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1 Sammanfattning

2 Inledning
Storumans kommun planerar en exploatering i Hemavan med ca 30 tomter för 
permanentbebyggelse. Exploateringsområdet ligger i anslutning till Vattenverket söder om 
Skjutbanevägen. 
Denna utredning syftar till att ta fram förslag på lämplig dagvattenhantering inom området och 
ska vara ett underlag för miljöbedömning av detaljplanen.

3 Bakgrund och omfattning
Som underlag för utredningen finns följande rapporter och dokument:

1. Översiktliga geotekniska undersökning,  Tyréns, daterad 2015-08-15

2. Miljöbalken (MB) *
*Enligt MB är dagvatten likställt med avloppsvatten i detaljplanelagt område och utanför dessa 
områden anses utsläpp av dagvatten som en miljöfarlig verksamhet och berörs framförallt av 
de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap.
De viktigaste slutsatserna angående dagvattenhantering utifrån MB är:
 Dagvatten likställs med avloppsvatten i detaljplanelagt område.

MB förbjuder utsläpp av orenat dagvatten i vattenområde, om det inte är 
uppenbart att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.

 Utsläpp av dagvatten, både inom och utanför detaljplanelagt område, räknas som 
miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet styrs av de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap.

 Avloppsdagvatten ska enligt MB omhändertas så att olägenheter för hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar 
eller andra inrättningar utföras.

 En fristående dagvattenanläggning är anmälningspliktig.

4 Förutsättningar

4.1 Markförhållanden och topografi
Aktuellt område ligger söder om befintlig bebyggelse i södra delen av Hemavan. Området ligger 
på en mindre höjdrygg ca 200meter öster om E12an. I öster begränsas området av befintligt 
elljus i Hemavan. 

 Området består till övervägande del av fjäll, björkskog med videbuskar och enbuskar.
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Markytan sluttar svagt från öst mot väst.

I sydvästra delen gränsar området mot en mindre myr.

4.2 Geotekniska förhållanden och avrinning
Utdrag ur Tyréns  PM Geteknik, daterat 2015-08-15: 

Jorden inom området består genomgående av fast moränmark. Moränenen är troligtvis siltig 
sandig och måttligt tjälfarlig. 

Inget berg i dagen har observeras vid utförda okulär observationer.

I sydväst finns en mindre myr som gränsar mot planområdet. Vi bedömmer dock inte att någon 
torv skall nå in i området. 

Grundvattenytan bedöms ligga på ca 1 till 3m djup under markytan. Inga bäckar eller annat 
synligt yt-vatten förekommer inom planområdet.

Eftersom aktuellt område ligger långt från fjällsluttningen  och Mortsbäcken där skred kan 
påbörjas och rinna fram, bedöms ingen risk finnas för att ett slamskred skall kunna nå ner till 
aktuell område.

5 Principförslag dagvattenhantering
En generell målsättning för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering är att så långt det är möjligt 
behålla de naturliga förhållanden som råder. Inte minst i ett känsligt område som det aktuella 
med tunna växt- och jordlager, och närhet till Vindelfjällens naturreservat bör detta beaktas vid 
en exploatering.
Anläggande av byggnader och vägar innebär oundvikligen att naturliga avrinningsförhållanden 
förändras men bl.a. genom lämpliga materialval och ytor för infiltration, rening och fördröjning 
kan denna påverkan minimeras.

5.1 Höjdsättning
Enligt geotekniskt utlåtande (Tyréns  PM Geteknik, daterat 2015-08-15) bedöms ingen risk för 
slamskred finnas.
Höjdsättning av området ska göras så att dagvatten från väg- och parkeringsytorna via diken 
avleds i andra riktningar än mot Mortsbäcken. 

5.2 Hårdgjorda ytor
Andelen hårdgjorda ytor har stor betydelse inte bara för mängden dagvatten som avrinner utan 
även för flödesförloppet. Med större hårdgjorda ytor följer kraftigare flödestoppar och ökade 
mängder dagvatten vilket innebär stora dimensioner på diken, ledningar och anläggningar för 
att ta omhand om detta vatten.
Avrinning från gator och övriga ytor leds om möjligt till diken och om utrymme finns till grus- eller 
gräsklädda svackdiken där dagvatten kan infiltrera och föroreningar fastläggas.
Användandet av så kallade gröna tak bör även övervägas då de minskar både flödesstorlek och 
volym på avrinningen från takytor jämfört med om mer traditionella takbeläggningar används.
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5.3 Diken, ledningar och dagvattenanläggningar
Dagvatten som ej kan tas omhand lokalt avleds i första hand i öppna diken. Ledningar anläggs 
för bortledande av vatten från gator och ansluts till närliggande diken. Diken ges väl tilltagna 
dimensioner för att kunna fungera som snöupplag vintertid, avleda nederbörd och snösmältning 
samt fungera som utjämningsvolym vid stor avrinning.
Rätt utformade kan diken även ha en viktig funktion för rening av dagvatten. Diken direkt 
utformade för rening av dagvatten är gräsklädda och har flackare lutning än vanliga diken. I 
dessa filtreras partikulärt bundna föroreningar i dagvattnet bort och vattnet renas genom 
sedimentation, adsorption, biofiltration och infiltration. 
Byggnader förses med utkastare för takvatten.
Dagvatten från den enskilda fastigheten skall omhändertas lokalt inom fastigheten.

5.4 Myrmarker och sumpområden
Befintliga myrmarker och sumpområden fungerar som naturliga fördröjningsmagasin och bör 
därför skyddas mot dränerande ingrepp. I det fall vägar måste passera görs det på sådant sätt 
att dräneringen av vägkroppen inte riskerar att dränera ut våtmarken. Våtmarkerna är även 
viktiga för rening av nedsmutsat dagvatten då vatten som passerar renas genom olika 
processer som t.ex. upptag och nedbrytning, sedimentation och fastläggning.

5.5 Utsläpp till recipient
Med tanke på risk för bl.a. erosionsskador och för att kapaciteten på nedströmsliggande 
dagvattensystem överskrids gäller för alla ytor att dagvatten infiltreras och dagvattenflöden 
utjämnas i sådan omfattning att förhållandena efter en exploatering i så stor utsträckning som 
möjligt blir som för det oexploaterade området. Ovanstående gäller även enskilda fastigheter. 

6 Förslag till utformning
Gatorna utformas med kantsten och vatten samlas upp i rännstensbrunnar som leds via ledning 
till närliggande dike.
Huvuddelen av de diken och de ytor som inte fångas upp av diken leds ut mot fastighet 
Björkfors 1:625 och leds via diken och åkermark mot befintlig trumma under E12. Ytterligare 
fördröjning kan krävas för att kapaciteten på trumman inte ska överskridas.
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