104 80,1 88,9 74,2 71,2 34,6 
Cr (mg/kg TS) 307 92,3 103 153 118 71,3 
Ni (mg/kg TS) 18,2 12,1 11 15,2 16,2 12,2 
Hg (mg/kg TS) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Kornstorlek 
<0,063 mm (%) 

29,9 53,9 4,1 7,7 39,5 79,8 

 
 
 
I provtagningspunkterna GV2 10-12, GV3 0-2, GV3 24-26, YV2 10-12, YV3 0-2 och 
YV3 22-24 är metallhalterna höga och andelen sediment som är mindre än 0,063 mm är i 
alla provtagningspunkterna minst 60 % (tabell 4 och 5) vilket tyder på att det finns ett 
samband mellan kornstorlek och föroreningsmängd. I Notviken kan inget samband 
mellan kornstorlek och metallhalt ses då metallhalterna är låga.  
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5. Diskussion 
De kanadensiska riktvärdena, Lowest Effect Level (LEL) för metallerna samt 
metallhalterna som tidigare uppmätts på Gültzaudden (tabell 7), har använts för att räkna 
fram faktorer som beskriver hur många gånger metallhalterna i denna undersökning 
överskred de olika faktorerna (tabell 8, 9 och 10).  
 
 
Tabell 7. Referensvärden: LEL-värdet och metallhalten som tidigare uppmätts på Gültzaudden för 
metallerna Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni och Hg är angivet i tabellen. 
 Pb Cd  Cu 

 
Zn 
 

Cr  
 

Ni 
 

Hg 

LEL#  
(mg/kg TS) 

31 0,6 16 120 26 16 0,2 

Gültzaudden 
(mg/kg TS) 

13,3 0,3 19,0 106,4 71,6 21,1 0,07 

# Lowest Effect Level (Environment Ontario, 1993). 
 
 
I provtagningspunkt GV2 10-12 var de högsta metallhalterna i undersökningen uppmättes 
överskreds de kanadensiska riktvärdena och värdena från Gültzaudden för samtliga 
metaller (tabell 8) och jämförelsen visar på en mycket tydlig förhöjd nivå av dessa 
metaller. 
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Tabell 8. En faktor för LEL-värdet samt för Gültzaudden är uträknad och finns med i tabellen för alla 
provtagningspunkterna och djupen i Gammelstadsviken.  
  Pb Cd  Cu Zn Cr  Ni Hg 
GV1 0-2 Faktor 

(LEL-värdet) 
0,5 0,3 4,8 0,6 3,7 1,0 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

1,0 0,5 4,1 0,7 1,3 0,8 0,3 

GV1 10-12 Faktor  
(LEL-värdet) 

0,8 0,5 13,8 0,6 3,2 1,0 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

1,8 0,9 11,6 0,9 1,2 0,8 0,3 

GV2 0-2 Faktor  
(LEL-värdet) 

0,4 0,3 6,3 0,6 2,6 0,7 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

0,9 0,5 5,3 0,6 0,9 0,5 0,3 

GV2 10-12 Faktor  
(LEL-värdet) 

6,3 3,0 15,4 2,4 4,0 1,0 3,7 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

14,7 5,8 13,0 2,7 1,5 1,2 10,6 

GV3 0-2 Faktor 
(LEL-värdet) 

1,5 1,6 9,0 3,2 0,9 1,3 0,6 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

3,6 3,0 7,6 3,6 1,4 1,6 1,7 

GV3 24-26 Faktor 
(LEL-värdet) 

0,6 1,0 2,6 1,1 2,9 2,4 1,7 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

1,3 1,9 2,6 1,2 1,1 1,8 4,7 

För Hg har halten antagits vara 0,02 mg/kg TS i de fall resultaten från analyserna visade att halterna var 
<0,04 mg/kg TS. 
Beräkning av faktorn (LEL-värdet): Koncentration metall dividerat med LEL-värdet.  
Beräkning av faktorn (Gültzaudden): Koncentration metall i aktuell provtagningspunkt dividerat med 
koncentration metall på Gültzaudden.  
Färgförklaring: Faktor (LEL-värdet)= 1-1,5; 1,5-2; 2-3; 3-5; 5-10; >10 
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I provtagningspunkt YV3 0-2 där de högsta metallhalterna hittades i Ytterviken 
överskreds de kanadensiska riktvärdena samt värdena från Gültzaudden för Pb, Cd, Cu, 
Zn, Cr och Ni flera gånger (tabell 9), vilket visar på en tydlig onaturlig förhöjning av 
dessa metaller i Ytterviken speciellt i provtagningspunkt YV3 0-2.  
 
 
Tabell 9. En faktor för LEL-värdet samt för Gültzaudden är uträknad och finns med i tabellen för alla 
provtagningspunkterna och djupen.  
  Pb Cd  Cu Zn Cr Ni Hg 
YV1 0-2 Faktor 

(LEL-värdet) 
0,9 0,5 1,7 1,3 2,5 1,1 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

2,0 1,0 1,4 1,5 0,9 0,8 0,3 

YV1 16-18 Faktor 
(LEL-värdet) 

0,5 0,5 2,4 1,5 3,0 1,2 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

1,1 1,0 2,0 1,7 1,1 0,9 0,3 

YV2 0-2 Faktor  
(LEL-värdet) 

0,4 0,4 1,3 1,1 3,5 1,0 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

0,9 0,8 1,1 1,3 1,3 0,8 0,3 

YV2 10-12 Faktor 
(LEL-värdet) 

1,0 0,9 2,7 2,3 4,4 1,6 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

2,5 1,7 2,3 2,6 1,6 1,2 0,3 

YV3 0-2  
 

Faktor 
(LEL-värdet) 

1,4 1,7 4,7 3,8 5,0 3,0 0,2 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

3,2 3,4 3,9 4,3 1,8 2,3 0,6 

YV3 22-24 Faktor  
(LEL-värdet) 

0,5 0,8 3,0 1,3 3,0 3,0 0,1 

 Faktor 
(Gültzaudden) 

1,1 1,6 2,2 1,5 1,0 2,3 0,2 

För Hg har halten antagits vara 0,02 mg/kg TS i de fall resultaten från analyserna visade att halterna var 
<0,04 mg/kg TS. 
Beräkning av faktorn (LEL-värdet): Koncentration metall dividerat med LEL-värdet.  
Beräkning av faktorn (Gültzaudden): Koncentration metall i aktuell provtagningspunkt dividerat med 
koncentration metall på Gültzaudden.  
Färgförklaring: Faktor (LEL-värdet)= 1-1,5; 1,5-2; 2-3; 3-5; 5-10; >10 
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I Notviken (tabell 10) överskreds endast de kanadensiska riktvärdena och värdena från 
Gültzaudden av två metaller vilka var Cu och Cr (tabell 10). Det kanadensiska värdet för 
Cu överskreds endast marginellt i fem av sex sedimentskikt (tabell 10). Även värdena 
från Gültzaudden överskreds endast marginellt för Cu, i fyra av sex sedimentskikt (tabell 
10). För Cr överskreds det kanadensiska värdet med stor marginal, i provtagningspunkt 
NV1 0-2 överskreds det exempelvis 11,8 gånger (tabell 10). Värdet från Gültzaudden 
överskreds i samma punkt 4,3 gånger för Cr (tabell 10). Den stora skillnaden mellan hur 
många gånger Cr översteg de två olika värdena beror på att det i Luleå generellt sett är 
höga halter av Cr vilket medför att faktorn för Gültzaudden blir lägre än faktorn för de 
kanadensiska riktvärdena.  
 
 
Tabell 10. faktor för LEL-värdet samt för Gültzaudden är uträknad och finns med i tabellen för alla 
punkterna och djupen.  
  Pb Cd Cu Zn Cr Ni Hg 
NV1 0-2 Faktor 

(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,4 
 
0,9 

0,4 
 
0,7 

1,8 
 
1,5 

0,9 
 
1,0 

11,8 
 
4,3 

1,1 
 
0,9 

0,2 
 
0,6 

NV1 16-18 Faktor  
(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,9 
 
2,0 

0,6 
 
1,2 

1,2 
 
1,0 

0,7 
 
0,8 

3,6 
 
1,3 

0,8 
 
0,6 

0,1 
 
0,3 

NV2 0-2 Faktor  
(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,4 
 
0,9 

0,6 
 
1,2 

1,3 
 
1,1 

0,7 
 
0,8 

4,0 
 
1,4 

0,7 
 
0,5 

0,1 
 
0,3 

NV2 4-6 Faktor 
(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,3 
 
0,7 

0,5 
 
0,9 

1,5 
 
1,3 

0,6 
 
0,7 

5,9 
 
2,1 

1,0 
 
0,7 

0,1 
 
0,3 

NV2 16-18 Faktor 
(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,3 
 
0,7 

0,3 
 
0,6 

1,1 
 
1,0 

0,6 
 
0,7 

4,5 
 
1,7 

1,0 
 
0,8 

0,1 
 
0,3 

NV2 26-28 Faktor  
(LEL-värdet) 
Faktor 
(Gültzaudden) 

0,1 
 
0,3 

0,1 
 
0,3 

0,8 
 
0,6 

0,3 
 
0,3 

2,7 
 
1,0 

0,8 
 
0,6 

0,5 
 
1,3 

För Hg har halten antagits vara 0,02 mg/kg TS i de fall resultaten från analyserna visade att halterna var 
<0,04 mg/kg TS. 
Beräkning av faktorn (LEL-värdet): Koncentration metall dividerat med LEL-värdet.  
Beräkning av faktorn (Gültzaudden): Koncentration metall i aktuell provtagningspunkt dividerat med 
koncentration metall på Gültzaudden.  
Färgförklaring: Faktor (LEL-värdet)= 1-1,5; 1,5-2; 2-3; 3-5; 5-10; >10 
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Sedimentationstransport och ackumulering 
Generellt sett är det svårt att förutsäga var föroreningar ackumuleras i diken och större 
vattenmiljöer. Men det finns ett antal teorier som kan vara till hjälp vid en trolig 
bedömning. Dagvattenflödet till ett dike varierar beroende på intensiteten på regnet, på 
hur länge det regnar och på hur stor ytan på avrinningsområdet är (Butler & Davies). 
Föroreningstransport och/eller -ackumulation i diket beror mycket på dessa heterogena 
förhållanden, framför allt på grund av varierande flöden. Stora flöden får högre hastighet 
och kan transportera partiklar och föroreningar längre sträckor. Även tidigare 
sedimenterade partiklar kan spolas iväg igen vilket kallas för erosion (figur 11). 
Förhållandet mellan hastigheten och föroreningstransporten kan utläsas i ett 
hjulströmdiagram (figur 11). 
 

 
Figur 11. Hjulströmdiagram som visar hur transport, erosion och sedimentation beror av hastigheten på 
vattnet och på partikelstorleken. På y-axeln anges hastigheten på vattnet i (cm/s) och på x-axeln anges 
partikelstorleken i (mm) (FAO 2010).  
 
 
 
Att föroreningsnivån i Notviken inte var lika hög som på de andra två områdena i denna 
undersökning, Gammelstadsviken och Ytterviken, kan förklaras med tre teorier. Vatten i 
ett dike får högre hastighet om diket har stor lutning, alltså om diket inte är plant, i och 
med att friktionen då minskar i förhållande till volymen vatten. Diket i Notviken har 
större lutning jämfört med dikena i Ytterviken och Gammelstadsviken som är relativt 
breda och plana vilket innebär att hastigheten på vattnet blir högre i diket i Notviken. 
Vattenmassorna bör vara relativt lika på dessa tre områden då avrinningsområdena är 
ungefär lika stora och då det antas regna lika mycket på de tre områdena.  
 



38 

I nästa steg ska förhållandet mellan hastigheten på vattnet, partikelstorleken och erosion, 
transport samt sedimentation nämnas. Vatten med hög hastighet kan förflytta större 
partiklar än vatten med låg hastighet (figur 11). I Notviken där hastigheten på vattnet blir 
hög transporteras dagvattensedimentet ut till Notviken, vilket förklarar de låga 
metallhalterna i provtagningspunkten (NV1) i diket innan Notviken. Då vattnet spolats ut 
i Notviken avtar dess hastighet och dagvattensedimentet sedimenterar. 
 
I ett tredje steg ska förhållandet mellan vågpåverkan och sedimentation nämnas. På 
stränder blir vågpåverkan speciellt stor då vågorna grumlar upp bottnen och för med sig 
sediment som sedimenterar längre bort från stranden (Strahler & Strahler 2002). 
Notviken är en strand vilket innebär att det fina dagvattensedimentet kan grumlas upp av 
vågor och transporteras iväg längre ut i Notviken där det sedimenterar vilket kan förklara 
de låga metallhalterna i provtagningspunkt (NV2) i Notviken. Vid dikets mynning finns 
det, till skillnad från de två andra provtagningspunkterna ingen vegetation som verkar 
som sedimentfälla. 
 
I den första provtagningspunkten i Gammelstadsviken (GV1) och Ytterviken (YV1) 
överskred inte metallhalterna de kanadensiska LEL-värdena eller referensvärdena från 
Gültzaudden anmärkningsvärt (tabell 8 och 9). I den andra provtagningspunkten speciellt 
i Gammelstadsviken (GV2), men även i Ytterviken (YV2) för bottensedimentet, är 
metallhalterna betydligt högre än i de första provtagningspunkterna på respektive 
område. Detta kan förklaras med dikets karaktäristik och föroreningars större benägenhet 
att fästa till partiklar av mindre storlek (Davies & Birch 2008). I och med att dikena i 
både Gammelstadsviken och Ytterviken är breda och har låg vattennivå kommer vattnet 
som spolas ut från dagvattenutloppen att förlora hastighet vilket innebär att 
dagvattensediment med stor partikelstorlek och låg föroreningsmängd kommer att 
sedimentera i början av dikena. Det sediment som har mindre partikelstorlek, och större 
föroreningsmängd, på de två områdena kommer att transporteras längre ut. Sambandet 
mellan hastighet, partikelstorlek och sedimentation förklaras med ett hjulströmdiagram 
(figur 11).  
 
I Gammelstadsviken fanns de högsta halterna av metaller i provtagningspunkt två (GV2) 
i undersökningen men metaller ackumuleras även i våtmarken i provtagningspunkt tre 
(GV3). Eftersom dikets mynningsområde är igenväxt är spridning till övriga delar av 
viken begränsad. Vegetationen fungerar som en sedimentfälla och orsakar ackumulering 
även av finare sedimentfraktioner. 
 
Att det fanns ett samband mellan kornstorleken och metallhalten på två av områdena: 
Gammelstadsviken och Ytterviken men inte i Notviken kan förklaras med, som tidigare 
nämnts, att föroreningarna möjligtvis förs längre ut i Notviken av vågpåverkan.  
 
Att dagvattnet från avrinningsområdet Notviken leds orenat till naturreservatet och 
Natura 2000 området Gammelstadsviken bör ifrågasättas. Tekniska förvaltningen i Luleå 
kommun anser dock att Gammelstadsviken är den enda möjliga recipienten för dagvattnet 
från detta avrinningsområde. Dock rekommenderas det på grund av den tydliga 
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metallföroreningen av sedimentet att överväga och utreda andra metoder för att leda bort 
eller rena dagvattnet.  
 
I Ytterviken hittades de högsta metallhalterna i provtagningspunkt YV3 i toppsedimentet 
där en stor del av det fina dagvattensedimentet sedimenterar enligt kornstorleksanalysen. 
Föroreningarna har möjlighet att spridas ut i större utsträckning i Ytterviken än i 
Gammelstadsviken eftersom det inte är lika igenväxt i Ytterviken, men inte i samma 
utsträckning som de har möjlighet till i Notviken i och med att Ytterviken ändå är relativt 
skyddad från vind, vågor och strömmande vatten. Det finns dessutom relativt mycket 
vegetation i Ytterviken på sommaren som stoppar utspridningen och gynnas 
ackumulation av sediment.  
 
Att metallhalterna i provtagningspunkt tre i både Gammelstadsviken (GV3) och 
Ytterviken (YV3) är högre i de ytligare än i de djupare sedimenten kan förklaras med 
åldern på sedimenten (Rentz 2008). De djupare sedimenten kan vara dagvattensediment 
från ett visst antal år tillbaka i tiden då dagvattnet inte var lika förorenat från dessa 
avrinningsområden. Etableringen av de två industriområdena skedde efter 1960 och 
sedimentet kan exempelvis vara från tiden innan industriområdena etablerades då även 
trafikintensiteten på dessa områden kan ha varit lägre.   
 
De förhöjda halterna av kvicksilver (Hg) i de fyra punkterna GV2 10-12, GV3 0-2, GV3 
24-26 och NV2 26-28 i undersökningen kan bero på att industrin i Luleå förbränner stora 
mängder kol då det är en utsläppskälla av Hg enligt Makepeace at al., 1995. 
 
Resultaten i Gammelstadsviken och i Ytterviken visade att halterna av Cd, Cu, Zn, Pb, Ni 
och Cr var högre jämfört med de halter som uppmätts vid den tidigare studien i Luleå i 
den mycket dagvattenpåverkade Skutviken av Rentz et al., (2008). Eftersom Skutviken 
fungerar lik en dagvattendamm och anses vara ganska förorenad av 
dagvattenföroreningar visar detta resultat på att nivåerna av metaller i Gammelstadsviken 
och Ytterviken var mycket höga även i jämförelse med andra påverkade områden i Luleå. 
 
 
 

Rekommenderade framtida utredningar 
Det rekommenderas att utreda föroreningsnivån på avrinningsområdet Östermalm 
eftersom avrinningsområdet är jämförelsevis stort (ca 93 ha) och eftersom en stor andel 
av ytan består av vägar (ca 23 ha). Dessutom uppmärksammades en stor grå plym av 
dagvattensediment som spreds från dagvattenutloppet i recipienten Skurholmsfjärden vid 
inventeringen (bilaga 2, figur 12).  
 
Mellan körfälten på tre av de högst belastade vägsträckorna i Luleå (en sträcka av 
Haparandavägen, en sträcka av Svartöleden samt en sträcka av Bodenvägen) är det ett 
gräsbevuxet dike. Den sista delsträckan på 500 m av vägsträckan Svartöleden samt den 
sista delsträckan på 675 m av vägsträcka Haparandavägen finns inga dagvattenbrunnar 
vilket innebär att ytavrinning av dagvattnet sker samt infiltration i diket mellan körfälten. 
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Diken som är en variant av Sustainable Urban Drainage System (SUDS) (Butler & 
Davies 2004) renar dagvattnet från vägsträckorna då vattnet och sediment filtreras genom 
vegetationen och jorden. Dock kan problemet uppstå då dagvattnet från högtrafikerade 
vägar innehåller så pass höga föroreningshalter att diket inte har den kapacitet som krävs 
för att rena dagvattnet till acceptabla nivåer. Dessutom krävs ett visst underhåll (t ex. 
borttagning av gammalt dagvattensediment) för att inte redan ackumulerade föroreningar 
sprids ut vid kraftiga nederbörder. Men detta innebär inte att det är bättre att leda 
dagvattnet från dessa vägsträckor med konventionella dagvattenledningar direkt till en 
recipient, vilket görs på de övriga delsträckorna på dessa två vägsträckor samt på 
Bodenvägen som klassas som en av Luleås högst trafikerade vägsträckor. 
Sedimentprovtagning har tidigare genomförts på en del av Bodenvägen av Karlsson et 
al., 2008 och resultaten visade på förhöjda halter av metaller. Även Provtagning på 
vägsträckorna Svartöleden och Haparandavägen samt ytterligare provtagning på 
Bodenvägen rekommenderas för att få ett bättre dataunderlag. Provtagning av dagvattnet 
bör även genomföras på Bergnäsbron och Malmuddsviadukten där vattnet leds direkt till 
recipienten.  
 
På områden som inventerats och där dagvattnet inte bedöms vara förorenat i särskilt hög 
utsträckning kan det rekommenderas att göra vidare utredning då dessa områden kan, om 
så visas vara fallet, användas som opåverkade områden att jämföra mer påverkade 
områden med. I denna undersökning bedöms Notvikens industriområde I, Notvikens 
industriområde II och Robertsviksgatan vara områden som är relativt opåverkade av 
föroreningar. Dessa tre områden är relativt små ca 4 ha, ca 14 ha respektive ca 47 ha och 
de består till liten andel av vägytor och parkeringsytor. Det bedrivs inte heller någon 
verksamhet på områdena som kan ge påverkan på dagvattnet.  
 
Alla de olika sedimentfraktioner som togs under provtagningen har inte analyserats var 
för sig vilket skulle ge en bättre bild över föroreningssituationen och -källorna. En 
ytterligare provtagning rekommenderas efter snösmältningen eftersom det då 
transporteras ut mycket föroreningar (som ackumulerats i snön under hela vintern) med 
ett relativt jämt flöde. Under sommaren och hösten vid extrema regn kan det bli 
utspridning av dessa föroreningar på grund av höga flöden med hög transportkapacitet. 
Under vintern i kallt klimat sker det nästan inte någon föroreningstransport i och med att 
nederbörden faller i form av snö och stannar på marken tills det blir vår då istället hela 
vinterns ackumulerade föroreningar spolas ut i recipienterna. 
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6. Slutsatser 
Metallhalterna främst i Gammelstadsviken och även i Ytterviken är höga i jämförelse 
med referenspunkten Gültzaudden och de kanadensiska riktvärdena (tabell 10 och 11). 
 
Med det underlag som provtagningen i denna undersökning gett rekommenderas fortsatt 
utredning av dagvattnet som leds till Gammelstadsviken, Ytterviken samt Notviken. I 
Notviken rekommenderas fortsatt utredning eftersom föroreningarna delvis kan ha 
missats vid provtagningen och vidare utredning i Gammelstadsviken och Ytterviken 
rekommenderas för att få ett bredare underlag. Provtagning av PAH:er rekommenderas 
även då det kan komplettera uppfattningen om föroreningssituationen. 
 
Ytterligare avrinningsområden som inventerats i detta projekt och bedöms bidra till 
förorening av recipienter är: Centrumhalvön, Storhedens industriområde II, Östermalm, 
Ytterviken södra, Lövskatan, Hertsön, Gammelstad, Malmuddsviadukten, 
Haparandavägen, Gammelstadsvägen/Svartöleden, Bergnäsbron och Namnlösa 
gatan/Bodenvägen. 
 
I denna undersökning bedöms Notvikens industriområde I, Notvikens industriområde II 
och Robertsviksgatan vara områden som inte bidrar till förorening av recipienten i hög 
grad. 
 
Efter kartläggningen av verksamheterna på industriområdena dras slutsatsen att det 
till största delen är trafiken som bidrar till påverkan på dagvattnet i dessa områden. 
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Appendix 
Hantering av uttjänt bassängvatten. 



  

Bilaga 1: Kartor över de inventerade områdena 
 

NGammelstadsvikens 
naturreservat

235 m

Utlopp

NGammelstadsvikens 
naturreservat

235 m

Utlopp

 
Figur 1. Avrinningsområdet Notviken är inringat på kartan. Utloppet till  
Gammelstadsviken är markerat med en cirkel. 
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Figur 2. Avrinningsområdena Notvikens industriområde I och Notvikens industri- 
område II är inringade på kartan. Utloppet från Notvikens industriområde II är markerat  
med blått och de två utloppen från Notvikens industriområde I är även de markerade  
med blått. 
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Figur 3. Avrinningsområdet Storhedens industriområde I är inringat på kartan. Utloppet till Notviken är 
markerat med en cirkel. 
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Figur 4. Avrinningsområdet Storhedens industriområde II är inringat på kartan. Utloppet till  
Notviken är markerat med en cirkel. 
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Figur 5. Avrinningsområdet Ytterviken/Universitetsområdet är inringat på kartan. Utloppet är markerat med 
blått. 
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Figur 6. Avrinningsområdet Ytterviken södra är inringat på kartan.  
Utloppet är markerat med en cirkel.  
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Figur 7. Avrinningsområdet Lövskatans industriområde  
är inringat på kartan. Utloppet till Lövskataviken är  
markerat med en cirkel. 
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Figur 8. Avrinningsområdet Skutvikens industriområde är 
inringat på kartan. Dagvattenutloppet är utmärkt med blått. 
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Figur 9. Avrinningsområdet Robertsviksgatan är inringat på kartan. Utloppet  
är markerat med en cirkel.  
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Figur 10. Avrinningsområdet Östermalm är inringat på kartan. Utloppet till  
Skurholmsfjärden är markerat med en cirkel. 
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Figur 11. Avrinningsområdet Hertsön är inringat på kartan. Ledningens utlopp i diket  
är markerad med en cirkel. Även dikets utlopp till Bredviken är markerad med en cirkel. 
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Figur 12. Avrinningsområdet Gammelstad är inringat på kartan. Områdets två utlopp är 
markerade med blått.  
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Figur 13.  Centrumhalvön med de 15 avrinningsområdena inringade. Dagvattenutloppena är markerade med 
blått och är numrerade.  



 

Bilaga 2: Fotografier över inventerade utlopp/omgivningar 
 

     

 

 

 
 

Figur 1. Dagvattenutloppet på avrinningsområdet 
Notviken. 
 

Figur 3. Dagvattenutloppet på avrinningsområdet 
Notvikens industriområde II syns under isen. 
Mynningen är där pinnen sticker upp ur vattnet.  

Figur 2. Två utlopp leds ut till Mjölkuddstjärnen         
från avrinningsområdet Notvikens industriområde I. 



  

 

 
Figur 4. Dagvattenutlopp på avrinningsområdet Storhedens industriområde I. Vattnet leds i  
diket till Notviken. 
 

 
Figur 5. Ett av tre utlopp på avrinningsområdet Storhedens industriområde II. Utloppet är  
under vattenytan. Vattnet leds under E4an till Notviken.  
 
 
 



 

 
Figur 6. Ett av de tre utloppen på avrinningsområdet Notviken II. Dagvattnet leds i diket  
mellan två industrifastigheter till baksidan av den ena fastigheten och rinner ihop med  
dagvattnet från en av de andra tre ledningarna, bild x (ovan). Dagvattnet från de tre ledningarna  
rinner under E4an och ut till Notviken.  
 
 

 
Figur 7. Ett av dessa fyra rör är en kommunal ledning. Dagvatten som leds i den kommunala  
ledningen kommer från avrinningsområdet Ytterviken/Universitetsområdet.  



  

 
Figur 8. Dagvatten från avrinningsområdet Ytterviken södra leds ut till detta dike och rinner ut  
i Björkskatafjärden.  
 
 

 
Figur 9. Dagvattenutlopp på avrinningsområdet Lövskatans industriområde. Dagvattnet från  
avrinningsområdet leds till Inre Lövskatafjärden. Utloppet ligger under vattenytan. 
 
 



 

 
Figur 10. Dagvattenutloppet på avrinningsområdet Skutvikens industriområde är under  
vattenytan i Skutviken. 
 
 

 
Figur 11. Dagvattenutlopp på avrinningsområdet Robertsviksgatan är under vattenytan i  
Skutviken.  
 
 
 
 



  

 
Figur 12. Dagvattenutloppet i Skurholmsfjärden på  
avrinningsområdet Östermalm. 
 
 
 

 
Figur 13. Dagvattenutloppet på avrinningsområdet  
Hertsön. Vattnet rinner i diket till Bredviken.  
 
 



 

 
Figur 14. Diket innan dagvattnet når Bredviken. Bredviken är längst till höger i bild. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 15. Omgivningen där dagvattenutloppena på avrinningsområdet Gammelstad är.    
Utloppet är under vattenytan i Luleälven.  



  

    
Figur 16. Dagvattenutlopp 1 på centrumhalvön.          Figur 17. Dagvattenutlopp 2 på centrumhalvön.  
Dagvattnet leds till Stadsviken.                                     Dagvattnet leds till Stadsviken. 
 
 
 
 

 
Figur 18. Dagvattenutlopp 6 på centrumhalvön. Dagvattnet leds till Norra fjärden. 
 



 

 
Figur 19. Området där dagvattenutlopp 7 på centrum- 
Halvön ligger. Dagvattnet leds till Norra fjärden. 
 
 
 
 

     
 
 
 

Figur 20 och 21. Dagvattenutloppet på avrinningsområdet Svartöleden. Dagvattnet från en sträcka av 
Svartöleden leds till Lulsundskanalen. 



  

     

 

       

 

Figur 24.  Ett av dagvattenutloppen från 
Bodenvägen som leder dagvattnet till Stadsviken. 

 Figur 25. Ett av dagvattenutloppen från      
Bodenvägen som leder dagvattnet till Stadsviken. 

Figur 22. Stuprör som leder dagvattnet från 
Malmuddsviadukten ner på marken under bron.  

Figur 23. Stuprör som leder dagvattnet från 
Malmuddsviadukten till en dagvattenledning 
i marken. På bilden syns även stuprännor 
som leder dagvattnet i horisontell riktning 
från delar av bron till stupröret som leds ner i 
marken. 
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Figur 27.  Område/gräsbevuxet dike som 
skiljer höger och vänster körfält åt på en sträcka 
av Bodenvägen. Dagvattenbrunnar på området 
leder dagvattnet till sidan av vägen. 

Figur 28. Dagvattenutlopp på sidan av 
Bodenvägen som avleder dagvattnet från 
området mellan körfälten, där dagvattenbrunnar 
finns. 

Figur 26.  Ett av dagvattenutloppen från 
Bodenvägen som leder dagvattnet till 
Stadsviken. 



  

Bilaga 3: Fotografier över provtagningspunkterna 
 

    
Figur 1. Provtagningspunkt GV1 i Gammelstadsviken  Figur 2. Provtagningspunkt GV2 i Gammelstads- 
5 m från dagvattenutloppet.                                             viken som ligger i slutet av diket 10 m från                          
                                                                                         dagvattenutloppet. 
 

 
Figur 3. Provtagningspunkt GV3 i Gammelstadsviken. Provtagningsutrustning står på den istäckta  
delen av våtmarken. 



 

     
Figur 4. Provtagningspunkt YV1 i Ytterviken 5 m         Figur 5. Provtagningspunkt YV3 i Ytterviken där  
från dagvattenutloppet. Provtagningspunkt YV2             diket rinner ut i öppet vatten 250 m från dagvatten- 
ligger 35 m längre fram i diket alltså 40 m från               utloppet. 
utloppet.  
 
 

 
Figur 6. Provtagningspunkt NV1 30 m från dagvatten- 
utloppet. Diket leder till Notviken. 
 
 



  

 

 
Figur 7. Provtagningspunkt NV2 i Notviken 250 m från dagvattenutloppet. 



 

Appendix - Hantering av uttjänt bassängvatten 

Inledning 
Miljökontoret i Luleå kommun vill veta var det uttjänta bassängvattnet från badhusen i Luleå 
kommun leds och om detta kan vara en källa till förorening av recipienter i Luleå. I denna 
studie har det undersökts var bassängvattnet leds i Luleå kommun och i åtta andra kommuner. 
I centrala Luleå finns tre simhallar: Pontus badet, Gammelstads badhus och Hertsöns badhus.  
 
Metod 
Undersökningen angående hur Luleå kommun och andra kommuner i Sverige hanterar sitt 
uttjänta bassängvatten har baserats på ett utskick av mail till åtta slumpvis utvalda kommuner 
med frågan: hur hanterar ni i er kommun det uttjänta bassängvattnet? Två ytterligare 
kommuner har tillkommit till undersökningen genom uppgifter som tillhandahölls från 
Miljökontoret i Luleå. De kommuner som ingått i undersökningen är Kalmar, Lund, Avesta, 
Malmö, Skövde, Västerås, Gävle, Karlskrona och Umeå. Rörande det klorerade uttjänta 
bassängvattnet och dess möjlighet att ge någon påverkan på recipienterna som det tillförs har 
en e-mailintervju genomförts med Universitetslektor Lars Gunneriusson på instutitionen för 
tillämpad kemi och geovetenskap på Luleå tekniska universitet. 
 
Resultat  
Bassängvattnet från de tre inomhusbaden i centrala Luleå som ligger i centrum, Gammelstad 
och på Hertsön släpps ut utan föregående rening via dagvattenledningssystemet till Skutviken, 
Luleälven respektive Bredviken. Detta enligt kartorna med de kommunala 
dagvattenledningssystemen som tillhandahölls av Tekniska förvaltningen i Luleå. Enligt 
uppgifter från Bengt Ranneberg på tekniska förvaltningen i Luleå används kloreringsmedlet 
hypoklorit.  
 
I undersökningen svarade Kalmar, Lund och Avesta kommun att det uttjänta bassängvattnet 
från deras badhus leds via spillvattenledningar till det kommunala reningsverket. Malmös 
överskottsvatten leds till spillvattenledningsnätet och vid tömning av hela bassängen leds 
vattnet till dagvattenledningsnätet. I Skövde leds det uttjänta bassängvattnet till 
dagvattenledningsnätet och i Västerås tror de att det leds till dagvattenledningsnätet. Gävle, 
Karlskrona och Umeå kommun har inte besvarat frågan.  
 
Enligt Universitetslektor Lars Gunneriusson på LTU finns det möjlighet att kloret som finns i 
badvattnet kan bilda klororganiska föreningar beroende på vad för klor som tillförs 
badvattnet. Om det rör sig om hypoklorit finns det möjlighet för detta i och med att hypoklorit 
kan fungera som ett oxidationsmedel. Omfattningen beror på de mängder hypoklorit som 
släpps ut. Enligt Lars Gunneriusson är knappast bakterierna i badvattnet som släpps ut i 
recipienterna något problem i och med att vattnet är klorerat. Angående det klorerade 
badhusvattnet säger han att man kan fråga sig om det kan bildas signifikanta mängder av 
klororganiska ämnen och att det därför kan vara värt att utreda detta och se om det finns 
tidigare gjorda studier på området. 
 
Diskussion 
Catarina Lund som är hälsoskyddsinspektör i Kalmar kommun hänvisade i sitt svar i 
undersökningen till Socialstyrelsens handbok och Mikael Reissner på Socialstyrelsen, då hon 
inte tyckte att det var ok att låta det uttjänta bassängvattnet hanteras som dagvatten. För att 
kunna dra några slutsatser kring det klorerade uttjänta bassängvattnet som släpps ut till 
Skutviken, Luleälven och Bredviken behövs dock en vidare utredning. 


