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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av Industrisamhället Vägrenen AB har Tyréns genomfört en 

dagvattenutredning till detaljplan för fastigheten Riksgränsen 1:8 i Kiruna kommun, 

där det planeras för en ny handelsplats med inriktning mot gränshandel. 

 

Syftet med utredningen har varit att beskriva befintlig och framtida dagvattensituation 

samt att redovisa planerad exploaterings påverkan på miljökvalitetsnormerna i berörd 

recipient, och utifrån detta komma med förslag på en lokal, hållbar och långsiktig 

dagvattenhantering. Vidare har områden som riskerar drabbas av översvämningar 

redovisats samt inkommande flöde från uppströms beläget område. 

 

Planområdet är ungefär 2 ha stort, lutar från söder mot norr och utgörs i nuläget av 

naturmark samt en asfalterat parkeringsyta med tillhörande anslutningsväg från väg 

E10. Strax öster om planområdet finns en liten tjärn. Marken inom planområdet utgörs 

av berg i dagen och grundvattennivån är okänd. Vidare finns inga dricksvattenbrunnar 

eller grundvattenmagasin inom eller i närhet till planområdet. Dock finns en trumma 

som avvattnar ett 3,9 ha stort område beläget söder om E10:an genom planområdet. 

 

Området avvattnas i dagsläget via ytlig avrinning norrut till ett mindre vattendrag 

(WA89735905) som sedan mynnar i recipienten Vassijaure. Vassijaure ingår i Natura 

2000 skyddat område vilket innebär att den biologiska mångfalden ska bibehållas. 

Vassijaure har hög ekologisk status med utgångspunkt i hydromorfologiska och 

morfologiska parametrar där biologiska och fysikaliska-kemiska parametrar ej är 

klassade. Vidare har sjön ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar, 

kvicksilver samt kvicksilverföroreningar som överskrids i alla Sveriges 

ytvattenförekomster. 

 

Föroreningsberäkningar visar dock att planerad exploatering inte bedöms påverka 

förutsättningarna att uppnå Vassijaures miljökvalitetsnormer och vidare bedöms det ej 

heller finnas ett behov av fördröjning i och med att området nedströms planområdet 

utgörs av naturmark. Dagvattenhanteringen för planområdet handlar därför om säker 

avledning av dagvatten vid skyfall. 

 

Detta går att lösa på flera olika sätt beroende på om man önskar lösningar anpassade 

till markens naturliga förutsättningar varmed landskapsbilden bibehålls eller inte. 

 

Första lösningen utgår ifrån att området kommer fyllas ut varmed den lilla tjärnen 

öster om planområdet kommer utgöra en innestängd lågpunkt och ett rinnstråk som 

genomskär planområdets västra del försvinner. I detta fall behövs en trumma under 

anslutningsvägen och befintligt dike mellan planområdet och E10:an utökas till hela 

planområdets södra och västra gräns. 

 

Andra lösningen utgår ifrån att området norr om anslutningsvägen fylls ut varmed den 

lilla tjärnen öster om planområdet kommer utgöra en innestängd lågpunkt men att 

rinnstråket som genomskär planområdets västra del bibehålls. I detta fall behövs en 

trumma under anslutningsvägen och befintligt dike mellan planområdet och E10:an 

utökas till utloppet av en befintlig trumma under E10:an strax väster om befintliga 

parkeringsytan och sedan via rinnstråket som genomskär planområdet västra del.  

 

Den tredje och mest naturliga lösning innebär att området norr om anslutningsvägen 

inte tas i anspråk varmed rinnstråket som i dagsläget avvattnar den lilla tjärnen 

bibehålls samt att diket mellan planområdet och E10:an utökas till utloppet av 

trumman under E10:an och sedan via naturliga rinnstråket som genomskär 

planområdet från söder till norr.  
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1 BAKGRUND 

Utmed väg E10 vid Riksgränsen i Kiruna kommun ska en detaljplan tas fram för 

fastigheten Riksgränsen 1:8 (Figur 1). Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny 

handelsplats med inriktning mot gränshandel. Handelsplatsen planeras att inrymma 

livsmedelshandel, övrig handel, restaurang samt eventuellt personalbostäder och 

hotell. Inom ramen för detaljplanen ska en dagvattenutredning tas fram där VA-

relaterade frågor och planerad exploaterings påverkan på recipient redovisas. 

 

 

Figur 1. Lägesbild där planområdet är markerat med röd linje (Scalgo Live, 2021). 

1.1 SYFTE 

Syftet med föreliggande dagvattenutredning är att beskriva befintlig och framtida 

dagvattensituation i och med planerad exploatering samt redovisa planerad 

exploaterings påverkan på miljökvalitetsnormer i berörd recipient.  

 

Syftet är vidare att utifrån givna förutsättningar komma med förslag på en lokal, 

hållbar och långsiktig dagvattenhantering. Områden som riskerar att drabbas av 

översvämningar och höga flöden från skyfall har redovisats samt möjligheter att leda 

bort dessa säkert från planområdet. Kapaciteten i befintliga vägtrummor redovisas 

också och där kapaciteten bedöms otillräcklig ges förslag på ny dimensionering. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till planområdet för 

fastigheten Riksgränsen 1:8. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt redovisas förutsättningar av betydelse för dagvattenutredningen för 

beaktat område. 
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2.1 GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN 

Aktuellt område bedöms ligga inom vad som betecknas som ”gles bostadsbebyggelse” 

vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem ska 

dimensioneras för minst 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 2 års 

återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016). Vidare ansvarar kommunen för 

marköversvämning med skador på byggnader vid regn med en återkomsttid på >100 

år (Svenskt Vatten, 2016). 

 

Enligt önskemål från Kiruna kommun har en klimatfaktor om 1,3 använts vid beräkning 

av flöden för att ta hänsyn till förväntad ökning av framtida nederbörd. 

2.2 KOMMUNALA RIKTLINJER 

Enligt Tekniska Verken i Kiruna ska styrdokumentet ”Grundförutsättningar för 

dagvattenhantering i Nya Kiruna C (Kiruna kommun, 2016)” tillämpas så långt det går 

även för områden utanför Nya Kiruna C. Detta innebär att följande punkter ska beaktas 

i samband med dagvattenhantering inom Riksgränsen 1:8. 

 

• Infiltration av dagvatten ska alltid eftersträvas 

• Dagvatten renas och fördröjs så nära källan som möjligt 

• Skador orsakat av dagvatten förebyggs 

• Naturligt flöde (ytlig avrinning) eftersträvas 

• Dagvatten ska ses som en resurs 

• Dagvattenhanteringen ska vara långsiktig och hållbar 

2.3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI 

Planområdet ligger strax norr om väg E10 invid norska gränsen och omfattar cirka 2 

ha. Fastigheten är privatägd och gränsar mot tre andra fastigheter: Jukkasjärvi 

kronoöverloppsmark 1:1 i norr, Riksgränsen 1:6 i öster och Riksgränsen 1:7 

(Tullverket, Björnfjell tullstation) i söder. I väster gränsar fastigheten till den norska 

nationsgränsen. Planområdet omgärdas av naturmark bestående av kalfjäll och 

videsnår i öster, norr och väster och av väg E10 i söder. Öster om planområdet finns en 

mindre tjärn som utgör en lågpunkt. 

 

Planområdet (Figur 2) ligger i en dalgång mellan omkringliggande toppar och lutar 

generellt från söder till norr med marknivåer mellan ungefär + 506,9 m (RH 2000) i 

söder och + 494,7 m (RH 2000) i norr (Scalgo Live, 2021) varför höjdskillnaden inom 

planområdet maximalt uppgår till knappt 12 m. 
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Figur 2. Marknivåer inom planområdet (Scalgo Live, 2021). Planområdet är markerat med lila linje.  

2.3.1 FÖRE EXPLOATERING 

Planområdet utgörs till stor del av en asfalterat parkeringsyta samt tillhörande 

anslutningsväg från väg E10. Resterande ytor utgörs av naturmark med lite eller ingen 

växlighet. Planområdets västra del utgörs av våtmark. Inom planområdets sydöstra del 

finns idag en sänka om cirka 1750 m
2

. 

2.3.2 EFTER EXPLOATERING 

Enligt planförslaget ska området bebyggas med byggnader för handel, restaurang, 

personalbostäder samt hotell (Figur 3). Vidare planeras sänkan norr om väg E10 fyllas 

igen i samband med exploatering av planområdet (Figur 3). 

 

 

Figur 3. Situationsskiss. Mörkgrå: byggnader för handel; Ljusgrå: asfalt och parkering och ljusrosa: 
bostäder och restaurang. 
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2.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Inga geotekniska undersökningar har utförts i samband med detaljplanens 

framtagande. Enligt SGU:s jordartskarta (2021) utgörs hela planområdet av berg i 

dagen (Figur 4). Berggrunden inom planområdet och i dess närhet utgörs av 

magmatiska och metamorfa bergarter (SGU, 2021). 

 

 

Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2021). Hela planområdet består av berg i dagen (rött). Ungefärligt 
planområde är markerad med orange linje. 

2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s karteringar (2021) är den hydrauliska konduktiviteten i berggrunden inom 

planområdet 10
-6,5

 m/s (Figur 5). Jordens genomsläpplighet är inte bedömd för 

nordligaste Sverige men då jordlagren inom planområdet är obefintliga eller mycket 

tunna bedöms den vara av liten betydelse för de hydrologiska förhållandena. 

 

Inom planområdet bedöms uttagsmöjligheterna av grundvatten i berggrunden vara 

goda (600-2000 l/h) och en brunn med osäker användning finns belägen strax söder 

om planområdet i anslutning till tullstationen på fastigheten Riksgränsen 1:7 (SGU, 

2021) (Figur 5). 
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Figur 5. Hydraulisk konduktivitet i berggrund (SGU, 2021). Ungefärligt planområde är markerat i rött, och 
brunn inom fastighet Riksgränsen 1:7 är markerad med svart kvadrat. 

2.6  BEFINTLIG AVVATTNING 

Avvattning sker i dagsläget via ytlig avrinning norrut (Figur 6). I planområdets södra 

del, mellan parkeringsytan och väg E10, finns ett beväxt dike som avvattnas västerut 

och därefter norrut till närliggande vattendrag. Det dagvatten som rinner till sänkan 

inom planområdet avvattnas via en befintlig trumma norrut under anslutningsvägen till 

parkeringsplatsen. Allt dagvatten från planområdet mynnar i ytvattenförekomsten 

Vassijaure via ett mindre vattendrag norr om planområdet. Vidare avvattnas den lilla 

tjärn öster om planområdet via ett rinnstråk som går genom östra plangräns precis 

norr om anslutningsvägen för sedan att ta sig norröver och ut genom norra plangräns 

(Figur 6). 

 

 

Figur 6. Befintlig avvattning där huvudrinnstråk (blå linjer) och vägtrummor (svartstreckad) framgår (Scalgo 
Live, 2021). Rinnstråk från tjärn är visat med ljusblå i inzoomad bild. Planområdet är visat med lila. 
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2.6.1 TRUMINVENTERING 

Någon fysisk truminventering på plats har inte genomförts. Med hjälp av Google Maps 

(2021) har två trummor inom och i anknytning till planområdet dock noterats (Figur 6). 

En plåttrumma under anslutningsvägen till parkeringsytan, som avvattnar sänkan 

mellan E10 och anslutningsvägen samt en betongtrumma under E10 väster om 

parkeringsytan (Figur 6). 

 

I och med att sänkan mellan E10 och anslutningsvägen till parkeringsytan kommer 

fyllas ut i samband med planerad exploatering kommer kapaciteten i plåttrumman 

under anslutningsvägen inte att redovisas i denna utredning. 

 

Betongtrumman under E10:an avvattnar dock ett mindre myrområde om 3,9 ha (Scalgo 

Live, 2021) söder om E10:an via ett befintligt rinnstråk som genomskär västra delen av 

planområdet från syd mot nord (Figur 7). Dimension och lutning för betongtrumman är 

okänd vilket ej spelar stor roll eftersom det som behöver beaktas, är inkommande 

flöde från myrområdet söder om E10:an. Det kommer därför utgås ifrån att 

betongtrumman har tillräcklig kapacitet varför hela flödet från myrområdet antas rinna 

genom planområdet. 

 

 

Figur 7. Avrinningsområde till betongtrumma under E10:an (Scalgo Live, 2021). 

2.7 FÖRORENAD MARK 

Enligt länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade områden (2021) finns inga 

sådana inom planområdet (Figur 8). 
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Figur 8. EBH-kartan med potentiellt eller konstaterat förorenade områden utmärkta (Länsstyrelsen, 2021). 
Planområdet markerat i rött. 

2.8 RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet ingår i delavrinningsområdet Utloppet av Vassijaure SE759503-630154 

som i sin tur ingår i huvudavrinningsområdet Torneälven - SE1000 (Figur 9). Vassijaure 

är en naturlig insjö med en area om 6 km
2

 i Torneälvens vattensystem belägen ungefär 

1 km öster om planområdet. Planområdet avvattnas till recipienten via ett mindre 

vattendrag (VISS, 2021). 

 

 

Figur 9. Karta över ytvattenförekomsten Vassijaure (VISS, 2021) vilken utgör recipient för dagvattnet från 
planområdet. Ungefärligt planområde är markerat i rött och rinnvägen är visat med blå pilar. 
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Enligt senaste bedömning i VISS (2021-02-03) har Vassijaure hög ekologisk status med 

medelgod tillförlitlighet (VISS, 2021). Varken biologiska eller fysikaliska-kemiska 

kvalitetsfaktorer är klassade. Klassningen grundar sig i klassificeringen hög för den 

hydromorfologiska parametern längsgående konnektivitet i sjöar och i klassificeringen 

hög för de morfologiska parametrarna närområdet runt sjöar samt svämplanets 

strukturer och funktion runt sjöar (VISS, 2021). 

 

Vassijaure uppnår ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar och 

kvicksilver samt kvicksilverföroreningar (VISS, 2021). Enligt miljökvalitetsnormen ska 

god kemisk status uppnås till år 2021 med undantag för bromerade difenyletrar och 

kvicksilver samt kvicksilverföroreningar eftersom gränsvärdena för dessa ämnen 

överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster och därför har mindre stränga krav (VISS, 

2021). 

 

Inga möjliga, planerade, pågående eller genomförda åtgärder finns föreslagna för 

Vassijaure (VISS, 2021). 

 

Vidare ingår Vassijaure i Torne och Kalix älvsystem där det finns flodpärlmussla, grön 

flodtrollslända, lax (i sötvatten), stensimpa, utter och venhavre som enligt art och 

habitat- samt fågeldirektivet är av särskilt skyddsvärde. Därigenom ingår Vassijaure i 

Natura 2000-skyddat område (VISS 2021). Detta innebär att den biologiska mångfalden 

ska bibehållas genom bevarande och förbättring av naturmiljön (VISS, 2021). 

3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

I följande avsnitt redovisas analyser, beräkningar och bedömningar som har gjorts. 

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

För gles bostadsbebyggelse ska allmänna dagvattenledningar dimensioneras för att 

kunna avleda 2-årsregn vid fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016). Vilken varaktighet 

som väljs beror på vilken del av ledningssystemet som studeras, men minsta 

dimensionerande varaktighet är 10 minuter (Svenskt Vatten, 2016). Ett 2-årsregn med 

10 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 134 l/s*ha (Ekvation 4.5 i 

P110; Svenskt Vatten, 2016). Under förutsättning att alla brunnar och ledningar 

fungerar som tänkt borde de största översvämningarna därför ges av de 

regnvaraktigheter som ger högre regnintensitet än 2-års regnet med 10 minuters 

varaktighet. 

 

Ett 100-årsregn med 71 minuters varaktighet ger en regnintensitet om 134 l/s*ha 

(Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016), varför alla varaktigheter kortare än 71 

minuter för ett 100-årsregn åstadkommer högre regnintensitet än ett 2-årsregn med 

10 minuters varaktighet, och således större intensitet än vad systemet är 

dimensionerat för. Ytterligare är de första 60 minuter av ett regn oftast mest intensiva 

(MSB, 2017), varför det valts att redovisa översvämningsrisken vid skyfall utifrån ett 

100-årsregn med varaktigheterna 10, 30 och 60 minuter. Extrem korttidsnederbörd är 

definierat till varaktigheter ≤ 60 minuter (Olsson och Foster, 2013). 

 

Ett 100 års regn med 10, 30 respektive 60 minuters varaktighet motsvarar en 

regnintensitet om 488,8 l/s*ha, 247 l/s*ha respektive 151,5 l/s*ha (Ekvation 4.5 i 

P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 29,3 mm, 44,5 mm respektive 54,6 

mm nederbörd, som används i översvämningsmodellen Scalgo Live (2021) för att 

undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall. I modellen tas inte 

hänsyn till infiltration eller avledning av dagvattnet via brunnar och ledningar. 
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Enligt MSB (2017) bör skyfallskartering utvärdera två extremregn mellan 100 och 1000 

års återkomsttid. Ett 1000-årsregn med 192 minuters varaktighet ger en regnintensitet 

om 134 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 157,7 

mm nederbörd. Detta överensstämmer bra med högst uppmätta dygnsvärdet inom 

perioden 1900-2011 för Norra Norrland på 157 mm (Wern, 2012). Vidare har sänkan 

inom planområdets östra del samt marken norr om anslutningsvägen fyllts ut i 

modellen, för att få den mest realistiska uppfattningen av översvämningsrisken. 

 

Enligt simuleringar börjar den lilla tjärnen öster om planområdet att fyllas med vatten 

redan vid 1 mm nederbörd. Eftersom en utfyllnad av området norr om 

anslutningsvägen innebär att rinnstråket som i dagsläget avvattnar tjärnen (Figur 6) 

försvinner, kommer tjärnen att utgöra en innestängd sänka som fylls allt mer med 

vatten allt eftersom mer nederbörd faller (Figur 10), eftersom vattnet inte har 

någonstans att ta sig. Vidare visar simuleringar att översvämningsdjupet i tjärnen 

kommer uppgå till någonstans mellan 80-100 cm vid 157 mm nederbörd (Figur 11). 

Både ytan som drabbas samt översvämningsdjupet ökar i takt med att nederbörden 

ökar. 

 

Inom själva planområdet är det dock inga ytor där vatten ansamlas (Figur 10). Så i och 

med att planerad exploatering innebär att området kommer fyllas ut och därmed 

kommer utgöra en högpunkt, bedöms risken för översvämning inom planområdet vara 

osannolik. Det som behöver säkerställas, är att vattnet som kommer via trumman 

under E10:an kan ledas säkert runt eller genom planområdet. 

 

 

Figur 10. Grad av översvämmat yta inom planområdet vid 100-årsregn med olika varaktigheter samt ett 
1000-årsregn (Scalgo Live, 2021). Ju mörkare blå färg des högre vattennivå. Trumman illustreras med 
svart/gul cylinder och planområde med lila streck. 
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Figur 11. Översvämningsdjup vid olika regn (Scalgo Live, 2021). Trummor är illustrerade med svart/gul 
cylinder och planområdet med lila streck. 

3.2 MARKANVÄNDNING 

Markanvändning före respektive efter exploatering framgår av Tabell 1. 

Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts.  

 

Tabell 1. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Befintlig Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 1,66 0,1 0,17 

Asfalt parkering 0,38 0,8 0,30 

Totalt 2,04  0,47 

Efter exploatering Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 0,44 0,1 0,04 

Asfalt parkering och väg 1,15 0,8 0,92 

Takyta 0,46 0,9 0,41 

Totalt 2,04  1,37 

3.3 FLÖDESBERÄKNING 

Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden (Ekvation 4.4 

i P110; Svenskt Vatten, 2016) utifrån en återkomsttid på 2 respektive 10 år. Rinntiden 

bedöms i nuläget till 83 min (473 m naturmarksavrinning med vattenhastighet 0,1 m/s 

och 133 m dikesavrinning med vattenhastighet 0,5 m/s) och 97 min efter exploatering 

(531 m naturmarksavrinning med vattenhastighet 0,1 m/s och 250 m i dike med 

vattenhastighet 0,5 m/s). 

 

Regnintensiteten för 2 respektive 10 års återkomsttid har beräknats till 33,9 l/s*ha 

respektive 56,5 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) före exploatering 

och 30,3 l/s*ha respektive 50,4 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) efter 
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exploatering. Årlig avrinningsvolym är beräknat utifrån en årlig nederbörd på 1190 

mm (SMHI Vattenwebb, 2021). 

 

Dimensionerande flöden (Tabell 2) visar att flödet kommer öka både med och utan 

klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Flödet ökar med 161 % 

respektive 239 % utan respektive med klimatfaktor efter exploatering (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 5- respektive 20-årsregn före respektive 

efter exploatering. 

Parameter Enhet Befintlig Efter exploatering 
Efter exploatering 

med klimatfaktor 1,3 

Flöde 2-årsregn l/s 16 42 54 

Flöde 10-årsregn l/s 27 69 90 

Volym 2-årsregn m
3

 79 242 315 

Volym 10-årsregn m
3

 132 403 523 

Årlig avrinningsvolym m
3

/år 5601 16326 21224 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

I och med att det inte finns några byggnader eller anläggningar nedströms 

planområdet som behöver beaktas vid höga flöden, utan endast naturmark som redan i 

dagsläget är anpassat för tillfälliga höga flöden vid intensiva regn och snösmältning 

under våren, bedöms det inte finnas ett behov av fördröjning. 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING 

Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat på 

markanvändning (StormTac, 2021) använts. 

 

Föroreningsmängderna har beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 1190 

mm/år (SMHI, 2021). Planerad exploatering beräknas öka mängden av alla ämnen 

(Tabell 3). 

 

Tabell 3. Föroreningsmängd före respektive efter exploatering samt ökning i mängd och procent. 

Ämne 

Befintlig Exploaterat Ökning 

Kg/år 

Fosfor,P 0,54 2,37 1,83 

Kväve, N 9,59 32,32 22,73 

Bly, Pb 0,12 0,34 0,22 

Koppar, Cu 0,16 0,48 0,32 

Zink, Zn 0,54 1,67 1,14 

Kadmium, Cd 0,002 0,009 0,007 

Krom, Cr 0,06 0,19 0,12 

Nickel, Ni 0,07 0,19 0,12 

Kvicksilver, Hg 0,0003 0,0009 0,0006 

Suspenderade ämnen 574,91 1670,09 1095,18 

Olja 3,20 8,82 5,63 

PAH16 0,002 0,007 0,005 

 

För att även kunna fastslå om föroreningsbelastningen efter exploatering kan riskera 

en försämring av status i Vassijaure, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I 

beräkningen har Vassijaures naturliga medelvattenföring på 1,85*10
8

 m
3

/år (SMHI, 

2021) beaktats. Tillskottet har därefter jämförts med riktvärde för särskilt förorenande 

ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). 
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För fosfor och kväve finns inget jämförelsesvärde i och med saknande uppgifter för 

dessa. För suspenderade ämnen och olja saknas riktvärde och för PAH16 används 

gränsvärde för bens(a)pyren (HVMFS, 2019). 

 

Föroreningsbelastningen för alla ämnen är avsevärt lägre än angivna gränsvärde 

(Tabell 4) varför planerad exploatering inte bedöms påverka förutsättningarna att 

uppnå Vassijaures miljökvalitetsnormer. 

 

Tabell 4. Föroreningsbelastning i Vassijaure samt jämförelse med gränsvärde. 

Ämne 
Föroreningsbelastning Gränsvärde 

µg/l 

Fosfor,P 0,01 - 

Kväve, N 0,17 - 

Bly, Pb 0,002 1,2 (biotillgängligt) 

Koppar, Cu 0,003 0,5 (biotillgängligt) 

Zink, Zn 0,009 5,5 (biotillgängligt) 

Kadmium, Cd 0,00005 ≤ 0,08 (Klass 1) 

Krom, Cr 0,001 3,4 (löst) 

Nickel, Ni 0,001 4 (biotillgängligt) 

Kvicksilver, Hg 0,000005 0,07* (löst) 

Suspenderade ämnen 9,04 - 

Olja 0,05 - 

PAH16 0,00004 0,00017 

 *Maximal tillåten koncentration för inlandsytvatten 

3.6 BERÄKNING AV INKOMMANDE FLÖDE  

Inkommande flöde till planområdet från betongtrumman under E10:an (Figur 6) har 

beräknats utifrån vägverkets publikation 2008:61 VVMB 310 Hydraulisk 

dimensionering (Vägverket, 2008). Trummans avrinningsområde (3,88 ha) har 

fastställts med hjälp av Scalgo Live (2021) och dess omfattning samt storlek framgår 

av Figur 7. 

 

Beroende på om avrinningsområdet utgörs av naturmark (andel hårdgjord yta < 3,75 %) 

eller urban mark (andel hårdgjord yta > 3,75; Vägverket, 2008) beräknas 

dimensionerande flöde med olika tillvägagångssätt. För avrinningsområdet gäller att 

exploaterad mark uppgår till 6 % (Scalgo Live, 2021) varför området anses vara urban 

mark. Detta stöds även av att avrinningsområden <1 km
2

 (100 ha) enligt VVMB 310 

anses vara urban mark (Vägverket, 2008). 

 

För urban mark gäller att dimensionerande flöde beräknas utifrån tid-areametoden om 

avrinningsområdet är >100 ha och utifrån rationella metoden om avrinningsområdet är 

i det närmaste rektangulärt, homogent och ≤100 ha (Vägverket, 2008), varför 

rationella metoden används. Vidare gäller för urban mark att dimensionerande flöde 

beräknas utifrån 10 års återkomsttid med klimatfaktor 1,3 (Vägverket, 2008). 

Ytterligare redovisas dimensionerande flöde för 100 års återkomsttid. 

 

Markanvändningen för avrinningsområdet till betongtrumman har fastställts med hjälp 

av Scalgos watershed info (Scalgo Live, 2021) och framgår av Tabell 5. 

Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts. 
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Tabell 5. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Avrinningsområde trumma 1 Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 3,65 0,1 0,37 

Exploaterad mark 0,23 0,8 0,18 

Totalt 3,88  0,55 

 

Rinntiden bedöms i nuläget till 41 min (245 m naturmarksavrinning med 

vattenhastighet 0,1 m/s) och regnintensiteten för 10 respektive 100 års återkomsttid 

har beräknats till 93,4 l/s*ha respektive 199,0 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt 

Vatten, 2016). Enligt beräkningar behöver ett inkommande flöde om 67 l/s för ett 10-

årsregn med klimatfaktor 1,3 beaktas (Tabell 6) vid dimensionering av dike mellan 

planområdet och E10:an. För ett 100-årsregn blir detta 109 l/s (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Beräknad dimensionerande flöde till betongtrumman under E10:an. KF: klimatfaktor. 

QMax (l/s) 10 års regn 10 års regn med KF. 1.3 100 års regn 

Inkommande från betongtrumma 51 67 109 

4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Enligt föroreningsberäkningarna kommer föreslagen exploatering inte att påverka 

möjligheten för Vassijaure att uppnå miljökvalitetsnormerna. Vidare bedöms det ej 

finnas ett behov av fördröjning i och med att området nedströms planområdet utgörs 

av naturmark. Dagvattenhanteringen för planområdet handlar därför om säker 

avledning av dagvatten vid skyfall. 

 

Detta säkerställs genom smart höjdsättning av byggnader samt lutning av hårdgjorda 

ytor generellt mot slänter så vattnet släpps till naturmark. I och med att den lilla 

tjärnen strax öster om planområdet kommer utgöra en innestängd lågpunkt ifall 

området norr om anslutningsvägen fylls ut rekommenderas att planområdet lutas så 

avrinning sker mot syd, nord och/eller väst men ej öst. 

 

Vidare kommer en vägtrumma (dimension som behövs redovisas längre ned) under 

anslutningsvägen behövas för att avvattna tjärnen till befintligt dike/sänka mellan 

planområdet och E10:an. Enligt Scalgo Live (2021) finns dock en höjdskillnad om 

ungefär 1 m från tjärnens hörn utmed E10:an och bottennivå på diket/sänkan inom 

planområdet varför en trumma kommer innebära schaktning. Alternativt kan man 

undvika att fylla ut området norr om anslutningsvägen varmed rinnstråket som 

naturligt avvattnar tjärnen bibehålls. I och med att området enligt 

kulturmiljöutredningen utgör riksintresse kulturmiljö varför landskapsbilden ska 

värnas (Tyréns, 2021), bedöms detta vara bästa lösningen. 

 

Vidare behöver säker avledning av dagvatten mellan planområdet och E10:an 

säkerställas och påtryckande dagvatten från betongtrumman under E10:an (Figur 7) 

behöver ledas säkert väster om eller igenom planområdet. Detta kan lösas genom att 

utöka befintligt dike mellan planområdet och E10:an så det går längs med hela 

planområdets södra och västra gräns (Figur 12). En utmaning med detta är dock att 

terrängen precis vid västra plangräns lutar från söder mot nord och från väst mot öst – 

alltså in mot planområdet. Att få till rätt lutning i diket längs västra plangräns kommer 

därför innebära att berg behöver sprängas bort i och med att hela området utgörs av 

berg i dagen. 
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Figur 12. Hantering av dagvatten i fall marken norr om anslutningsvägen tas i anspråk och dike längs med 
västra plangräns väljas. Ljusblå: dike; röda cylinder: trummor; gula pilar: visar rinnvägen; lila streck: 
planområdesgräns. 

En annan och mer tillämpbar lösning är att diket mellan E10:an och planområdet vid 

betongtrummans utlopp anläggs i befintligt rinnstråk som genomskär västra del av 

planområdet från söder mot norr (Figur 13). Genom att göra så nyttjas markens 

naturliga avrinningsförhållande och landskapsbilden bibehålls i enlighet med 

rekommendation i kulturmiljöutredningen (Tyréns, 2021). Detta kommer dock 

innebära att man eventuellt behöver anlägga en kulvert under planerad parkeringsyta 

alternativt en bro över diket/rinnstråket för att kunna nyttja den del av planområdet 

som ligger väster om rinnstråket. 

 

 

Figur 13. Hantering av dagvatten utifrån terrängens naturliga förutsättningar. Ljusblå: dike; röd cylinder: 
trumma; gula pilar: visar rinnvägarna; lila streck: planområdesgräns. 
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Maximala flödet som kommer via trumman är 67 l/s för ett 10-årsregn med 

klimatfaktor 1,3 där detta för planområdet är 90 l/s (förutsatt att hela planområdet 

avvattnas till diket, vilket det troligtvis inte kommer göra) vilket medför ett totalt 

maximalt flöde till diket om 157 l/s. 

 

Enligt fem olika tvärsnittsprofiler i Scalgo Live (2021) uppskattas befintligt dike ha en 

toppbredd om minimum 6 m, en bottenbredd om ungefär 1 m och ett djup om ungefär 

1 m vilket i sin tur medför en släntlutning om 2,5 m/m. Utifrån en längdprofil 

uppskattas diket vidare ha en lutning om 0,011 m/m (Scalgo Live, 2021). Utifrån dessa 

värden och ett Manningstal om 25 (dike med långt gräs; Vägverket, 2008) beräknas 

diket med hjälp av Mannings formel (ekvation 4.19 i P110; Svenskt vatten 2016) ha en 

kapacitet om 5861 l/s (förutsatt att diket som minimum har dimensionerna ovan i hela 

sin längd) vilket räcket gott och väl för hantering av även ett 100-årsregn. Ifall det 

väljas att leda vattnet via befintliga rinnstråket i väster räcker ett v-format dike med 

släntlutningar om 2,5 m/m och ett djup om 0,36 m (kapacitet om 269 l/s enligt 

Mannings formel och ett Manningstal om 25) för ett 100-årsregn (109 l/s via trumman 

och 146 l/s från hela planområdet). Detta förutsatt att diket anläggs med markens 

naturliga lutning om 0,012 m/m (Scalgo Live, 2021). 

4.1.1 DIMENSION PÅ TRUMMA UNDER ANSLUTNINGSVÄGEN 

Dimensionerande flöde (Tabell 8) till trumman har beräknats enligt tillvägagångssättet 

beskriven i avsnitt 3.6 Beräkning av inkommande flöde. Trummans avrinningsområde 

(1,67 ha) samt markanvändning (Tabell 7) har fastställts med hjälp av Scalgos 

watershed info (Scalgo Live, 2021). 

 

Tabell 7. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Avrinningsområde trumma 1 Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 1,54 0,1 0,15 

Sjö  0,13 1,0 0,13 

Totalt 1,67  0,28 

 

Trummans maximala kapacitet (l/s) är sedan beräknat utifrån Colebrook-Whites formel 

för cirkulär tvärsektion (ekvation 4.11 i P110; Svenskt Vatten, 2016) under antagande 

att högsta vattenstånd ligger på 75 % av trummans höjd för att säkerställa att is, 

grenar, ris etc. kan passera utan risk för igensättning (Vägverket, 2008). Vidare har 

utgåtts från ett råhetstal om 1 (Betong, gjutjärn eller stål; Svenskt Vatten, 2016) och en 

lutning om 10 ‰ (Vägverket, 2008). 

 

Tabell 8. Beräknad dimensionerande flöde till trumma under anslutningsvägen. KF: klimatfaktor. 

Parameter 10 års regn 10 års regn med KF. 1.3 100 års regn 

QMax (l/s) till ny trumma 27 35 57 

Rek. dimension (mm) 200 250 250 

Kapacitet (l/s) 32 58 58 

5 SLUTSATSER 

I och med att föroreningsberäkningar visar att planerad exploatering inte kommer 

utgöra en risk för Vassijaure och det vidare ej heller bedöms finnas ett behov av 

fördröjning eller att risk för översvämning förekommer handlar dagvattenhanteringen 

om säker avledning. Vidare behöver den lilla tjärn öster om planområdet beaktas samt 

inkommande flöde via betongtrumman under E10:an. 
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Genom att följa föreslagen dagvattenhantering går detta att lösa på flera olika sätt 

beroende på om man önskar att ta hela planområdets yta i anspråk varmed lösningar 

anpassade till markens naturliga förutsättningar ej är möjliga eller om man väljer att 

nyttja markens naturliga förutsättningar och därmed bibehålla landskapsbilden i 

enlighet med rekommendation i kulturmiljöutredningen. 

 

Första lösningen utgår ifrån att området kommer fyllas ut varmed den lilla tjärnen 

öster om planområdet kommer utgöra en innestängd lågpunkt och rinnstråket som 

genomskär planområdets västra del försvinner. I detta fall behöver en trumma under 

anslutningsvägen anläggas och befintligt dike mellan planområdet och E10:an utökas 

till hela planområdets södra och västra gräns. 

 

Andra lösningen utgår ifrån att området norr om anslutningsvägen fylls ut varmed den 

lilla tjärnen öster om planområdet kommer utgöra en innestängd lågpunkt men att 

rinnstråket som genomskär planområdets västra del bibehålls. I detta fall behöver en 

trumma under anslutningsvägen anläggas och befintligt dike mellan planområdet och 

E10:an utökas till utloppet av trumman under E10:an och sedan via naturliga 

rinnstråket som genomskär planområdet från söder till norr. 

 

Tredje och mest naturliga lösningen innebär att området norr om anslutningsvägen 

inte tas i anspråk varmed rinnstråket som i dagsläget avvattnar den lilla tjärn bibehålls 

samt att diket mellan planområdet och E10:an utökas till utloppet av trumman under 

E10:an och sedan via naturliga rinnstråket som genomskär planområdet från söder till 

norr. 
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