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SAMMANFATTNING
På uppdrag av Gällivare Kommun har Tyréns genomfört föreliggande
dagvattenutredning till detaljplan för Koskullskulle, Gällivare Kommun, där det
planeras för nytt bostadsområde som inrymmer ca 48 hushåll, varav ca 24 är
möjliga flerfamiljshus och resterande utgörs av villor. Syftet har varit att beskriva
dagvattensituationen avseende flöden och belastning av föroreningar i och med
ändrad markanvändning efter planerad exploatering.
Området består i dagsläget av naturmark som genomskärs av två befintliga gator;
Hedgatan respektive Skyttegatan. Området sluttar mot sydöst och avrinning sker
till en lågpunkt i nordväst benämnt ”gamla ängen” samt dike i sydöst.
Planområdet ingår i Lina Älvs avrinningsområde. Lina Älv är klassat som
vattenrelaterat Natura 2000 område, vilket enligt Gällivare kommuns föreslagna
dagvattenpolicy innebär att direktutsläpp av dagvatten till Lina Älv är förbjuden
samt att den biologiska mångfalden ska bibehållas genom bevarande och
förbättring av naturmiljön. Planerad exploatering beräknas ge ett närmast
försumbart föroreningstillskott till Lina Älv. Planändringen bedöms därmed inte
motverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer i recipienten. Mot
bakgrund av detta har dagvattenhanteringen inriktats mot säker avledning.
Beräkningar visar att årsmedelflödet kommer öka med ca 80 % samt att
fördröjningsbehovet vid ett 10 års regn blir 520 m3 under förutsättning att flödet
inte får öka efter exploatering. Denna volym beräknas kunna omhändertas och
fördröjas i vägdiken inom området.
Enligt genomförd skyfallskartering framtagen av Länsstyrelsen Norrbotten under
2015 samt flödessimulering i Scalgo Live är lågpunkten i nordväst (”gamla ängen”) i
risk för översvämning vid skyfall varför det rekommenderas en höjdsättning om 0,5
m över marknivå för planerade byggnader här. Ytterligare finns ett avrinningsstråk
söder om Skyttegatan varför en höjdsättning om 0,3 m rekommenderas för
planerade byggnader som berörs av detta stråk.
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1

BAKGRUND
Gällivare Kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för ett nytt bostadsområde
som inrymmer ca 48 hushåll, varav ca 24 är möjliga flerfamiljshus och resterande
utgörs av villor. Inom planområdet eftersträvas direktkontakt med naturen vilket
säkerställs genom en glesare bebyggelsestruktur som bidrar till en luftighet och
gröna natursläpp i området.

1.1

SYFTE
Syftet med dagvattenutredningen är att beskriva befintlig och framtida
dagvattensituation för planområdet. Uppdraget omfattar beräkning av flöden före
och efter exploatering för ett regn med 10 års återkomsttid samt påverkan på
miljökvalitetsnormerna (MKN) för närliggande recipient. Syftet har även varit att
föreslå åtgärder för dagvattenhanteringen som är förenliga med Gällivare
Kommuns föreslagna Dagvattenpolicy.

1.2

AVGRÄNSNING
Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till planområdet
(Figur 1). Inkommande flöden från närliggande områden har ej beaktats i
dagvattenutredningen.

VITÅFORS
GRUVOMRÅDE

MYRANSKOLAN

Figur 1 Översiktsbild. Planområdets ungefärliga placering är markerat med röd streckad linje.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN
Området bedöms ligga inom vad som betecknas som ”gles bostadsbebyggelse”.
Det innebär att dagvattenflödet beräknas för trycklinje i marknivå för 10 års
återkomsttid (Svenskt Vatten, 2016). Vidare ansvarar kommunen för att
marköversvämning med skador på byggnader har en återkomsttid på >100 år
(Svenskt Vatten, 2016).
Klimatfaktor har satts till 1,25 i beräkningar för att ta hänsyn till förväntad ökning
av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016).

2.2

KOMMUNALA RIKTLINJER OCH STÄLLNINGSTAGANDE
Gällivare kommun har tagit fram en dagvattenpolicy (Gällivare kommun, 2015) som
ej antagits men som är vägledande i arbetet med dagvattenhanteringen i
kommunen.
Syftet med dagvattenpolicyn är att främja en positiv och hållbar samhällsutveckling
genom ett antal vägledande principer för framtidens dagvattenhantering inom
kommunen. Övergripande syftar policyn till att förhindra skador på grund av
översvämning, bevara vattenbalansen, skydda recipienter samt berika
stadslandskapet genom att hantera vattenfrågor på ett strukturerat sätt.
Vare sig nybyggnation i samband med förtätning, omvandling eller ny-exploatering
av befintliga så väl som nya områden gäller att dagvattnet hanteras enligt följande
principer:
Dagvattensystem utformas så skadlig uppdämning undviks
Den naturliga vattenbalansen eftersträvas bibehållet
Dagvattenflöden reduceras/regleras så ledningsnät och recipienter inte belastas
Dagvatten och snö hanteras ut ett rekreativt perspektiv
Dagvattensystem anpassas till platsen
Förorening av dagvatten/snö begränsas
Rening av dagvatten innan utsläpp till recipient förespråkas
Direktutsläpp av dagvatten till Natura 2000-klassad recipient förbjuden
Dagvatten får inte försämra MKN i recipient
Ledningar dimensioneras utifrån Svenskt Vattens P110 och P104

2.3

OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI
Planområdet ligger i östra Koskullskulle, ca 2 km från Malmberget och ca 7 km från
centrala Gällivare. Planområdet uppgår till ca 13,6 hektar. Strax nordost om
planområdet rinner Lina älv och där finns även ett skogsområde. Ett befintligt
villaområde och Myranskolan angränsar i nordväst. I sydost finns skogsmark och
en skoterled. Ca en kilometer nordväst om planområdet ligger Vitåfors befintliga
gruv- och industriverksamhet. Området har sin högsta punkt +322,7 m ö.h. i
nordöst. Områdets lägsta punkt (”gamla ängen”) är i ett flackare område i nordväst,
+311,16 m ö.h. Planområdet lutar mot sydöst där det går ett flackt dike i östlig
riktning.

2.3.1 FÖRE EXPLOATERING

Området består i dagsläget av naturmark som genomskärs av Hedgatan respektive
Skyttegatan.
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2.3.2 EFTER EXPLOATERING

Detaljplanen medger ett nytt bostadsområde, som inrymmer ca 48 hushåll, varav
ca 24 är möjliga flerfamiljshus och resterande utgörs av villor (Figur 2). Vägarna
inom området asfalteras och det planeras för vägdiken.

Figur 2 Skiss över planområdet.
2.4

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Av markteknisk undersökning utfört av Tyréns under juni 2019 (Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik, 2019) framgår att marken inom planområdet till
största del utgörs av morän. I de nordöstliga delarna främst av grusig sandmorän
och i de södra delarna även av sandig siltig morän. I västra delen av området finns
även sediment av sand och silt. Detta stämmer bra överens med SGUs jordartskarta
som visar att största delen av området består av morän (Figur 3).
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Figur 3. Jordarter enligt SGU. Brun: Torv; blå: morän; grön: isälvssediment/grus (SGUs kartvisare, 2020).
2.5

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Merparten av planområdet har medelhög genomsläpplighet (Figur 4) vilket
motsvarar en infiltrationskapacitet på 10-6 – 10-9 m/s (SGU, 2018). Grundvattennivån
i denna del av området är hög och ligger på mellan 1 och 1,5 m under markytan
(Tyréns, 2019) med en grundvattenkapacitet i berggrunden på 600-2000 L/h vilket
ger goda uttagsmöjligheter (SGU, 2020). I östra delen av planområdet finns en liten
del med hög genomsläpplighet (Figur 4) vilket motsvarar en infiltrationskapacitet
på 10-5 – 10-7 m/s (SGU, 2018). Inget grundvatten har detekterats inom östra delen
av området (Tyréns, 2019), men stor grundvattentillgång finns i jordlagren med
goda till utmärkta uttagsmöjligheter (400-2000 m3/d) och även i berggrunden
(600-2000 L/h) (SGU, 2020).

Figur 4. Översiktsbild av genomsläpplighet inom planområdet (SGU, 2020).
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2.6

BEFINTLIG AVVATTNING
Området avvattnas i dagsläget via naturlig infiltration samt ytlig avrinning till
lågpunkten vid ”gamla ängen” i nordvästra delen av planområdet samt till
avskärande dike i söder. Uppskattade avrinningsvägar framgår av Figur 5 och
befintligt ledningsnät framgår av Figur 6. I dagsläget finns två dagvattenutlopp
inom planområdet som bidrar med avrinning från befintlig bebyggelse utanför
planområdet (Figur 6).

Figur 5. Blå pilar: uppskattade avrinningsvägar.
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Figur 6. Befintliga ledningar. Röd: spillvatten; blå: vattenledning; grön: dagvattenledning; heldragen brun:
el luftledning; streckad brun: markförlagd elledning; gul: planområdesgräns; grön cirkel: dagvattenutlopp
från befintlig bebyggelse utanför planområdet.
2.7

FÖRORENAD MARK
Enligt länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden samt SGUs karta
över efterbehandling av förorenat mark finns inga registrerade förekomster av
föroreningar inom området.

2.8

AVRINNINGSOMRÅDEN OCH RECIPIENT
Planområdet ligger inom huvudavrinningsområdet för Kalixälven samt
delavrinningsområde Ovan Huivijoki (VISS, 2020). Mottagande recipient för
området är Lina älv i öster (VISS, 2020). Lina Älv är klassat som vattenrelaterat
Natura 2000 område, vilket enligt Gällivare kommuns föreslagna dagvattenpolicy
innebär att direktutsläpp av dagvatten till Lina Älv är förbjuden (Gällivare Kommun,
2015) samt att den biologiska mångfalden ska bibehållas genom bevarande och
förbättring av naturmiljön (VISS, 2020).
Lina älv ingår även i ett skyddat område enligt vattenförvaltningsförordningen
eftersom grundvatten inom området används till dricksvattenuttag (VISS, 2020).
Nedströms älven finns också ett vattenskyddsområde (Sarkasvaara) enligt
miljöbalken, vilket innebär att grund- eller ytvatten används eller kan komma
användas som vattentäkt (VISS, 2020).
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2.8.1 MILJÖKVALITETSNORMER

Enligt VISS (2020) har den berörda sträckan av recipienten Lina älv (SE745978171574) måttlig ekologisk status baserat på belastningen av näringsämnen samt
på halter av uran som uppmätts inom Malmbergets och Aitikgruvans
kontrollprogram. Älven har god kemisk status med undantag för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE), vilka enligt VISS
(2020) bedöms förekomma i förhöjda halter i samtliga svenska vattenförekomster.
Kvalitetskravet för god ekologisk status har fått tidsundantag till 2021 med
anledning av att åtgärder är tids- och resurskrävande. Miljökvalitetsnorm och
statusklassning för Lina älv sammanfattas i Tabell 1.
Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och statusklassning för Lina älv (VISS, 2020).

Miljökvalitetsnorm, kvalitetskrav
Förvaltningscykel 2 (2010 – 2016)
Ekologisk
status
God
ekologisk
status
2021

Kemisk ytvattenstatus
God kemisk ytvattenstatus
Undantag- mindre stränga
krav för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt
bromerad difenyleter
(PBDE)

Status
Förvaltningscykel 3 (2017 –
2021)
Ekologisk
Kemisk status
status
Måttlig
Uppnår ej god
Baserat på
halter av
ämnen som
överskrids i
hela Sverige
(kvicksilver och
PBDE)

3

ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

3.1

ÖVERSVÄMNINSRISKER
Enligt skyfallskartering för ett 100-års regn (Figur 7) framtagen av Länsstyrelsen i
Norrbotten under 2015 kan vattennivån på ”gamla ängen” inom planområdet öka
med upp till 0,5 m. Det samma gör sig gällande för diket i västra delen av
planområdet. Att det är ängen och diket som utgör lågpunkter inom planområdet
stämmer bra överens med flödessimulering i Scalgo Live (2020). Ytterligare finns
ett avrinningsstråk söder om Skyttegatan där vattennivån kan öka upp till 0,3 m vid
skyfall (Figur 7).
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Figur 7. Modellerade maximala vattennivå (m) för ett 100-års regn. Ungefärligt planområdet markerat med
rött.
3.2

MARKANVÄNDNING
Markanvändning före och efter exploatering framgår av Tabell 2.
Avrinningskoefficienter har valts utifrån egenskapsbestämmelser enligt
detaljplanen för området (Svenskt Vatten, 2016).

Tabell 2. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ⱷ)

Befintlig
Grusväg
Naturmark
Takyta

Area (ha)
0,36
13,22
0,02

Φ
0,4
0,1
0,9

Red. yta (ha)
0,14
1,32
0,02

Efter exploatering
Naturmark
Asfaltyta
Friliggande enfamiljshus (villor)
Befintlig fastighet
Flerfamiljshus (öppet byggnadssätt)

Area (ha)
9,48
1,18
2,33
0,56
0,05

Φ
0,1
0,8
0,3
0,2
0,4

Red. yta (ha)
0,95
0,94
0,7
0,11
0,02
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3.3

FLÖDESBERÄKNING
Flöden före och efter exploatering är beräknat med rationella metoden (Svenskt
Vatten, 2016) utifrån en återkomsttid på 10 år och en årlig nederbörd på 624 mm
(SMHI, 2020). Rinntiden bedöms till 40 min (längsta sträcka: 400 m i dike med
vattenhastighet 0,5 m/s och 160 m naturmark med vattenhastighet 0,1 m/s) både
före och efter exploatering.
Dimensionerande flöden (Tabell 3) visar att flödet kommer öka både med och utan
klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Årsmedelflödet ökar
med cirka 80 % efter exploatering (Tabell 3).

Tabell 3. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 10 års regn före respektive efter
exploatering.

3.4

Parameter

Enhet

Befintlig

Efter
exploatering

Flöde
Volym
Årsmedelflöde

l/s
m3
m3/år

141
85
9260

220,1
132
16979

Efter
exploatering
med
klimatfaktor
1,25
275
165
-

FÖRDRÖJNINGSBEHOV
Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten, 2011a)
och P105 (Svenskt Vatten, 2011b).
En total fördröjningsvolym för hela planområdet har beräknats utifrån målet att
flödet inte får öka efter exploatering. För ett 10 års regn blir total
fördröjningsvolym ungefär 520 m3.

3.5

FÖRORENINGSBERÄKNING
Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat
på markanvändning (StormTac, 2019) använts. Föroreningsmängderna har
beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 624 mm/år (SMHI, 2020).
Planerad exploatering beräknas öka föroreningsmängderna av alla förorenande
ämnen (Tabell 4).
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Tabell 4. Beräknade föroreningsmängder före och efter planerad exploatering.

Ämne

Befintlig Exploaterat

Fosfor,P
0,2
Kväve, N
5,64
Bly, Pb
0,05
Koppar, Cu
0,07
Zink, Zn
0,16
Kadmium, Cd
0,002
Krom, Cr
0,03
Nickel, Ni
0,05
Kvicksilver, Hg
0,0001
Suspenderade ämnen
292
Olja
1,32

Kg/år
1,98
21,74
0,1
0,27
0,61
0,004
0,08
0,1
0,0005
842,6
7,26

Ökning
%
1,78
903
16,1
285
0,04
83
0,21
315
0,45
288
0,002
127
0,05
138
0,04
79
0,0004
436
550,6
189
5,93
448

För att kunna fastslå om denna ökning kan riskera en försämring av status i Lina
Älv, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I beräkningen har Lina Älvs naturliga
medelvattenföring på 2,64*108 m3/år (SMHI, 2020) beaktats. Tillskottet har därefter
jämförts med riktvärde för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten samt
gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). Koncentrationen av
föroreningstillskott av fosfor och kväve har utvärderats med hjälp av
jämförelsevärden för låga halter i sjöar och vattendrag från Naturvårdsverket
(2000). För suspenderade ämnen, olja och PAH saknas riktvärde.
Föroreningsbelastningen för samtliga ämnen är avsevärt lägre än angivna
riktvärden (Tabell 5). Planerad exploatering bedöms därför inte kunna påverka Lina
Älvs miljökvalitetsnormer negativt.
Tabell 5. Föroreningstillskott från planområdet efter exploatering till Lina älv jämfört med gränsvärden.

Förorening
Fosfor, P
Kväve, N
Bly, Pb
Koppar, Cu
Zink, Zn
Kadmium, Cd
Krom, Cr
Nickel, Ni
Kvicksilver, Hg
Suspenderade ämnen
Olja

4

Föroreningstillskott
µg/l
0,008
0,08
0,0004
0,001
0,002
0,00002
0,0003
0,0004
0,000002
3,2
0,03

Gränsvärde
µg/l
≤12,5 (totalkoncentration)
≤300 (totalkoncentration)
1,2 (biotillgängligt)
0,5 (biotillgängligt)
5,5 (biotillgängligt)
≤0,08
3,4 (löst)
4 (biotillgängligt)
0,07 (löst)
-

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
Enligt planskiss (Figur 8) planeras det för vägdiken inom området. Den totala
sträckan väg (ny och befintlig) uppgår till ca 1000 m. Gällivare kommun har en
normalsektion som skall tillämpas för nya vägar där vägdiken anläggs v-formade
med en totaldikesbredd på 2,75 m och ett djup på 0,3 m. Enligt
fördröjningsbehovet avsnitt 3.4 behövs en fördröjningskapacitet om 520 m 3. I
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Tabell 6 genomförda beräkningar visar att v-formade vägdiken (enligt Gällivare
kommuns normalsektion) på både sidor av befintliga (Hedgatan och Skyttegatan)
och planerade vägar uppfyller fördröjningsbehovet (Tabell 6).
Tabell 6. Fördröjningskapacitet i v-format vägdike

Lösningsförslag
Dike på en sida av väg
Dike på båda sidor av
väg

Fördröjningskapacitet,
m3
410
820

Avledning av dagvatten via diken till recipient räknas som direktutsläpp (eftersom
flöden i diken inte bromsas men oftast ökar) vilket enligt Gällivare Kommuns
föreslagna dagvattenpolicy är förbjuden (Gällivare Kommun, 2015). I detta fall är
det dock ganska lång rinnsträcka i dike innan dagvattnet når Lina Älv, mängden
vatten som ska avledas är relativt låg och Lina Älvs flöde är relativt hög och
turbulent, varför föreslagen dagvattenhantering inte anses utgöra en risk för
försämring av Lina Älvs ekologiska (fysiska) kvalitet. Det går dock att strypa
utloppet (till 141 l/s) till Lina Älv i fall man önskar att säkerställa, att utsläpp av
dagvatten till Lina Älv via vägdiken inte svarar till direktutsläpp, eftersom detta vill
orsaka ett kontrollerat utflöde till älven.
Ytterligare rekommenderas en höjdsättning om 0,5 m över marknivå för byggnader
som planeras byggas på området benämnt ”gamla ängen” (Figur 8) eftersom
vattennivån i detta område kan öka upp till 50 cm enligt genomförd
skyfallskartering (Figur 7). För planerade byggnader söder om Skyttegatan (Figur 8)
rekommenderas höjdsättning om 0,3 m över marknivå eftersom området här
genomskärs av ett avrinningsstråk där vattennivån vid skyfall kan uppgå till 0,3 m
(Figur 7).

Figur 8. Konceptskiss. Kritiskt område markerat med röd streckad linje.
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SLUTSATSER
Dagvattenutredningen visar inget hindar för aktuell detaljplans syfte om att
möjliggöra för nytt bostadsområde med ca 24 flerfamiljshus och 24 villor.
Genom att följa föreslagen dagvattenhantering uppnås säker avledning av ett 10
års regn i enlighet med Gällivare Kommuns föreslagna dagvattenpolicy samt skydd
av byggnader vid skyfall.
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