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1 Sammanfattning 
Utredningen visar att dagvattenflödet ökar efter exploatering. Riktlinjen i 
dagvattenutredningen är att 10-årsregn ska kunna omhändertas och fördröjas inom 
planområdet utan att befintliga flöden överstigs. 
Åtgärder för fördröjning finns under kapitel 4.2.4  
Åtgärder för bibehållande av avrinningsområden finns under 4.2.1. Allmänna åtgärdsförslag 
presenteras under 4.2.5. 
Under kapitel 5 besvaras kommentarer som inkommit på dagvattenutredningen. 
Kapitel 6 summerar krav från Geoteknisk utredning gällande dagvattenhantering 
 
2 Inledning 
 
2.1 Syfte 
Syftet är att undersöka konsekvenser för dagvattensituationen i Hemavan vid en utbyggnad 
av området med olika typer av boende samt nya utförsåkningsområden. 

Utredningen föreslår åtgärder för att hantera förändringar som sker i och med exploatering 
av planen. 

Utredningens syfte är att föreslå åtgärder för att bibehålla identifierade avrinningsområden 
och den befintliga flödesmängen från dessa.  

2.2 Underlag 
Följande underlag har använts i arbetet med utredningen: 

• Grundkarta 

• Planillustration 

• Vägstudie, Plan och profil 

• Ortofoto 

• Geoteknisk utredning, Tyréns, 2018-12-18 

• Stormtac Web v18.3.2 

• Svenskt vatten, publikation P110, avledning av dag-, drän- och spillvatten 
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3 Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 
Planområdet är ca 138ha och består till största delen av skogsmark med undantag för ett 
stugområde i sydöst som ingår i identifierat delavrinningsområde 1 (se figur 1). Området 
avgränsas av Blå-vägen i väst.  
 
Ungefärliga avrinningsområden före exploatering har beräknats med hjälp av Global 
Mapper. 

 
Figur 1. Befintliga avrinning för planområdet. 
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3.2 Geoteknik/geohydrologi 
En geoteknisk undersökning för planområdet har utförts av Tyréns (Geoteknisk utredning för 
ny detaljplan 2018-12-18). 
 
Inom planområdet består vegetationen av relativt kraftig fjällbjörkskog upp till trädgränsen. 
Partier med myrmark finns utspritt över området. Inom området finns både torrare parter där 
enris dominerar undervegetationen och blötare parter med bland annat ormbunkar som 
dominerar undervegetationen. Jorden inom planområdet består främst av morän. I de nedre 
partierna finns grova svallsediment främst sand. Berg i dagen förekommer inom området. 

Till följd av närheten till berg ligger grundvattenytan relativt ytligt inom hela planområdet. De 
övre myrmarkerna har sannolikt uppstått till följd av berg som hindrar ytvatten att perkolera 
ner i jorden. I moränkullarna och strandvallen ligger dock grundvattenytan sannolikt något 
djupare medan den trycker fram i släntfot på dessa vallar och kullar 
 

3.3 Befintlig avvattning 
Aktuellt planområde har ett relativt begränsat avrinningsområde. Detta eftersom närmsta 
toppen där ny lift planeras utgör en vattendelare från ovankommande vatten från högre 
toppar. Från denna höjd rinner vattnet i huvudsakligen mot Syterbäcken i nordväst. Det finns 
några mindre bäckar som startar på fjällsidan och löper ner i planområdet, dock viker de 
flesta ner mot Syterbäcken och går sedan parallellt med planområdet. Någon mindre bäck 
finns inom planområdet. Det dike som avgränsar planområdets sydöstra del viker in i 
planområdet närmare väg E12. I området närmast E12 finns även en del avvattningsdiken 
anlagda. 
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4 Framtida förhållanden 

4.1 Planförslag 
Detaljplanen omfattar nya tomter för fritidshusbebyggelse med varierande storlek från 
byggnader inrymmande upp till 20 lägenheter till enskilda villor, totalt ca 4000 bäddar, nya 
liftar, pister och tillhörande servicebyggnader och vägar. 

Med hjälp av planillustrationen samt förprojekterade vägar har avrinningsområden efter 
exploatering beräknats med hjälp av Global Mapper (se figur 2). 

 
Figur 2. Planskiss med avrinningsområden efter exploatering. 
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4.2 Dagvattenhantering 

4.2.1 Avrinning 
Beräkningar har delats upp i 9 st delavrinningsområden i enlighet med analysen över 
planens befintliga avrinningsvägar. 

Delområde 1 
Största delen av området ligger utanför planen och dagvatten från maximalt två fastigheter 
skulle kunna tillkomma som ökat dagvattenflöde, detta beror på hur stickvägen utformas. 
Detta antas ej medföra någon förändring som kräver en speciell dagvattenåtgärd. 

Delområde 2 
På grund av den projekterade vägen växer avrinningsområdet efter exploatering.  
I figur 3 redovisas delområdets storlek före och efter exploatering (streckat område utgör 
skillnaden dem emellan).   

 

  
Figur 3. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 
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För att bibehålla delområdets befintliga storlek krävs åtgärder för att återföra tillkommande 
dagvattenflöden till sina ursprungliga flödesvägar. 
I Figur 4 redovisas strömningsvägar som måste säkras för att befintliga avrinningsområden 
ska bibehållas. 
 

 
Figur 4. Avrinningsvägar i blått samt påverkade avrinningsområden i grönt. 
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Delområde 3 
Figur 5 visar avrinningsområdets storlek före och efter exploatering. 
Den projekterade vägen skär av området och för med sig en stor del av dagvattnet in i 
delområde 2. 
 

 
Figur 5. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 

Trummor genom vägen krävs i detta område för att bibehålla befintliga strömningsvägar. 
Figur 6 illustrerar hur flöden kan styras för att uppnå detta. 
Streckat område planeras ej planläggas i detta skede och antas bibehålla sina befintliga 
avrinningsvägar. 

 
Figur 6. Föreslagna avrinningsvägar i blått för att bibehålla befintligt avrinningsområde. 
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Delområde 4 
Även här skärs en del av området av och förs in i delområde 2 pga. den projekterade 
vägens sträckning. 

Figur 7. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 

Figur 8 illustrerar lämpliga transportvägar inom delområdet för att bibehålla 
avrinningsområdets befintliga storlek. 

 
Figur 8. Föreslagna avrinningsvägar i blått för att bibehålla befintligt avrinningsområde. 
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Delområde 5 
Figur 9 redovisar att liten del av avrinningsområdet skärs av efter exploatering. 

 
Figur 9. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 

Figur 10 illustrerar lämpliga transportvägar inom delområdet för att bibehålla 
avrinningsområdets befintliga storlek. 

 
Figur 10. Föreslagna avrinningsvägar i blått för att bibehålla befintligt avrinningsområde. 
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Delområde 6 
Figur 11 visar att en stor del av avrinningsområdet skärs av pga. den projekterade vägens 
sträckning. 

 
Figur 11. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 

Figur 12 illustrerar lämpliga transportvägar inom delområdet för att bibehålla 
avrinningsområdets befintliga storlek. 

 
Figur 12. Föreslagna avrinningsvägar i blått för att bibehålla befintligt avrinningsområde. 
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Delområde 7 
Utifrån planillustration samt avrinningssimuleringar är område 7 oförändrat efter exploatering 
och därför är inga beräkningar eller dagvattenåtgärder föreslagna för området. 

Delområde 8 
Figur 13 visar att avrinningsområdet minskar efter exploatering pga. den projekterade 
vägens sträckning. 

  
Figur 13. Avrinningsområden före (rött) och efter (gult). 
 
Figur 14 illustrerar lämpliga transportvägar inom delområdet för att bibehålla 
avrinningsområdets befintliga storlek. 

 
Figur 14. Föreslagna avrinningsvägar i blått för att bibehålla befintligt avrinningsområde. 
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Område 9 
Utifrån planillustration samt avrinningssimuleringar är område 9 oförändrat efter exploatering 
och därför är inga beräkningar eller dagvattenåtgärder föreslagna för området. 

4.2.2 Beräkningsförutsättningar för dagvattenhantering 
Beräkningar har utförts med hjälp av StormTac Web v18.3.2. 
Flödesberäkningar är gjorda för 10-årsregn vid befintliga förhållanden samt efter 
exploatering med klimatfaktor 1,25. 

För att beskriva nuläget i området används beräknat utflöde för 10-årsregn vid befintliga 
förhållanden. Vid beräkning av befintligt utflöde från området har markanvändingen 
uppskattats med hjälp av ortofoto samt grundkarta. 

Utredningen syftar till att uppnå flödesneutralitet. Dagvattenflöden från planområdet efter 
exploatering ska inte överstiga befintligt utflöde. 

4.2.3 Flödesberäkning 
Flödesberäkningar begränsar sig till flöden inom planområdet.  
 
Befintliga flöden inom planområdet beräknas med avrinningskoefficient för skogsmark. 
Avrinningskoefficienter som använts för beräkningar efter exploatering är väg, 
fritidshusbebyggelse, flerbostadshusbebyggelse, grusytor (väg och parkeringar) samt 
skogsmark. 
 
Areor för markanvändning har beräknats med hjälp av gällande planförslag. 

Flödet före exploatering är beräknat med 138 ha skogsmark. 

Flödet efter exploatering är beräknat med 102 ha skogsmark, 7 ha grusyta (väg och 
parkering), 13,8 ha flerfamiljshusområde och 15,2 ha fritidshusområde. 

Tabell 1 redovisar beräknade flöden före och efter exploatering samt erforderlig total 
fördröjningsvolym för planområdet. Rinntid är beräknad med rinnlängd 1400 m och en 
genomsnittlig vattenhastighet på 0,5 m/s. 

 
Tabell 1. Beräknade dimensionerande flöden för nuläge och efterläge samt uppskattade rinntider. 

Flöde nuläge 10-årsregn  
(l/s, exkl klimatfaktor) 

Flöde efterläge 20-
årsregn (l/s, inkl. 

klimatfaktor) 

Rinntid 
(min) 

Fördröjningsvolym 
(m3) 

650 1700 47 2600 
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4.2.4 Fördröjning 
Inom planområdet kommer stora delar av den befintliga marken behållas oförändrad. För att 
så långt som möjligt bibehålla nuvarande avrinningsmönster och för att säkra 
funktionaliteten av dagvattenhanteringen föreslås åtgärder så nära källan som möjligt. Detta 
för att minimera påverkan av tillrinnande vatten från omgivningen.  

Fördröjningsåtgärder föreslås delas upp efter byggnadsverk, där fritidshus, flerbostadshus, 
torgområde samt vägar har identifierats i plankartan.  

Fritidshus  
Genomsnittlig storlek av tomtmark för fritidshus har uppmätts till ungefär 1050 m². En 
jämförelse av flödet som avges från fastigheten före och efter exploatering har utförts. 
Tomtarean beräknad som skogsmark har ett utflöde på ca 1,2 l/s. Samma tomtarea 
beräknat som fritidshusområde avger ett flöde på ca 5,3 l/s. För att fördröja detta flöde och 
bibehålla flödesneutralitet krävs en fördröjningsåtgärd med en magasinsvolym på ca 3,1 m³. 
Generellt kan sägas att flödet ökar ca 5ggr för en byggrätt med fritidshus.  

Flerbostadshus  
Genomsnittlig storlek av tomtmark för flerbostadshus har uppmätts till ungefär 1600 m². En 
jämförelse av flödet som avges från fastigheten före och efter exploatering har utförts. 
Tomtarean beräknad som skogsmark har ett utflöde på ca 1,8 l/s. Samma tomtarea 
beräknat som flerbostadshusområde avger ett flöde på ca 18 l/s. För att fördröja detta flöde 
och bibehålla flödesneutralitet krävs en fördröjningsåtgärd med en magasinsvolym på ca 16 
m³. Generellt kan sägas att flödet ökar ca 10ggr för en byggrätt med flerbostadshus.  

Torgområdet  
Torget föreslås få en gemensam fördröjningsåtgärd väster om området. Torget beräknas att 
uppta en yta på ca 1,9 ha. Området uppdelas i tak, grus och gräsyta. Områdets utflöde ökar 
från ca 22 l/s till 240 l/s efter exploatering. Detta kräver en fördröjningsvolym på 220 m³ för 
att uppnå flödesneutralitet. Planlagt område för dagvattenhantering väster om torget är ca 
950 m² till ytan och bedöms ha kapacitet att omhänderta vattnet.  

Vägar 
Total vägsträcka inom området uppgår till ca 7700 m efter exploatering. Vägen föreslås 
byggas med grus för att minimera ökningen av flöde. Räknat med en vägbredd av 6 m tar 
vägen totalt ca 4,6 ha i anspråk. Flödet ökar från 180 l/s till 530 l/s och kräver ca 230 m³ i 
fördröjningsvolym för att bibehålla nuvarande flöden. Denna dagvattenåtgärd bör placeras i 
områdets sydvästra del i planlagda områden för fördröjning och avsedimentation av 
dagvatten. 
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4.2.5 Dagvattenåtgärder för säker hantering 
Fiskbensdiken 
I i planerade skidbackar samt områden fria från skog ska avskärande makadamfyllda 
fiskbensdiken anläggas. 
Dessa ger goda förutsättningar för begränsning av flödeshastigheter, avsättning av 
sediment samt jämnare spridning av dagvatten till omgivande naturmark. 
  
Detta är en vanlig typ av lösning i skidorter. Figur 15 visar hur detta kan se ut. 

 
Figur 15. Exempel på fiskbensdike. 

Vägar och hårdgjorda ytor 
Vägar och parkeringsytor ska i största möjliga mån uppföras med genomsläppligt material 
med ex grus som slitlager för att främja infiltration och minska avrinningsfaktor, dock kan 
tätare ytskikt erfordras där risk för yterosion och slamtransporter bedöms som stor. 

Armerade gräs- eller grusytor kan vara alternativ för att uppnå detta. 
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Myr- och skogsmark 
Öppna gröna stråk av naturmark inom planområdet skall i största möjliga mån bibehållas. 
Dagvattnet kan med fördel ledas till områden med myr- och skogsmark för att bromsa 
dagvattnets hastighet och fördela flödet. Utöver detta utnyttjas områdena som ”filter” för 
fastläggning och mekanisk filtering. 
Detta gäller även lokala sänkor i marken som kan användas för att magasinera och på så 
sätt stoppa dagvattenflödet tillfälligt. 

 

Tätbebyggda områden 
I tätbebyggda områden i söder, bör öppna hårdgjorda ytor som torg och gårdsbildningar ha 
inslag med öar av naturmark, gärna försänkta med fördröjning av ytdagvatten. 
 
Hårdgjorda ytor kan utföras som armerade grus- eller gräsytor som alternativ till 
asfaltsbeläggning. Svackdiken kan anläggas för att hålla nere vattnets hastighet och 
möjliggöra säker transport av dagvattnet i ytan. 
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Dagvattentransport 
Avledning av dagvatten ska ske i öppna befintliga eller anlagda diken. Där ledningar 
erfordras, bör dessa så snart som möjligt mynna i öppna diken för vidare transport. 
 
Vägdiken utformas som djupa diken minimum 50 cm under terrassyta och slänter i 1:2 för 
att tillskapa stor flödeskapacitet.  
 
Vid väglutningar över 5% skall strömningshinder anläggas för att minska flödeshastigheten 
och samla transporterat slam. 
 
Minsta trumdimension för vägtrummor ska vara 600mm, varje trumma byggs med slamgrop 
innan inlopp för att minska risk för igensättning. Minsta trumdimension för sidotrumma vid 
tomtinfart skall vara 400mm. 
Bakslänter längs vägar kläs in med tillvaratagen vegetation för att minska slamflöden och 
andel fria jordytor under byggtiden och påskynda etablering av vegetation.  

Fördröjningsdamm 
Fördröjning i damm handlar om att ha en magasineringsvolym tillgänglig som vatten kan 
fylla vid höga flöden. Det handlar också om att på något sätt reglera utloppet så att vatten 
kan hållas kvar i dammen och tömmas i den takt som bestämts. 
Magasinsvolymen kan åstadkommas med i princip vilka former som helst så länge vattnet 
kan uppehålla sig där innan vidare släpp eller infiltration.  
Det kan därför vara lämpligt att utnyttja befintliga sänkor inom planen genom att leda vattnet 
till dessa områden. 
 
En stycken dagvattendammar skall anläggas i områdets södra del i anslutning till riksvägen. 
Dammarna skall utformas med hänsyn till tre funktioner: 
-Avsedimentering 
-Rening 
-Fördröjning 

Skötselprogram skall tas fram för dammarnas drift. Som underlag vid projektering och 
upprättande av driftinstruktion kan trafikverkets publikation  
2015:147 – Öppna vägdagvattenanläggningar användas. 

Under exploatering 
Under bygg- och etableringsfasen skall tillfälliga lokala sedimenteringsfällor anordnas inom 
planområdet. Avsedimentering kan ske genom utplacering av ex. halmbalar eller risbäddar i 
dikesbottnar, gärna i kombination med mindre sedimentfällor. Tillsyn av 
dagvattenanläggning i sin helhet skall ingå i egenkontrollprogram. 

Figur 16. Illustration tillfällig sedimentationsfälla. En vall kan bestå av överblivna 
vegetationsskikt från markarbeten. 
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Växtetablering  
För att få en trög avrinning är det viktigt att låta dagvattnet avrinna över en växtyta. Det är 
därför viktigt att marken återetableras så fort som möjligt för att minska risken för erosion 
och transport av sediment.  

Blottlagda jordytor under byggskedet ökar risken för erosion och transport av material 
avsevärt. Ett etablerat vegetationsskikt binder ihop marken och bidrar också till en trög 
avrinning. Det översta vegetationstäcket som skalas av vid markarbeten i området ska 
sedan återföras. För att uppnå detta kan vegetationstäcket tillfälligt sparas på marken på 
sidan om schaktområdet och bevattnas för att sedan kunna återanvändas. 
Vegetationstäcket bör återplaceras allt eftersom och så snart som möjligt för att undvika att 
en större yta utan vegetation. Detta ska ske löpande på ett planerat sätt.   

Växtetablering bör möjliggöras på samtliga mark- och dikesslänter. Mark som skadats i 
samband med markarbetet med entreprenadmaskiner ska återställas snarast.   

Åtgärder på tomtmark 
Naturmark ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt på tomtmark. Krav ska även ställs 
på att utflödet från tomten motsvarar flödet från skogsmark (avrinningsfaktor 0,05). Detta 
innebär att lokalt omhändertagande av dagvatten måste ske på tomtmark. 
Parkeringar kan förläggas med plats för magasinering av dagvatten och takvatten ska ledas 
till fördröjningsåtgärd innan vidare transport. 
 
Tomtexploatörer ska se till att dagvatten från tomtmark är avsedimenterat innan det släpps 
ut i vägdike eller angränsande naturmark. Detta gäller under byggtiden samt de efterföljande 
åren tills vegetation är återetablerat. 

4.2.6 Snösmältning 
Genom tillförsel av konstsnö kommer den totala smältvattenvolymen öka, detta bedöms 
dock inte öka det momentana flödet då konstsnö har en längre smälttid.  
 
Då snösmältning sker under en längre tid antas de maximala flödena från smältvattnet bli 
lägre än beräknade flöden från regn och bör därför kunna omhändertas via planerade 
dagvattenanläggningar. 
 
Det är dock viktigt att transporten ut ur området säkras i projekteringen för 
dagvattenhantering så att smältvattnet kan använda dessa transportvägar för att undvika 
skador på bebyggelse vid fyllda och igenfrusna dagvattenanläggningar samt för 
smältvattenflöden som kombineras med regn. 
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4.2.7 Skyfall – sekundära avrinningsvägar 
Vid extrema regn som 100-årsregn kommer inte dagvattensystemet kunna fördröja allt 
dagvatten. Detta gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg 
intensitet. Med detta uppstår sekundära avrinningsvägar i området. Det är därför viktigt att 
området höjdsätts så att avrinning kan ske utan risk för skador på omkringliggande 
bebyggelse.  
 
I närheten av lågpunkter i transportvägar för dagvatten samt ytor där vattenansamlingar 
skapas vid stora regn, måste bebyggelse höjdsättas för att eliminera risken för skador. 
På dessa platser ska hus placeras på säkert avstånd och 50 cm högre än dämningsnivån 
för lågpunkt vid närliggande vägkant eller annan dagvattenåtgärd där ansamling av 
dagvatten kan ske. 

 
Figur 16 visar identifierade områden som ligger i riskzonen vid skyfall och som under 
projektering måste säkras. 

 

Figur 16. Områden under risk för översvämning vid kraftiga dagvattenflöden. 
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5 Inkomna kommentarer samt svar 
 
-”Erforderlig kapacitet och status på befintliga vägtrummor, som ansvarar för transport av 
dagvatten under riksvägen (väg E12) måste säkerställas.” Är det gjort?  
 
Bef trummor under E12 är 800 mm i diameter enligt kommunens tekniska chef.  
Finns det inga problem med trummor idag kommer det ej bli problem efter exploatering 
heller då utredningen syftar till att bibehålla befintligt utflöde från planområdet. Variationer i 
flödena utjämnas med bl a särskilda dagvattendammar/fördröjningsmagasin samt 
fördröjning inom tomtmark. Kommentaren var mer riktad att säkerställa med trafikverket så 
situationen idag är okej och trummornas skick är tillfredställande i nuläget. 
 
Enligt den geotekniska utredningen ska torv grävas ur och ersättas med annat material. 
Dagvattenutredningen bör kompletteras med konsekvenser kring detta.  
 
Detta påverkar inte beräkningar i dagvattenutredningen, torv grävs ur och ersätts under 
byggnadsverk som väg och tak. Eventuella fördröjande effekter från torv har ej tagits in i 
beräkningarna innan exploatering utan avrinningen har beräknats utifrån avrinningsfaktor för 
skogsmark. I efterläget beräknas avrinning utifrån tak alternativt väg eller naturmark. Planen 
är utformad så att partier med torv och myrmark inte berörs av byggnadsåtgärder (väg, 
kvartersmark) utom i några enstaka fall där väg tangerar myrkant. 

 
Dagvattenutredning bör även kompletteras med avseende på skrivningarna gjorda i den 
geotekniska utredningen som flertalet gånger påtalar vikten av att bibehålla den befintliga 
avrinningen samt grundvattennivån. Generellt upplevs inte den geotekniska utredningen 
samt dagvattenutredningen vara överensstämmande. Förslagsvis så bör det tas fram en 
rapport som tar hänsyn till både geotekniken och dagvattenhanteringen samt vilka lösningar 
man avser att göra. Om det inte finns någon avsikt att ta fram en särskild rapport så bör 
åtminstone de båda utredningarna ta hänsyn till varandras skrivningar och bedömningar 
samt presentera vilka lösningar som är möjlig med båda perspektiven i åtanke.  
 
Efter samtal med geotekniker förtydligades att det i huvudsak är avrinningsområden som 
ska bibehållas, vilket dagvattenutredningen även påvisar och föreslår lägen för 
trumgenomföringar i väg, för att ”styra tillbaka” flöden till befintliga avrinningsområden. 
Utöver detta föreslås fördröjning ske inom tomtmark för att flödens storlek och 
transportvägar ska bibehållas i naturmarken. Dagvattnet från väg som transporteras i 
vägdiket sprids ut i naturmarken med trumgenomföringar åt nordväst på lämpliga platser, 
som sista skyddsåtgärd finns ytor för fördröjning och avsedimentering i sydsvästra delen av 
planområdet innan vägen. Planbestämmelserna kompletteras med krav på 
fördröjningsåtgärder inom resp tomt. Ett generellt krav ställs att tomtmarkens dagvattenflöde 
efter exploatering, ska motsvara avrinning från skogsmark har ställts. 
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Exploateringen medför en kraftig ökning av hårdgjorda ytor (vägar, parkeringar, tak mm) 
samt slänter och skärningar längs vägar och på tomtmark utan vegetation de första åren. 
Det torde öka momentanflödena väsentligt. Även förändringar av grundvattenflödena vid 
höga slänter och skärningar kan påverkas enl kommunens miljöinspektörer/geotekniker. 
Viktigt enl kommunen att tydliggöra att dagvattensystemet tar höjd för de ökade flödena och 
redovisar hur man klarar ”värsta scenariet”.  
 
Flöden beräknas med en klimatfaktor på 1,25 efter exploatering för att ta höjd för framtida 
klimatförändringar, med andra ord är redovisade flöden efter exploatering 25% större än 
utfallet efter exploatering. Detta torde ta höjd för eventuell avsaknad av vegetation inom 
exploaterade delar innan återväxt. Ang. ”värsta scenariet” så beräknas dagvattenåtgärder 
utifrån regn med en återkomsttid på 10 år, och flöden är beräknade med minst fördelaktiga 
förutsättningar. Dagvattenutredning har kompletterats med ett tillägg i utredningen om att 
”bakslänter längs vägar kläs med tillvaratagen vegetation för att minska slamflöden och 
andelen öppna jordytor under byggtiden och påskynda etablering av vegetation. Samt en 
underrubrik ”Växtetablering” under kapitel 4.2.5. 
 
I kompl dagvattenutredning bör tydligare anges erforderliga skyddsåtgärder samt vilka av 
dessa som kan säkerställas genom planbestämmelse och vilka som måste tas med i 
exploateringsavtalet. Arctan ordnar fram aktuellt exploateringsavtal från Åre som exempel 
på hur dom säkerställer dessa frågor.  
 
Utförande i detalj av dagvattenanläggning säkerställs via exploateringsavtalet, se bifogat 
exempel från Åre kommun, §9 
Planbestämmelserna kompletteras med krav på fördröjningsmagasin inom resp tomt. Detta 
innebär att fördröjningsmagasin ska redovisas på bygglovsansökans situationsplan och 
genomförandet bevakas via efterföljande kontrollplan.  
 
Bör också anges hur resp tomtägare ska hantera sedimentationsfrågan då den enskilde 
tomten blir utbyggd. Bör säkerställas i kontrollplanen hur dessa frågor ska beaktas.  
 
Via kontrollplanen säkerställer kommunen att resp tomtexploatör ser till att dagvatten från 
tomtmark ska vara avsedimenterat innan det släpps ut i vägdike eller angränsande 
naturmark. Sker t ex genom att placera halmbalar i angränsande dike eller etablera mindre 
sedimenationsfällor/gropar innan avledning från tomtmark funktionen skall finnas och 
säkerställas fram till att öppna jordytor bundits samman av etablerad vegetation 
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6 Kommentarer av geoteknisk undersökning 
I bilaga 4 i geoutredningen redovisas planområdet med olika färgkoder för olika lutningar. 
De områden som planeras att exploateras och inte beräkningsmässigt når upp till kraven på 
säkerhetsfaktorn har ringats in med svart i denna plan. Inom detta område kan inte 
exploatering tillåtas utan stabilitetsåtgärder så som exempelvis stödkonstruktioner eller 
dräneringssystemen som sänkning av grundvattennivån. I området ovanför måste 
vegetationen behållas för att stabiliteten skall vara säkerställd, se blå markering i bilaga 4. 
 

Efter utökad geoteknisk undersökning omfattar detta identifierade område ej planerad 
exploatering inom ramen för den nu aktuella detaljplanen. 
 



        
        2020/04/06 

P:\2017\17376 Hemavan DP\09ARBETSMATERIAL_DOC\Dagvattenutredning ny.docx  Sidan 23 av 25 

Område A och övre delen av B är väldigt kuperat med moränvallar och forntida 
ravinformationer vilket innebär att detta område lokalt har lutningar på över 17 grader. Dock 
bedöms ingen risk för ras och skred förekomma här eftersom ytorna med brant lutning inom 
detta område är begränsade och väl avgränsade med plana ytor. Dock behöver detta 
område utredas/planeras noga vad gäller hantering av dagvatten och ytavrinning. Eftersom 
en framtida exploatering av detta område kommer innebära en hel del schakt och 
fyllningsarbeten kommer avrinningsförutsättningarna ändras väsentligt. Aktuell jord är 
erosionskänslig varför dessa förändringar skulle kunna innebära problem med erosion och i 
värsta fall skred. 
 
Största delen av identifierade befintliga avrinningsvägar ligger idag mellan planerade tomter 
och bibehåller sina transportvägar med hjälp av trummor i de delar vägar skär av dessa. 
De kortare rinnsträckor som påverkas av tomter och vägsträckning föreslås transporteras i 
projekterad vägs erosionsskyddade och djupa diken fram tills trumma där det släpps tillbaka 
i de större befintliga avrinningsvägarna. Detta gäller främst den övre delen av planområdet 
där de med blått redovisade avrinningsvägarna utgör små lokala svackor i terrängen där 
mindre mängder vatten kan rinna vid regn. De lite större bäckarna som kommer från högre 
områden, ligger nordöst om bebyggelsen samt korsar mitten av planområdet. Den bäcken 
berörs ej av tomtmark. 
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Vid exploatering skall hänsyn tas till de vattenrörelser som sker idag. Det är mycket viktigt 
att befintliga grundvatten- och avrinningsförhållanden bibehålls så långt som möjligt. Inga 
koncentrerade flöden bör ledas över befintliga slänter. All byggnation bör utföras på ett 
sådant sätt och med sådana material att störningen på vatten- och grundvattenrörelser hålls 
så liten som möjligt. Exempelvis bör grundläggningen för byggnationer i släntfot utföras med 
dränerande material för att säkerställa att slänterna kan fortsätta att dränera ut. Avrinnande 
vatten bör ledas i samma väg som det nu rinner naturligt. Inga större schakter bör utföras i 
befintliga slänters fot utan vidare utredning hur detta påverkar stabiliteten. Befintlig 
vegetation bör så långt som möjligt bibehållas. Framschaktade ytor skall erosionsskyddas 
väl. 
Dagvatten bör inte ledas ut över slänter då det kan orsaka omfattande erosion. Diken bör 
utföras med fullgott erosionsskydd för att förhindra skador under perioder med mycket 
vatten så som vid snösmältning eller perioder med ihållande regn. Vägtrummor bör 
dimensioneras efter de vattenmängder som uppstår under snösmältningsperioden eller vid 
mycket kraftiga regn. Slänter och släntnära områden bör lämnas så orörda som möjligt och 
markvegetationen bör sparas i så stor utsträckning som möjligt i slänter. 
 

Avrinningsområden bibehålls, avrinningsvägar bibehålls i så stor utsträckning som möjligt, 
inga identifierade stora avrinningsstråk bryts utan bibehålls med vägtrummor där så 
erfordras. 
Dagvattnet fördröjs på tomtmark och tillåts rinna ut i naturmarken och tillbaka till sina 
befintliga avrinningsvägar. I dagvattenutredningen anges följande krav på trummor: Minsta 
trumdimension för vägtrummor 600mm, varje trumma byggs med slamgrop innan inlopp för 
att minska risk för igensättning. Minsta trumdimension under infarter 400mm. 
 

I det avskärande dike ovanför området Solbacken som avslutas i en bäck som rinner in i 
område E finns risk för höga flöden och även mindre slamströmmar. Denna bäck bör 
kanaliseras och förses med erosionsskydd och eventuellt vallar ifall exploatering skall ske 
kring bäcken. 
 

Området ovanför Solbacken planeras ej att planläggas i detta skede 
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7 Rening 

Utifrån rådande omständigheter då exploatering sker på obrukad mark går inte 
reningsåtgärder projekteras som uppnår neutralitet vad gäller föroreningshalter då 
100% rening ej är möjlig. 
Istället har en jämförelse gjorts med gällande riktvärden framtagna av 
Riktvärdesgruppen, Stockholms läns landsting (2009). 
Presenterade värden nedan har ej beaktat rening inom tomtmark samt fastläggning i 
föreslagna översilningsytor. 
Föroreningshalter gäller total dagvattenansamling för planområdet. 
 

Föroreningshalter (dagvatten+basflöde) utan rening 
Jämförelse mot riktvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av 
riktvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges. 

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Exploatering  75 940 3.4 8.8 28 0.16 2.4 2.8 0.0088 18000 160 0.20 0.011 

Riktvärde  160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 0.030 40000 400  0.030 

 

8 Slutsats 

I och med exploatering ökar dagvattenflödet från planområdet. 
Infiltrationsförmågan i området är övervägande dålig, men erforderlig fördröjning 
bedöms möjlig att skapa genom fördröjning på tomtmark, ytlig transport av 
dagvatten, utnyttjande av myr- och skogsmark samt lokala sänkor inom området. 
Utöver detta föreslås två dagvattendammar att anläggas i södra delen av området 
närmast riksvägen för att fördröja och avsedimentera dagvattnet innan släpp ut från 
planområdet. 

Befintliga diken bör behållas och kompletteras med nya för att leda dagvattnet till 
områden för fördröjning och avsedimentering samt säkra bebyggelse från skador vid 
skyfall. 

Diken och transportvägar ska erosionsskyddas där det behövs. 

Bebyggelse i närheten av transportdiken och uppsamlingsplatser för dagvatten ska 
höjdsättas över dämningsnivå så att risk för skador vid skyfall minimeras.  
 
 

 

Arctan AB 
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