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1 BAKGRUND 

På grund av gruvnäringen i Malmberget behöver stora delar av staden 

flyttas. Det pågår därför just nu ett arbete med att detaljplanelägga ett 

område i Västra Repisvaara ca 1 km söder om Gällivare centrum.   

Inom detaljplaneområdet planeras att uppföra ca 50 nya bostäder, se figur 1. 

Kommunen kommer även att utöka tidigare planlagt område för skola, vård 

och bostäder på planområdet nordvästra Repisvaara. 

  

Figur 1. Till vänster i bild: Illustrationskarta västra Repisvaara. Till höger i bild: Plankarta västra 
Repisvaara  

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att säkerställa en hållbar 

dagvattenhantering inom detaljplaneområdet. Denna rapport utreder:  

• Områdets vattenförhållanden, så att utformningen av planområdet 

ska kunna göras på ett så skonsamt sätt som möjligt när det gäller 

områdets hydrologi. 

• Områdets förmåga att hantera de större nederbördsmängder som 

prognosticeras till följd av klimatförändringar. I rapporten ges förslag 

på en framtida hållbar dagvattenhantering som bör utformas så att 

nedströms liggande  bebyggelse inte påverkas negativt. 

• Avrinningsområden och eventuella lågstråk där vatten kan ansamlas 

och skada byggnader och vägar.  

• Dagvattenhanteringens påverkan på skyddande områden. 
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2 PLANOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

WSP gjorde ett platsbesök tillsammans med Gällivare kommun och LKAB 

2018-07-04.  

Detaljplaneområdet på ca 18 ha utgörs av småkuperad terräng med stora 

myrmarksområden och sumpskog. Ett antal strövstigar för rekreation finns 

även i området som leder upp mot skidanläggningen Dundret, söder om 

detaljplaneområdet.  Två tydliga avrinningsstråk rinner genom 

detaljplaneområdet, se vidare i kap 2.3.2. 

2.1.1 Befintliga ledningar 

Vid det sydöstra hörnet på detaljplaneområdet korsar befintliga ledningar, se 

figur 2. Inga dagvattenledningar finns inom eller i områdets närhet. 

Vid väg E45 nordväst om området finns en vägtrumma som leder vatten mot 

norra sidan om E45.  

 

Figur 2. Befintliga ledningar. Röd linje=spillvatten, blå linje=vatten. 

 

2.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.2.1 Jordarter och grundvattennivåer 

Enligt SGUs jordartskarta (SGU skala 1:25 000-1:100 000) utgörs jordarna i 

detaljplaneområdet av fram för allt morän. I de västra delarna samt södra 

delarna återfinns torv (myrmark) och i väster påträffas områden med 

isälvssediment, se figur 3.  

WSP har genomfört översiktliga geotekniska undersökningar i 

detaljplaneområdet under sommaren 2018. Undersökningarna visade liksom 
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jordartskartan att jorden i området domineras av morän. Generellt består 

jordarna av ett tunt lager mulljord och vegetation ovan moränen, med 

undantag för de sydöstra delarna av området där moränen är ytlig. Inom 

myr- och våtmarksområdena varierar torvdjupet mellan 0,3 m och 2,1 m. 

Grundvattenytan har bedömts ligga på 0,2 till 2,5 m djup i fastmarksområden 

medan den i inom myr- och våtmarksområden ligger i nivå med markytan. I 

perioder kan dock grundvattennivåerna förväntas ligga i markytan inom hela 

området.  

Undersökningarna visade att bergfritt djup varierade mellan 1,8 och 5,8 m 

under markytan.  

 

Figur 3. Jordartskarta SGU skala 1:25 000-1:100 000. Ljusblått = Morän, Brunt = Torv, Grönt = 
Isälvssediment. Detaljplaneområdet ses i gult. 

2.3 BEFINTLIG AVVATTNING 

2.3.1 Vattenförekomster 

Hela området sluttar åt nordväst mot väg E45. Recipienterna är 

Vassaraälven, VISS EU_CD: SE745666-171386, och 

grundvattenförekomsten VISS EU_CD: SE745590-170808, vilka har 

miljökvalitetsnormer och statusklassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten 

(vattendirektivet), se tabell 1 och 2. Området ligger inom 

huvudavrinningsområdet till Kalixälven och delavrinningsområde mot 

Vassaraälven. Delavrinningsområdet och vattenförekomsterna ses i figur 4.   

Totalt utgör detaljplaneområdet ca 1,7 % av ytan av delavrinningsområdet 

(1087 ha). Vassaraälven uppnår måttlig ekologisk status vilket är baserat på 

hydromorfologi/vattenkemi i vattenförekomsten. Vattenkemin uppnår inte god 

status men för kemisk status utan överallt överskridande ämnen uppnår 

vattenförekomsten god status. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk status 

till år 2027 och fortsatt god kemisk status med undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar (uppnår ej god status) samt bromerad difenyleter 

(uppnår ej god status). Grundvattnet uppfyller både god kvantitativ och 

kvalitativ status. Miljökvalitetsnormen är fortsatt god kvantitativ och kvalitativ 

status. 
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Figur 4. Vattenförekomster med miljökvalitetsnormer och statusklassning enligt vattendirektivet. 
Ytvattenförekomsten Vassaraälven och vattenförekomsten Vassara träsk är markerade med 
röd-streckad linje. Grundvattenförekomsten ses i transparent blå. Mörkblå linje visar SMHI:s 
delavrinningsområde. Detaljplaneområdet ses i gult. 

 

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och statusklassning Vassaraälven (VISS EU_CD: SE745666-
171386). 

Miljökvalitetsnorm, 

kvalitetskrav 

Beslutad 2017-02-23 

Status 

Ekologisk 

status  

Kemisk 

ytvattenstatus* 

Ekologisk status Kemisk status 

utan överallt 

överskridande 

ämnen 

God 

2027  

God Måttlig  

(2017-05-09) 

Den sammanvägda ekologiska statusen 

har bedömts till Måttlig. Detta baseras 

på data för hydromorfologi och/eller 

vattenkemi i vattenförekomsten.  

God (2015-08-14) 

Vattenförekomsten uppnår god 

status utan överallt 

överskridande ämnen.  En 

nationell bedömning av 

parametern Kemisk status (se 

nedan) exklusive kvicksilver.  

(Kemisk status 

Den preliminära bedömningen 

är att kemisk status INTE 

UPPNÅR GOD STATUS i 

vattenförekomsten. 

Bedömningen är baserat på att 

gränsvärdet för kvicksilver 

enligt EG:s ramdirektiv för 

vatten (2008/105/EG och 

2013/39/EU) överskrids.  

Vattenförekomsten uppnår inte 

god status m.a.p. på 

polybromerade difenyletrar 

(PBDE). Detta med anledning 

av ett nytt Europeiskt 

gränsvärde för PBDE.) 

* Undantag mindre stränga krav: Kvicksilver och kvicksilverföreningar (uppnår ej god status), 

Bromerad difenyleter (uppnår ej god status) 

 

Vassara träsk 

E45 
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Tabell 2. Miljökvalitetsnorm och statusklassning grundvattenförekomst (VISS EU_CD: 
SE745590-170808) 

Miljökvalitetsnorm, 

kvalitetskrav 

Beslutad 2017-02-23 

Status 

Kvantitativ 

status  

Kemisk 

grundvattenstatus 

Kvantitativ status Kemisk 

grundvattenstatus 

God   God God  

(2013-11-03) 

Det är vanligen god tillgång på 

grundvatten inom regionen varför 

förekomsten bedöms ha God 

kvantitativ status. Denna klassning 

är gjord utan dataunderlag från 

förekomsten.  

God (2013-11-03) 

Det finns inga uppgifter om 

kemi på vattenförekomsten. 

Eftersom påverkanstrycket är 

lågt klassas 

grundvattenförekomsten till 

God kemisk status. 

2.3.2 Avrinning och lågpunkter 

En avrinningsmodell och lågpunktskatering har tagits fram i GIS utifrån 

lantmäteriets höjddata (laserscanning, 2012), se figur 5. 

De ljusblå pilarna i figuren visar markytans lutning (ett medelvärde i rutor om 

50 m x 50 m.)  Lågpunkter (blå områden) och avrinningsstråk (uppdelade 

efter storlek på tillrinningsområde) redovisas också i figuren. Texten vid 

avrinningsstråket i figuren anger storleken på naturmarksavrinningen vid ett 

100-årsregn (Svenskt vattens publikation P110).  

 

Figur 5. Avrinningsmodell och lågpunktskartering. Detaljplaneområdet ses i gult. 

 

  

10,8 ha           

 0,59 m3/s 

514,51 ha 

3,5 m3/s 
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Vid platsbesöket 2018-07-04 noterades bland annat att det röda 

avrinningsstråket i figur 5, var en tydlig bäck, omgivet av mycket blöt myr- 

och skogsmark, se figur 6.  

 

 

Det blå avrinningsstråket, figur 7, var också ett relativt tydligt bäckstråk som 

löper genom myrmarker och rinner ner mot väg E45. 

 

Inga större lågpunkter med översvämningsrisk kan ses utifrån områdets 

topografi men vid platsbesöket noterades att grundvattnet stod i markytan på 

flera ställen inom planområdet. 

 

 

  

Figur 7. Blå avrinningsstråket, korsning med strövstig.  

Figur 6. Röda avrinningsstråket, korsning med strövstig. 
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2.3.3 Avvattning angränsande detaljplan 

Angränsande till denna detaljplan ligger detaljplaneområdet norra 
Repisvaara. Norra Repisvaara är ca 20 ha och på fastigheten kommer ca 
300 nya bostäder att byggas, se figur 8. Området för skola etc. 
detaljplaneläggs på nytt i den nya detaljplanen västra Repisvaara. 
 
 

 
Figur 8. Angränsande detaljplan norra Repisvaara. 

 
Dagvattnet från den östra delen av detaljplaneområdet leds till en 
dagvattendamm i det nordöstra hörnet av området medan dagvattnet från 
området på väster sida om Dundretvägen (nordvästra Repisvaara) leds ut 
mot skogsmarken nordväst om området, strax norr om diket som ses i figur 
7. 
 
En gemensam hantering för dagvattnet från västra Repisvaara och 
nordvästra Repisvaara har uttrycks som ett önskemål från kommunen. En 
gemensam dagvattenanläggning skulle vara möjlig att anlägga nordöst om 
detaljplaneområdet sett utifrån områdets topografi. 

2.4 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN 

2.4.1 Sumpskogar 

En naturvärdesinventering har gjorts av Enetjärn Natur AB, 2012 och av 

Pelagia nature and environment, 2018. Det inventerade området av Enetjärn 

natur som ses i figur 9 täcker inte in de södra delarna av detaljplaneområdet. 

Den nyare naturvärdesinventeringen som ses i figur 10, täcker in hela 

detaljplaneområdet västra Repisvaara.  

Bedömningen från Enetjärn Natur AB är att naturvärdena i de torrare delarna 

av inventeringsområdet inte är speciellt höga medan sumpskogsmiljöerna 

som finns i området har högre naturvärden. De blötaste och mest artrika 

områdena (det sydvästra hörnet och dels det nordöstra hörnet), har 

markerats ut som värdekärnor, se figur 9.   

Nordvästra Repisvaara 
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Figur 9. Bild från Enetjärn Natur AB, naturvärdesinventering, Repisvaara 

 

Figur 10. Bild från Pelagia nature and environment AB, Naturvärdesinventering, Repisvaara 

 

En sumpskog definieras av en låglänt skog som växer på fuktiga marker som 

t.ex. våtmarker eller myrar. Sumpskogar har minskat kraftigt som en följd av 

markavvattningar, då dessa områden under historien avvattnats för att ge en 

mer produktiv skog. Sumpskogarna är ofta mycket artrika och klassas som 

en hänsynskrävande biotop. Om sumpskogen saknar skydd är det dock upp 

till markägaren hur marken får hanteras. 

Sumpskogarna vid detaljplaneområdet i västra Repisvaara (A i figur 9) är inte 

påverkade av utdikning utan snarare har ovanliggande dräneringsåtgärder 
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längs stigar och vägar tillfört extra vatten. Detta har alltså gjort att skogarna 

har blivit blötare än naturligt och därmed erhållit högre naturvärden. Dessa 

områden har klassats till mycket höga naturvärden (den måttligt påverkade 

skogsdynamiken och blöta hydrologin tillsammans med den näringsrika 

miljön har gett upphov till en artrik flora), av Enetjärn natur AB. 

Den senare bedömningen av Pelagia nature and environment AB är att 

områdets barrblandskog och sumpskogar hade vissa naturvärden genom 

förekomst av naturvärdesstrukturer som t.ex. flerskiktighet, gamla träd, 

naturlig hydrologisk regim och naturvårdsarter. Inga delområden bedömdes 

dock uppnå påtagligt naturvärde enligt grundutförandet av svensk standard. 

 

2.4.2 Skyddade vatten 

Ytvattenförekomsten Vassaraälven ingår i Torne och Kalix älvsystem, vilka 

är skyddade enligt Natura 2000 SCI Habitatdirektivet (EUID: SE0820430). 

Torne och Kalix älvsystem är en av de största älvsystemen i Europa som inte 

har utnyttjats för vattenkraft. Systemet har också de största bifurkationerna i 

världen. Älvsystemet är även ett viktigt reproduktionsområde för lax och 

öring. 

I naturvärdesinventeringen av Enetjärn Natur AB, 2012 visades att inga 

öppna vattendrag förekommer inom det området (här har både västra 

detaljplaneområdet och norra detaljplaneområdet inventerats). Inom 

sumpskogen i de västra delarna finns ett diffust flöde av vatten längs 

sluttningen och i förlängningen ned mot Vassaraälven. Det inventerade 

området (figur 9.) utgör en mycket liten del av Vassaraälvens 

avrinningsområde uppströms Gällivare. Enetjärn Natur har därför bedömt 

påverkan på Natura 2000-klassade vattendrag som försumbar. 

Ett mindre öppet vattendrag, det röda avrinningsstråket som ses i figur 4,  

noterades vid platsbesöket. Eftersom detta ligger strax väster om 

detaljplaneområdet bedöms påverkan från området som mycket liten. 

 

3 KRAV OCH RIKTLINJER 

3.1 ÖNSKEMÅL OCH FÖRSLAG FRÅN KOMMUNEN 

Gällivare kommun önskar att en öppen dagvattenhantering eftersträvas för 

det västra detaljplaneområdet, gärna på västra sidan om Dundretvägen. 

Lösningen ska vara estetiskt tilltalande då flera strövstigar löper genom 

detaljplaneområdet. Det är också viktigt att det blir en säker anläggning då 

en skola kommer att uppföras i området. I dagvattenutredning önskar 

kommunen att WSP tar hänsyn till Länsstyrelsens samrådsyttrande över 

behovsbedömningen. 
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3.2 LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE ÖVER 
BEHOVSBEDÖMNINGEN 

Nedan följer en sammanfattning från Länsstyrelsens synpunkter över 

behovsbedömningen som har betydelse för dagvattenutredningen: 

• Länsstyrelsen anser att det kan finnas risk att genomförande av plan 

förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och att en MKB 

behöver genomföras. 

 

• Planområdet utgörs till stor del av sumpskog och våtmark och 

länsstyrelsen menar att någon form av markavvattning eller 

förändring av hydrogeologin kan bli aktuell för att området ska kunna 

bebyggas. Det anses därför viktigt att frågan om områdets 

vattenförhållanden utreds för att utformningen av planområdet ska 

kunna göras på ett så skonsamt sätt som möjligt när det gäller 

områdets hydrologi. 

 

• Områdets förmåga att hantera de större nederbördsmängder som 

prognosticeras  behöver också beaktas. Det handlar både om 

avrinningsområden och om eventuella åtgärder för att begränsa 

vattenansamlingar som kan skada bebyggelse och vägar. 

 

3.3 STYRANDE DOKUMENT 

3.3.1 Svenskt vatten 

Enligt Svenskt vattens publikation P110 bör kommunala ledningsnätet 

(trycklinje i marknivå) klara återkomsttiden 10 år (gles bostadsbebyggelse), 

en varaktighet på 10 min samt med en klimatfaktor på 1,25. Det kommunala 

planeringsansvaret innebär att planerad mark bör klara att avbörda minst ett 

100-års regn med en varaktighet på 10 min samt med en klimatfaktor på 

1,25 innan byggnader tar skada. 
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3.3.2 Dagvattenpolicy 

Gällivare kommun har tagit fram en dagvattenpolicy (ej vunnit laga kraft) där 
följande tabell (hämtad direkt från dagvattenpolicyn) anger principer för 
dagvattenhantering i nybyggda områden: 
 

Princip Exempel på åtgärd 

Dagvattensystem ska utformas så att man 

undviker skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn och snösmältning. 

Höjdsättning som tillåter tillfällig 

uppdämning, sekundära avrinningsvägar på 

ytan (exempelvis öppna avrinningsstråk 

inom grönområden och i anslutning till 

vägar), ej instängda områden 

Den naturliga vattenbalansen ska i 

möjligaste mån bibehållas och snö ska 

hanteras i första hand lokalt.  

Minimera andelen ogenomsläppliga ytor, var 

restriktiv med grundvattensänkande 

dränering, plats för lokala snöupplag 

reserveras i detaljplan 

Dagvattenflöden ska reduceras och 

regleras så att belastning på ledningsnät 

och recipienter begränsas. 

Utjämning och fördröjning; exempelvis via 

dammar, svackdiken och 

perkolationsmagasin  

Dagvatten och snö ska hanteras som en 

resurs som berikar bebyggelsemiljön med 

avseende på upplevelser, rekreation, lek, 

naturvärden och biologisk mångfald. 

Ta fram gestaltningsförslag tidigt i 

planprocessen, grön-blå-vita stråk där ytlig 

avledning, fördröjning och snöhantering 

samordnas med park och torg  

Dagvattensystem ska utformas med 

hänsyn till platsens förutsättningar, det 

kalla klimatet (ex svallis och tjälad mark), 

dagvattnets föroreningsgrad och 

recipientens känslighet. 

Använd lösningar som är tillåtande mot is 

och kyla, krav på rening där recipienten har 

hög skyddsnivå 

Förorening av dagvatten och snö ska 

begränsas vid källan. 

Oljeavskiljare, rätt val av byggnadsmaterial 

exponerade för nederbörd (ex ej koppartak) 

Dagvattensystem ska utformas så att en så 

stor del som möjligt av föroreningarna 

avskiljs och bryts ned under vattnets väg till 

recipienten. 

Ordna trög avledning (exempelvis öppen 

avrinning via gräsbevuxna svackdiken, 

dammar och våtmarker) och möjlighet till 

sedimentation av partiklar i dagvatten  

Tillkommande direktutsläpp av dagvatten 

förbjudet till Natura 2000-klassad recipient 

eller recipient där miljökvalitetsnormer 

riskerar att försämras eller ej uppnås 

Fördröjningsanläggning innan 

dagvattenutlopp till Vassara älv (gäller även 

vid anslutning till befintliga kommunala 

dagvattenledningar) 

Ledningar ska dimensioneras enligt 

Svenskt Vattens anvisningar och med 

hänsyn till klimatförändringens effekter. 

Använd säkerhetsfaktorer alternativt öka en 

dimension jämfört med teoretiska 

kapacitetskrav 
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4 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER  

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från området kan 

rationella metoden användas:  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚=𝐴×𝜑×𝑖(𝑡𝑟)  

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠) 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎) 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  

𝑖(𝑡𝑟) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙/𝑠, ℎ𝑎) 

𝑡𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  

Dimensionerande nederbördsintensiteten beräknas i enighet med 

rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. 

För likformade områden kan det dimensionerande regnets varighet sättas till 

rinntiden för området dvs den tid det tar innan avrinningen från hela området 

bidrar till avrinningen. Före genomförande av plan är rinntiden för 

naturmarken ca 1,5 timme och efter genomförande av plan är rinntiden ca 10 

minuter. 

För att ta höjd för framtida ökade flöden till följd av klimatförändring vid 

dimensionering rekommenderas i Svenskt Vattens publikation P110 att 

dimensionerande flöden multipliceras med klimatfaktorn 1,25. Klimatfaktorn 

används därför endast vid beräkning av flöden efter genomförande av plan. 

Från beräkningarna framgick det att det dimensionerande dagvattenflödet 

från området ökar med 1314 l/s för 10-årsregnet och 2821 l/s för 100-

årsregnet. 

Tabell 3. Flödesberäkning före genomförande av plan för detaljplaneområdet västra Repisvaara 
(50 bostadshus samt skola- och vårdfastighet). Rinntid 1,5 h. Klimatfaktor 1.0. 

  Före (Klimatfaktor 1,0) 

Typ av yta P110 (ϕ) Antagen 

(ϕ) 

Area (m2) Red. 

area 

Flöde 

10-års-

regn 

(l/s) 

Flöde 

100-års-

regn 

(l/s) 

Odlad mark, gräsyta, 

ängsmark, naturmark m.m. 

0.0-0-1 0,1 178273 14050   

Grusväg 0,4 0,4 1761 704   

SUMMA 
 

0,1 180034 18532 99 208 
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Tabell 4. Flödesberäkning efter genomförande av plan för detaljplaneområdet västra Repisvaara 
(50 bostadshus samt skola- och vårdfastighet). Rinntid 10 min. Klimatfaktor 1.25. 

  Efter (Klimatfaktor 1,25) 

Typ av yta P110 (ϕ) Antagen 

(ϕ) 

Area (m2) Red. 

area 

Flöde 

10-års-

regn 

(l/s) 

Flöde 

100-års-

regn 

(l/s) 

Takytor (lokal för skola, vård) 0,9 0,9 5383 4845   

Betong- och asfaltyta, berg i 

dagen i stark lutning 

0,8 0,8 24158 19326   

Grusytor 0,4 0,4 1761 704   

Tomtmark (inkl. takytor)  0,3 49156 14747   

Odlad mark, gräsyta, 

ängsmark, naturmark mm. 

0.0-0-1 0,1 99576 9958   

SUMMA 
 

0,28 180034 49580 1413 3029 

4.1.1 Dimensionerande flöden från nordvästra Repisvaara 

Ca 6,6 ha av detaljplaneområdet norra Repisvaara ligger väster om 

Dundretvägen och kallas här nordvästra Repisvaara. Idag leds dagvattnet 

som bildas på nordvästra Repisvaara ut i skogsmarken nordväst om 

planområdet dvs. till det planerade planområdet för västra Repisvaara.  

En översiktlig beräkning av dagvattenflöden från denna del av 

detaljplaneområdet nordvästra Repisvaara har gjorts enligt den rationella 

metoden ovan. Flödet från området för skola etc. har räknats bort eftersom 

detta område planläggs på nytt i detaljplanen för västra Repisvaara. 

I nuläget är området delvis exploaterat och ett dike har grävts för avledning 

av dagvatten. Vid exploatering kan flödet komma att uppgå till ca 400 l/s vid 

ett 10-årsregn och ca 800 l/s vid ett 100-årsregn. Detta flöde kommer alltså 

att ledas in i detaljplaneområdet för västra Repisvaara om en gemensam 

fördröjning anläggs. 

 

Tabell 5. Flödesberäkning före genomförande av plan för detaljplaneområdet nordvästra 
Repisvaara (väster om Dundretvägen). Rinntid 1,5 h. Klimatfaktor 1.0. 

  Före (Klimatfaktor 1,0) 

Typ av yta P110 (ϕ) Antagen 

(ϕ) 

Area (m2) Red. 

area 

Flöde 

10-års-

regn 

(l/s) 

Flöde 

100-års-

regn 

(l/s) 

Odlad mark, gräsyta, 

ängsmark, naturmark m.m. 

0.0-0-1 0,1 43582 4358   

Grusväg 0,4 0,4 607 243   

SUMMA 
 

0,1 44189 4604 25 52 
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Tabell 6. Flödesberäkning efter genomförande av plan för detaljplaneområdet nordvästra 
Repisvaara (väster om Dundretvägen). Rinntid 10 min. Klimatfaktor 1.25. 

  Efter (Klimatfaktor 1,25) 

Typ av yta P110 (ϕ) Antagen 

(ϕ) 

Area (m2) Red. 

area 

Flöde 

10-års-

regn 

(l/s) 

Flöde 

100-års-

regn 

(l/s) 

Betong- och asfaltyta, berg i 

dagen i stark lutning 

0,8 0,8 5657 4526   

Grusytor 0,4 0,4 607 243   

Tomtmark (inkl. takytor)  0,3 20640 6192   

Odlad mark, gräsyta, 

ängsmark, naturmark mm. 

0.0-0-1 0,1 17285 1729   

SUMMA 
 

0,28 44189 12689 362 775 

 

4.2 FÖRDRÖJNING 

För att dagvattenflödet i framtiden ska motsvara flödet idag, innan 
exploatering, finns behov av fördröjning. Fördröjning är även viktigt för att 
inte öka flödet i trumma vid väg E45, nedströms området. 

4.2.1 Magasinsberäkningar 

Magasinsvolymen utgör den största volymen som erhålls från följande 

ekvation (magasinsberäkning med rationella metoden):  

 

𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) =
60 × 𝑡𝑟  × (𝑞𝑖𝑛 − 𝑞𝑢𝑡  𝑥 0,67)

1000
 

där 

𝑞𝑖𝑛 = 𝑞dim(𝑡𝑟)

= 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑙/𝑠)  

𝑞𝑢𝑡 = 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 (𝑙/𝑠) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝑡𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡  

 

Det största fördröjningsbehovet på 1449 m3 för västra Repisvaara uppstår 

här vid ett 10-årsregn med 2 h varaktighet. Klimatfaktor på 1,25 är 

inkluderad. Fördröjningsbehovet från nordvästra Repisvaara är 375 m3 som 

uppstår vid ett 10-årsregn med 2,5 h varaktighet. När det två områdenas ytor 

räknas ihop fås ett totalt fördröjningsbehov på 1682 m3 som uppstår vid 10-

årsregn med 1,5 h varaktighet.  

Den gemensamma fördröjningsvolymen motsvarar en ca 3400 m2 stor yta 

med djupet 0,5 m. 
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4.3 FÖRORENINGAR 

Vid utformning av planområde bör dagvattnets kvalité beaktas. En 

klassificering av dagvattnets påverkan och lämpliga åtgärder för olika typer 

av bebyggelseområden finns presenterat i Svenskt Vattens publikation P105, 

exemplet kommer från Malmö stad. För markanvändningen Småhusområden 

inkl. lokalgator, i ytterstaden kan föroreningshalterna i dagvattnet klassas 

som låga och inget reningsbehov finns. För bostadsområden (flerfamiljshus) 

och arbetsområden inkl. lokalgator, i ytterstaden klassas föroreningshalterna 

i dagvattnet som låga till måttliga och reningsbehov kan vara aktuellt. Här 

ges översilning över grönytor som exempel på typ av rening.  

 

5 TILLÄMPNING AV RIKTLINJER 

Dagvattenhanteringen bör följa principerna i Gällivare kommuns 

dagvattenpolicy. En av dessa principer är att snö och dagvatten ska 

användas som en resurs som berikar bebyggelsemiljön med avseende på 

upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald. 

I policyn anges även att dagvattensystem ska utformas så att en så stor del 

som möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg till 

recipienten. Enligt policyn ska  förorening av dagvatten och snö också 

begränsas vid källan. Som exempel ges oljeavskiljare och rätt val av 

byggnadsmaterial exponerade för nederbörd (t.ex. ej koppartak). 

För detaljplaneområdet i stort bedöms rening inte vara aktuell med undantag 

för parkeringsytorna vid skolområdet som föreslås avvattnas mot 

omkringliggande grässlänter för avskiljning av olja mm.  

Enligt dagvattenpolicyn ska dagvattenflöden reduceras och regleras så att 

belastning på ledningsnät och recipienter begränsas. Dagvattenpolicyn 

anger även att tillkommande direktutsläpp av dagvatten är förbjudet till 

Natura 2000-klassad recipient. Som exempel på åtgärd vid direktusläpp 

anges fördröjningsanläggning innan dagvattenutlopp till Vassaraälven vilket 

även gäller även vid anslutning till befintliga kommunala dagvattenledningar 

med utlopp till älven. 

Det sker inte något direktutsläpp till Natura 2000-klassad recipient från 

planområdet men det ingår i delavrinningsområdet för Vassaraälven och 

därför kan behov av fördröjning vara aktuellt. För att inte öka dagvattenflödet 

i framtiden och belastningen på recipienten krävs en fördröjning på ca 1500 

m3. Om en gemensam anläggning för västra och nordvästra Repisvaara 

önskas, krävs en fördröjning på ca 2000 m3.  Med så kallad trög avledning 

kan flödet jämnas ut och beroende på utformning även bidra med grönska till 

området och viss rening av dagvattnet. Tröga avledningssystem, figur 11, 

kan anläggas som öppna avrinningsstråk t ex svackdiken med flacka slänter 

som vintertid kan fungera som snöupplag.  

Beroende på detaljplaneområdets höjdsättning och utformning kan den totala 

erforderliga magasinsvolymen fördelas helt eller delvis utanför den privata 

fastighetsmarken. Ansvaret för avvattningen av fastighetsmarken vilar på 

fastighetsägaren medan ansvaret för avvattning av de allmänna platserna 
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vilar på kommunen. VA-huvudmannen har sedan ansvaret att avleda 

dagvattnet. När lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas är det viktigt 

att ytor inom fastighetsmarken finns tillgängliga för detta. Om 

dagvattenanläggningen beslutas att läggas på den allmänna platsmarken 

ligger ansvaret för anläggningen hos VA-huvudmannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

Utifrån rådande förutsättningar har ett förslag på utformning av 

dagvattenhantering från detaljplaneområdet tagits fram. Förslaget innebär ett 

öppet system där svackdiken samlar upp och avleder dagvattnet mot en 

samlad fördröjningsanläggning nedströms i systemet.  

Om dagvatten från nordvästra Repisvaara ska omhändertas gemensamt 

med västra Repisvaara behöver dike för avledning av dagvatten från 

nordvästra Repisvaara grävas om.  

6.1 SVACKDIKEN OCH ÖPPNA DIKEN 

Längs med lokalgatorna kan lämpligen svackdiken eller öppna diken (se figur 

12) anläggas för att avleda dagvattnet mot ett samlat omhändertagande i 

detaljplaneområdets lågpunkt i norr. Dessa diken kommer att ge en viss 

flödesutjämning genom att avrinningen blir trögare i diket. Dessa diken kan 

även förses med dämmen för möjlighet att magasinera mindre mängder 

dagvatten. 

Definitionen av svackdiken är breda (ju bredare desto bättre eftersom stor 

bredd medför sänkt vattenhastighet), grunda, vegetationsbeklädda diken 

med svag lutning. Enligt Stormtac bör släntlutningen inte vara mer än 1:4-5 

och längslutningen 0,2-1 %. Djupet är mindre än 0,1 m, men kan med fördel 

göras något djupare för att ta höjd för sedimentation eller isbildning.  

Öppna diken har däremot en relativt kraftig släntlutning; mindre än eller lika 

med 1:3 och en längslutning på 2 %. Om lutningen är mer än 2 % kan 

åtgärder för reduktion av vattenhastigheten behövas. Djupet bör ligga mellan 

0,3 och 0,5 m och som max 0,9 m. Området sluttar från söder till norr och 

Figur 11. Schematisk bild över tröga avledningssystem. Bildinspiration: Stockholm 
vatten, Svenskt vatten. 

RECIPIENT 

SAMLAD FÖRDRÖJNING 
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uppmätta höjdnivåer visar en höjdskillnad på 27,5 meter, lutningen är 

därmed ca 5-6 %.  

Vattenhastigheten i ett dike bör vara relativt låg för att undvika 

erosionsskador. I ett så kallat Hjulströms-diagram beskrivs vid vilka 

hastigheter som olika jordmaterial eroderar. I en sandig eller siltig jord sker 

t.ex. erosion redan vid hastigheter under 0,5 m/s medan grövre material är 

mer svåreroderade. En låg flödeshastighet är viktig för fördröjningen av 

dagvattnet och gör även att sedimentation av föroreningar möjliggörs. Viss 

infiltration är också möjligt att uppnå via svackdiket. Om höga 

flödeshastigheter förväntas (beroende på lokalgatornas höjdsättning i 

området) kan diket anläggas med flackare slänter och kompletteras med 

flödeshinder som t.ex. större stenar. 

 

 

Figur 12. Svackdike med dämme. Illustration: Malin Edström, WSP. 

6.1.1 Fördelar och nackdelar 

Nedan listas några fördelar och nackdelar med tröga avledningssytem som 

t.ex. svackdiken eller öppna diken. 

+ Kan fördröja och avleda stora flöden  

+ Kan vintertid fungera som snöupplag 

+ Håller dagvattnet ytligt och bidrar med grönska och biologisk mångfald till 

detaljplaneområdet 

+ Kan bidra med en viss rening av dagvattnet 

- Kräver markutrymme och behöver därför planeras i ett tidigt skede i 

planprocessen 

6.1.2 Dimensionering av diken, exempelberäkning 

De öppna avrinningsstråken ska klara att ta hand om allt vatten som inte kan 

infiltrera. Diket längst ner i systemet ska klara att avbörda det 

dimensionerande flödet för 100 års-regnet (ges i tabell 4), på ca 3 m3/s. 

Eftersom gatorna kan ha diken på båda sidor om vägen och den totala 
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mängden dagvatten är relativt jämnt fördelat över detaljplaneområdet kan 

kapaciteten i dikena minskas ytterligare.  

Kapaciteten i diket kan beräknas med Mannings formel: 

𝑞 = 𝐴 × 𝑅2/3 × 𝑀 × √𝑆0 

Där 

q = flöde (m3/s) 

A = tvärsnittsarea (m2) 

P = våta perimetern (m) 

R = hydraulisk radie = A/P (m) 

S0 = bottenlutning (m/m) 

M = Mannings tal (10-20 för tämligen jämna men starkt beväxta i hela 

tvärsnittet) 

Vid dimensionering bör hänsyn tas till att diket blir mer och mer igenväxt med 

tiden och således får ett lägre och lägre M-värde vilket ger en lägre 

kapacitet. 

Svackdiken kan t.ex. utformas 0,2 m djupa med släntlutning 1:3. En 

bottenbredd på t.ex. 1,5 m ger då tvärsnittsarean 0,42 m2 och en ytbredd på 

2,7 m. Längslutning på t.ex. 1 %  ger då en kapacitet att avbörda ca 180 l/s. 

Ett större dike behöver anläggas längre ner, innan en samlad fördröjning. 

Den totala längden på lokalgatan är ca 1400 m och ett utrymme om 3 m på 

vardera sidor om gatorna bedöms finnas tillgängligt. Om terassen ska 

avvattnas med vägdiken kan ett djupare och något brantare dike istället 

anläggas längs med gatorna. Vid detaljprojektering bör detta utredas vidare. 

6.2 FÖRDRÖJNINGSDAMM 

Då hela området sluttar åt nordväst, faller det sig naturligt att lägga en 

samlad dagvattenhantering mot västra hörnet av detaljplaneområdet, se figur 

13. Här består marken idag av myr och blöt skogsmark vars 

tillrinningsområde kommer uppströms om detaljplaneområdet.  

Om dagvattnet är förorenat bör man dock undvika att leda vattnet direkt till 

befintliga våtmarker eftersom våtmarkens ekosystem kan rubbas. Istället 

brukar då en nyanlagd våtmark användas eller ett föregående reningssteg 

införas. I detta fall anses dagvattnet innehålla låga föroreningsmängder och 

om dessutom öppna avrinningsstråk (svackdiken) används uppströms ses 

risken att förorena myrmaken som mycket liten.  
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Figur 13. Schematisk skiss över placering av samlad fördröjningsanläggning. 

 

6.2.1 Val av damm 

Dagvattendammar kan utformas som våta dammar med permanent 

vattenspegel eller torra dammar/översvämningsytor där en vattenspegel 

uppstår tillfälligt, vid höga flöden.  

Eftersom marken lutar naturligt och grundvattennivån är hög så kan man 

välja att gräva ur för att skapa en permanent vattenspegel och därefter 

anlägga dammvallar för att skapa en fördröjningsvolym. En torrdamm kan 

skapas genom att anlägga ett halvmåneformat dämme i lågpunkten med ett 

strypt utlopp för att vid höga flöden översvämma myrmarken. 

6.2.2 Dimensionering  

Det totala fördröjningsbehovet för detaljplaneområdet beräknades till ca 1500 

m3 och ca 1700 m3 om en gemensam fördröjning för västra och nordvästra 

Repisvaara anläggs. Om djupet på dammen sätts till 0,5 m behövs alltså en 

total yta på ca 3 000 m2 respektive 3 400 m2.  

En yta på 3400 m2 för omhändertagande av dagvatten bör därmed 

reserveras längst ner i norra delen av detaljplaneområdet. 

Det är viktigt att utforma dammen så att bräddning kan ske vid 100-års 

flödet. 
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6.3 EN DAGVATTENHANTERING ANPASSAD FÖR 
REKREATION 

En dagvattenhantering anpassad för rekreation bör vara anpassad efter 

platsen och omgivningarna. Dagvattenanläggningar dimensioneras för att 

klara regn som t.ex. prognosticeras vart 10:e eller vart 100:e år. Värt att 

tänka på är därför att utforma en anläggning som är tilltalande vid olika 

vattennivåer. I figur 14 ses en översvämningsyta/damm i närheten av ett 

bostadsområde. 

 

Figur 14. Översvämningsyta/damm i närheten av bostadsområde. 

Vattnet får gärna vara synligt med varierande strömningar och till viss del 

kan vattnet också vara tillgängligt. Viktigt är att anläggningen är säker, där 

människor vistas bör t.ex. slänterna vara flacka, helst inte mer än 1:3-1:5.   

En dagvattenanläggning som delvis är integrerad med omkringliggande 

myrmark kan t.ex. göras åtkomlig för allmänheten genom spångar (figur 15), 

som förslagsvis har förbindelse med befintliga strövstigar. 

 

Figur 15. Spång över myrmark. 
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6.4 OMHÄNDERTAGANDE AV 
NATURMARKSAVRINNING 

Ett avskärande dike föreslås anläggas söder om detaljplaneområdet, se figur 

16, för att säkerställa att naturmarksavrinning uppströms området kan 

avledas på ett säkert sätt. VA-ledningar som korsar det sydöstra hörnet (se 

figur 2) kommer att behöva flyttas. 

 

Figur 16. Schematisk skiss över placering av avskärande dike. Texten till det röda 
avrinningsstråket anger flödet vid ett 100-årsregn. 

 

Enligt den hydrogeologiska utredningen som har genomförts (WSP 2018) är 

det främst det övre skiktet i en torvmark som kommer att påverkas av en 

dikning. Dikesdjup större än 0,5 m har således inte någon större betydelse 

om man vill torrlägga och dränera en torvmark. En sänkning av 

grundvattenytan är enligt utredningen möjlig upp till 100 m från diket, men på 

avstånd större än 50 m kommer sänkningen endast bli någon decimeter. I 

dikets närhet (ca 20 m från diket), blir påverkan som störst.  

Ett avskärande dike med gräsbeklädd botten med brädden 1 m och 

släntlutning 1:3, djup 0,75 m och längslutning på 5 % har en kapacitet att 

avbörda ca 4,6 m3/s (enligt Mannings formel som ses i kap. 6.1.2).  

Naturmarksavrinningen mot det avskärande diket är troligen mindre än så. 

Ett dike i denna storlek kommer därför att vara mer än tillräckligt och dess 

djup kommer att säkerställa att myrvatten inte rinner in mot 

detaljplaneområdet. 

Diket kommer med ovan givna dimensioner får en toppbredd på 5,5 m och 

kan förslagsvis möta befintlig bäck öster om detaljplaneområdet, det röda 

avrinningsområdet som ses i figur 13. Detta avrinningsstråk har ett beräknat 

100-årsflöde på 3,6 m3/s. 

Omledning av rinnstråk och dränering av myrmaken mot det röda 

avrinningsstråket kommer att öka flödet i bäcken något. Detaljplaneområdet 

bör hålla tillräckligt avstånd till denna bäck för att inte riskera att 

514,51 ha 

3,6 m3/s 

Avskärande dike 
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fastighetsmarken översvämmas eller eroderar vid höga flöden under vår och 

höst. 

6.5 TILLSTÅND 

För att göra marken byggbar och för att skydda detaljplaneområdet från 

vatten kommer någon form av markavvattning behöva genomföras. I 11 kap 

MB finns bestämmelser om vattenverksamhet. Enligt 3§ avses t.ex. 

markavvattning, bortledning av grundvatten, grävning, sprängning eller 

rensning i ett vattenområde, eller annan åtgärd i ett vattenområde som syftar 

till att förändra vattnets djup eller läge, som vattenverksamhet. 

För vattenverksamhet krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Ansökan om tillstånd 

till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen. Ansökan om 

tillstånd till markavvattning prövas dock av länsstyrelsen, om den inte ska 

prövas av mark- och miljödomstolen enligt 7 kap. 19 eller 20 § lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

I Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet 

mm. finns undantag då anmälningsplikt gäller i stället för tillståndsplikt. Ett 

utdrag från förordningen ses i figur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Utdrag från Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet 
mm. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K7P19
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K7P20
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm
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Den samlade dagvattenanläggningen bedöms inte kräva ett tillstånd i mark- 

och miljödomstolen. 

För detaljplaneområdet kommer mindre rinnstråk att behöva ledas om, via 

föreslaget avskärande dike. Dessa klassas inte som vattendrag och bedöms 

inte kräva en vattendom. Däremot behöver ett avskärande dike anläggas 

uppströms detaljplaneområde i syfte att leda bort naturmarksavrinningen. 

Om anläggning av ett sådant dike medför en vattendom bör utredas 

närmare.  

 

7 SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 

7.1 UPPFYLLANDE AV KOMMUNALA ÖNSKEMÅL 

Planområdet bedöms ha goda förutsättningar för att anlägga en öppen, 

estetisk  tilltalande och säker dagvattenhantering på västra sidan om 

Dundretvägen. Det totala fördröjningsbehovet på ca 1500 m3 respektive 

2000 m3 (beroende på om ett eget omhändertagande eller gemensamt 

omhändertagande ska anläggas för västra och nordvästra Repisvaara).  

En yta på ca 3400 m2 för omhändertagande av dagvatten bör reserveras 

längst ner i norra delen av detaljplaneområdet. 

Fler utformningsförslag, detaljer och dimensionering kan tas fram vid 

projektering. 

7.2 TYDLIGGÖRANDE KRING PLANENS PÅVERKAN 
PÅ MKN 

Gällivare kommuns dagvattenpolicy anger att tillkommande direktutsläpp av 

dagvatten är förbjudet till Natura 2000-klassad recipient eller recipient där 

miljökvalitetsnormer riskerar att försämras eller ej uppnås.  

- Med föreslagen dagvattenhantering kommer dagvattnet att fördröjas, 

delvis renas och spädas ut innan det når recipienten. Planområdet 

utgör också endast 1,7 % av delavrinningsområdet mot Vassara älv.  

 

Planen bedöms därmed inte påverka möjligheterna för Vassaraälven 

och grundvattnet att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

7.3 TYDLIGGÖRANDE KRING LÄNSSTYRELSENS 
YTTRANDEN 

Planområdet utgörs till stor del av sumpskog och våtmark och länsstyrelsen 

menar att någon form av markavvattning eller förändring av hydrogeologin 

kan bli aktuell för att området ska kunna bebyggas. Det anses därför viktigt 

att frågan om områdets vattenförhållanden utreds för att utformningen av 

planområdet ska kunna göras på ett så skonsamt sätt som möjligt när det 

gäller områdets hydrologi. 
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- Avskärande diken skyddar området från naturmarksavrinning. Detta 

dike kommer att dränera den norra delen av myrmarken närmast 

bostadsområdet men risken att hydrologin i myren uppströms 

påverkas negativt anses som liten enligt den hydrogeologiska 

rapporten (WSP 2018).  

- Genom att fortsätta att leda vatten till myrmarken nedströms 

detaljplaneområdet kan hydrologin och biologin bevaras i och med 

att risken för att myrområdet torkar ut minimeras.  

- Sumpskogen inom exploaterat område kommer att minskas men 

beroende på utformning av dagvattenanläggning kan nya 

förutsättningar för våtmark/sumpskog skapas nedströms området. 

 

Områdets förmåga att hantera de större nederbördsmängder som 

prognosticeras  behöver också beaktas. Det handlar både om 

avrinningsområden och om eventuella åtgärder för att begränsa 

vattenansamlingar som kan skada bebyggelse och vägar. 

- Med föreslagen dagvattenhantering bedöms området kunna 

omhänderta de större nederbördsmängder som prognosticeras, utan 

att öka avrinningen från området.   

 

- Det kommunala planeringsansvaret innebär att planerad mark bör 

klara att avbörda minst ett 100-års regn med en varaktighet på 10 

min samt med en klimatfaktor på 1,25 innan byggnader tar skada. 

Inför exploatering och grundläggning bör höjdsättning utredas 

närmare. 

 

- Diken för avledning av dagvatten och omhändertagande av 

naturmarksavrinning bör dimensioneras för att klara att avbörda 100-

årsregnet. 

 

- Avrinningsstråket öster om detaljplaneområdet har identifierats som 

ett mindre öppet vattendrag (bäck) med 100-års flöde på ca 3,6 m3/s 

i nivå med strövstigen som löper genom området. Planen bör hålla 

ett godtyckligt avstånd från denna bäck för att inte riskera att 

tomtmarken däms och eroderar eller att slänter från 

fastighetsmarken hamnar i diket. 
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medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
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medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


