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SAMMANFATTNING 

På uppdrag av LKAB och Tommys last Gällivare AB har Tyréns genomfört en dagvattenutredning 

för del av fastigheten Gällivare 3:22, i Gällivare kommun där det planeras för flerbostadsområde 

inom södra delen av planområdet samt villatomter inom norra delen av planområdet. 

 

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 kapaciteten på befintliga 

trummor under Andra sidanvägen. 

 

Planområdet är ungefär 6,8 ha stort, lutar från söder mot norr-nordöst och utgörs i nuläget av 

naturmark. Marken inom södra delen av planområdet har medelhög genomsläpplighet och 

består mestadels av morän medan norra delen har hög genomsläpplighet och utgörs av torv. För 

södra delen av planområdet är grundvattnet ytligt med nivåer om 0,2 m under markytan där 

denna för norra delen är belägen 3,2 m under markytan.  

 

Mottagande recipient är Vassaraälven som enligt senaste bedömningen har god ekologisk status 

och ej god kemisk status på grund av bromerade difenyletrar, kvicksilver samt 

kvicksilverföroreningar. Gränsvärdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver samt 

kvicksilverföroreningar överskrids dock i alla Sveriges ytvattenförekomster och 

föroreningsberäkningar visar att planerad exploatering inte bedöms påverka förutsättningarna 

att uppnå Vassaraälvens miljökvalitetsnormer. Dagvattenhanteringen handlar därför om 

fördröjning samt säkerställande av att byggnader inte riskerar drabbas av skador på grund av 

ytlig avrinning. 

 

Enligt beräkningar ökar den reducerade arean från 0,68 ha för befintlig situation till 2,29 ha för 

framtida situation vilket i sig innebär att flödet för ett 10-årsregn efter exploatering beräknas 

öka med 479 % respektive 624 % utan respektive med klimatfaktor. Vidare innebär ökningen att 

ungefär 668 m
3

 behöver fördröjas för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 för att flödet inte ska 

öka från nuvarande. 

 

För att bemöta detta behov med hänsyn till förutsättningar och planerad markanvändning inom 

planområdet samt uppsatta mål i Gällivare kommuns vägledande dagvattenplan har ett förslag 

till en hållbar dagvattenhantering tagits fram, där en trög avrinning uppnås genom att leda 

dagvattnet till en större torrdamm. I och med att torrdammar endast fylls med vatten vid stora 

regn kan dessa ytor vara mångfunktionella, med egenskaper såsom exempelvis 

dagvattenhantering, grönyta, yta för lek och aktivitet samt snöupplag. Genom att anlägga ett 

antal trummor under planerade vägar inom planområdet går det vidare att ansluta samtliga, 

planerade svackdiken till ytan för torrdammen.  

 

För villatomterna strax norr om flerbostadsområdet föreslås ett avskärande dike mot östra 

våtmarken samt vägdike längs vägen för att leda vattnet till ytan för torrdammen. För de två 

villatomterna i norr går avvattning endast att lösa genom höjdsättning så att avrinning mot östra 

våtmarken säkras.  

 

Vidare säkerställs att byggnader skyddas mot skador till följd av översvämning/ytlig avrinning 

vid skyfall alternativt högintensiva eller längre varande regn genom att höjdsätta planerade 

byggnader samt luta vägar så att vattnet leds bort från dessa och mot planerade svackdiken, 

vägdiken och torra fördröjningsdammen.  

 

Slutligen uppmärksammas att planerade svackdiken och rekommenderade vägdiken/avskärande 

diken längs gator inom planområdet kan komma medföra markavvattning 

(grundvattensänkning) beroende på hur området kommer fyllas ut/höjdsättas i och med att 

grundvattennivån är ytlig (mestadels 0,2 m under markytan). Markavvattning innebär att tillstånd 

för vattenverksamhet behöver sökas. 
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1 BAKGRUND 

På uppdrag av LKAB och Tommys last Gällivare AB har Tyréns genomfört en 

dagvattenutredning inför detaljplaneläggning av del av fastigheten Gällivare 3:22, i 

Gällivare kommun (Figur 1). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 11 

flerbostadshus i 2–3 våningar med tillhörande parkeringsytor och en större innergård 

inom den södra delen av planområdet samt 10 villatomter på >1000 m
2

 inom den 

norra delen av planområdet. 

 

 

Figur 1. Lägesbild där planområdet är markerat med lila linje (Scalgo live 2021). 

1.1 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen har varit att utreda den planerade exploateringens 

påverkan på dagvattenflödet respektive miljökvalitetsnormerna i berörd recipient och 

utifrån detta ge förslag på en hållbar dagvattenhantering med en tillhörande 

beskrivning av översiktlig utformning och dimensionering. Vidare ska områden som 

riskerar drabbas av översvämningar redovisas samt kapaciteten i befintliga 

vägtrummor under Andra Sidanvägen. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till planområdet inom 

fastigheten Gällivare 3:22 (Figur 1). I utredningen har inkommande flöde från 

vägtrummor under E45:an i söder beaktats och hänsyn har tagits till befintlig 

bebyggelse nedströms planområdet. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt redovisas förutsättningar av betydelse för dagvattenutredningen för 

beaktat område. 

2.1 GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN 

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

vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem ska 

dimensioneras för minst 20 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 5 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). 

 

Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,25 använts för att ta hänsyn till 

förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016). 

2.2 KOMMUNALA RIKTLINJER 

Gällivare kommun har tagit fram en dagvattenpolicy (Gällivare kommun, 2015) som 

inte är antagen men som ändå är vägledande i arbetet med dagvattenhanteringen i 

Gällivare kommun. 

 

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. Policyn ska alltså bidra till att 

få tydlighet och kvalitetssäkring i dagvattenrelaterade frågor. 

 

Vare sig det gäller 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 att bibehållas 

• Dagvattenflöden reduceras/regleras så ledningsnät och recipienter inte belastas 

• Dagvatten och snö hanteras ur ett rekreativt perspektiv 

• Dagvattensystemet anpassas till platsen där det ska anläggas 

• 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 miljökvalitetsnormer (MKN) i recipient 

• Ledningar dimensioneras utifrån Svenskt Vattens P90 och P104 (numer P110) 

 

Enligt Gällivare kommun ska dagvattenflöden efter exploatering beräknas utifrån en 

återkomsttid på 10 år med klimatfaktor 1,25. Vidare får flödet som släpps mot 

Vassaraälven inte öka och det ska säkerställas att vattnet tar sig säkert till älven utan 

påverkan på nedströms belägna fastigheter och diken. 

 

Ytterligare förtydligar kommunen att framtagen dagvattenpolicy inte är antagen men 

endast vägledande varför det kan bortses från förbudet av direktutsläpp av dagvatten 

till Natura 2000-klassad recipient i de fall där föroreningsberäkningar visar att 

planerad exploatering inte utgör en risk för försämring av Vassaraälvens 

miljökvalitetsnormer. 



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2021-09-19 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Reviderat Rapport 

 

7(27) 

2.3 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är ungefär 6,8 ha stort och beläget ungefär 1,5 km sydväst om Gällivare 

centrum. Planområdet avgränsas i väst av naturmark, i söder av E45:an (Porjusvägen), i 

öster av pågående exploateringsområde för bostadskvarter och i norr av 

våtmarksområde respektive friliggande villatomter (Scalgo live, 2021). 

 

Området lutar från söder mot norr-nordöst med marknivåer om ungefär +367,5 (RH 

2000) i söder respektive +357,5 (RH 2000) i norr (Figur 2). I norra änden finns en 

våtmark (Figur 2) med marknivåer om ungefär +358,6 (RH 2000). 

 

 

Figur 2. Marknivåer inom planområdet (Scalgo live, 2021). Planområdet är markerat med lila linje. Blå 
skugga representerar en naturlig våtmark. 

2.3.1 FÖRE EXPLOATERING 

Planområdet är i dagsläget obebyggt och utgörs förutom ungefär 0,8 ha gräsyta i norr 

av ungefär 6 ha blandad skog. I nordöst finns även en befintlig grusväg. 

2.3.2 EFTER EXPLOATERING 

För södra delen av planområdet planeras för flerbostadskvarter som kommer utgöras 

av 11 flerbostadshus om 2-3 våningar, 3 miljöhus samt 210 parkeringsplatser varav 

150 blir carports med förråd. Inom centrala området planeras för innergård bestående 

av grönytor för lek och rekreation (Figur 3). Vidare planeras för bilvägar som ger 

tillgång till parkeringsytor samt GC-vägar som ansluter parkeringsytor till huskroppar 

samt möjliggör för vistelse inom området (Figur 3). I nordvästra hörnet finns även en 

yta reserverat för dagvattenhantering (Figur 3). 

 

För norra delen av planområdet planeras för 10 villatomter om >1000 m
2

 (Figur 3). 



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2021-09-19 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Reviderat Rapport 

 

8(27) 

 

Figur 3. Preliminär planskiss. I norr planeras för 10 villatomter och i söder för flerbostadskvarter med 11 
huskroppar och tillhörande parkering samt innergård. 

2.4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

För den del av planområdet (södra) där det planeras för flerbostadshus består marken 

mestadels av morän (Figur 4). För den del där det planeras för 8 villatomter utgörs 

marken av torv och för de två villatomterna i norr utgörs marken av isälvssediment 

(Figur 4). 

 

 

Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2021). Planområdet är markerat med svart streckad linje. 



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2021-09-19 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Reviderat Rapport 

 

9(27) 

Enligt översiktlig geoteknisk utredning utförd av Tyréns under början på juni 2021 

utgörs marken ytligast av torv med en mäktighet om cirka 0,1-0,4 m. Under torven 

finns naturligt lagrad morän av varierande sammansättning dock främst grusig siltig 

sandmorän och sandig siltig morän. 

2.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Den del av planområdet som utgörs av morän respektive torv har medelhög 

genomsläpplighet (Figur 5) vilket motsvarar en hydraulisk konduktivitet om 10
-7

 – 10
-9

 

(SGU. 2018). Norra delen som utgörs av isälvssediment har hög genomsläpplighet 

(Figur 5) vilket motsvarar en hydraulisk konduktivitet på 10
-1

 – 10
-4

 (SGU, 2018). 

 

 

Figur 5. Markens genomsläpplighet (SGU, 2021) samt grundvattennivåer (Tyréns, 2021) inom 
planområdet (SGU, 2021). Planområdet är markerat med svart streckad linje. 

Grundvattennivån inom planområdet varierar med ytliga nivåer om 0,2 – 0,8 m under 

markytan i söder till 3,2 m under markytan i norr (Figur 5). Vidare ligger merparten av 

planområdet ovan ett delområde för grundvattenmagasin (232400426) där det finns 

tämligen goda uttagsmöjligheter (600-2000 l/h) av grundvatten i urberg (SGU, 2021). 

Området är dock inte skyddat enligt vare sig vattenförvaltningsförordningen eller 

miljöbalken och det finns inga kända brunnar inom, i närhet till eller nedströms 

planområdet (SGU, 2021). 

2.6 BEFINTLIG AVVATTNING 

I dagsläget avvattnas planområdet via naturlig infiltration i marken samt ytlig avrinning 

till Vassaraälven via några mindre rinnstråk (Figur 6). Ett rinnstråk går från 

planområdets sydöstra hörn mot nordväst och tar sig ut ur planområdet ungefär i 

mitten av västra plangränsen där det mynnar i ett betydligt större rinnstråk strax 

väster om planområdet (Figur 6). Vid platsbesök 10 juni 2021 inventerades detta 

rinnstråk (lila streck i Figur 6) och då tog det slut ungefär i mitten av planområdet där 

det mynnade i ett område av blötare karaktär. 
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I samband med att exploatering av fastigheten direkt öster om planområdet har 

påbörjats har ett avskärande dike med bergkross anlagts i det som bedöms ha varit ett 

befintligt naturligt rinnstråk (Figur 6). Detta har föranled att merparten av flödet som 

kommer från området söder om E45:an via vägtrummor under denna avrinner via diket 

och endast en mindre del via rinnstråket som går på tvärs över planområdet, vilket kan 

vara förklaringen till att det inte gick att följa rinnstråket hela vägen till västra 

plangräns. 

 

Vidare finns enligt scalgo live (2021) ett mindre rinnstråk som har sin början ungefär i 

mitten på planområdet och tar sig parallellt med förenämnda rinnstråk till det betydligt 

större rinnstråket strax väster om planområdet (Figur 6). Detta rinnstråk observerades 

inte vid platsbesöket. 

 

I norr passerar vattnet under Andra sidanvägen via vägtrummor på två olika ställen 

(Figur 6). I östra sida finns två D500 vägtrummor och sedan avrinner vattnet via 

naturliga rinnstråk till älven. I väster finns två D1000 trummor under Andra sidanvägen 

som sedan har sitt utlopp i grönyta mellan Andra sidanvägen och GC-väg. Under GC-

vägen leds vattnet via två D800 trummor samt en D400 trumma (Figur 6) och sedan via 

ett större rinnstråk (bäck) till älven. 

 

 

Figur 6. Befintlig avvattning. Planområde är markerat med svart streck. Röda cylindrar: vägtrummor. Blå 
streck: rinnstråk enligt scalgo live (2021) och lila streck rinnstråk som loggades vid platsbesök. 

Det uppmärksammas att det är stora trummor som ligger under E45:an och att dessa 

avvattnar ett stort område söder om E45:an. Vid platsbesöket 10 juni 2021 

observerades bra flöde i alla 3 trummor med vattennivåer upp emot 50-60 cm vid 

utloppen. 
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2.6.1 TRUMINVENTERING 

Torsdag 2021.06.10 inventerades befintliga trummor både upp- och nedströms 

planområdet (Tabell 1; Figur 7). Uppströms för att få en känsla av mängden vatten som 

leds genom planområdet och nedströms för att kunna redovisa befintlig kapacitet. 

Rapporterade uppgifter är redovisade i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Material, dimension och skick på trummor nedströms planområdet (Figur 6). 

Trumma 2 styck D500 öst 

Andra sidanvägen 

2 styck D1000 väst 

Andra sidanvägen 

Två styck D800 väst  

GC-väg 

D400 

GC-väg 

Material PVC Betong Plåt PVC 

Yttre diam. (mm) 500 1000 800 400 

Lutning inlopp (m/m) 0,04 0,045 (v); 0,06 (ö) 0,023 (v); 0,038 (ö) 0,036 

Lutning inlopp (‰) 40 45 (v); 60 (ö) 23 (v); 38 (ö) 36 

Lutning utlopp (‰) 9    

Råhetstal (mm) 0,2 1 1 0,2 

Status Fri passage Fri passage Fri passage, stående 

vatten 

Delvis 

fylld 

Skick Båda trummor 

ligger för högt 

över dikesbotten, 

bra flöde från öst, 

för lite täckning 

under vägen, 

västra böjer sig, 

utlopp ligger över 

dikesbotten   

Lågt flöde. Dike 

längs Andra 

sidanvägen torrt 

från öst och lite 

vatten från väst. 

Flöde fån väst går 

snett på västra 

trumman varför 

denna har eroderat 

(tecken på höga 

flöden), mycket 

avlägsnat material i 

botten på östra 

trumman  

Mycket material i 

botten, lågt flöde, 

många nattsländor 

larv, ungefär 27 cm 

stående vatten i 

västra och 30 cm i 

östra  

Nästan 

fylld med 

material, 

inget 

flöde, 

grästuva 

framför 

inlopp 

 

 

Figur 7. Trummornas in- och utlopp (Foto: Laila C. Søberg, Tyréns). 

2.7 FÖRORENAD MARK 

Enligt Gällivare kommun finns inga kända föroreningar inom planområdet. Detta 

stämmer bra överens med att det inte heller via länsstyrelsens karta över potentiellt 

förorenade områden (VISS, 2021) finns några registrerade förekomster av föroreningar 

inom området. Dock finns det två potentiellt förorenande områden (Solvägen 11 



 

 

 

 

Uppdrag: 314566, Utredningar inför detaljplan Bryggeribacken, Gällivare 2021-09-19 

Beställare: LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB Reviderat Rapport 

 

12(27) 

respektive Solvägen 4) nedströms där det bedrivs bilvårdsanläggning, bilverkstad 

och/eller åkeri (VISS, 2021). 

2.8 RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Planområdet ingår i Vassaraälvens avrinningsområde (VISS, 2021). Vassaraälven (Figur 

8) är en naturlig, 10 km lång älv som har sin början vid Vassaraträsket väster om 

Gällivare och mynnar i Ängesån vid Suorkkisuvanto (VISS, 2021). 

 

 

Figur 8. Recipienten Vassaraälv (VISS 2021). Ungefärligt planområde är markerat med röd skugga. 
Mörkblåa pilar visar flödesriktningen. 

Enligt senaste bedömning (2020.03.31) har Vassaraälv god ekologisk status med 

medelgod tillförlitlighet (VISS, 2021). Klassningen grundar sig i klassificeringen god för 

fisk i rinnande vatten (VIX), särskilt förorenande ämnen, konnektivitet i vattendrag, 

hydrologisk regim i vattendrag och morfologiskt tillstånd i vattendrag samt 

klassificeringen hög för näringsämnen (VISS, 2021). 

 

Älven 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 varför dessa har mindre stränga krav (VISS, 2021). 

 

Vassaraälv klassas även som betydligt påverkat av Gällivare bangård eftersom ett 

förorenat område inom denna utgör en risk för älvens miljötillstånd på grund ut av risk 

för förhöjda halter av PAH (VISS, 2020) 

 

För Vassaraälvs förvaltningscykel 3 (2017-2021) anges dagvattenåtgärder för minskad 

belastning av näringsämnen och förorenande ämnen som möjlig åtgärd (VISS, 2021), 

där delavrinningsområdet Ovan None (Figur 8) där planområdet ingår i, anges som 

åtgärdsplats (VISS, 2021). 
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Dessutom ingår Vassaraälv 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 särskilt skyddsvärde, varför Vassaraälv ingår i Natura 

2000 skyddat område (VISS 2021) enligt vattenförvaltningsförordningen. Detta innebär 

att den biologiska mångfalden ska bibehållas genom bevarande och förbättring av 

naturmiljön (VISS, 2021). Skyddet innefattar endast älven (vatten) och inte älvens sidor 

(älvstranden) (VISS, 2021). 

3 ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

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

3.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

För tät bostadsbebyggelse är allmänna dagvattenledningar generellt dimensionerade 

för att kunna avleda 5-årsregn vid fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016). Vilken 

varaktighet som väljas beror på vilken del av ledningssystemet som studeras, men 

minsta dimensionerande varaktighet är 10 minuter (Svenskt Vatten, 2016). Ett 5-

årsregn med 10 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 181 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 5-års regnet med 10 minuters 

varaktighet. 

 

Ett 100-årsregn med 47 minuters varaktighet ger en regnintensitet om 181 l/s*ha 

(Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016), varför alla varaktigheter kortare än 47 

minuter för ett 100-årsregn åstadkommer högre regnintensitet än ett 5-årsregn med 

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

dimensionerat för. Därutöver är de första 60 minuterna av ett regn oftast mest 

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

utifrån ett 100-årsregn med varaktigheterna 10, 20 och 40 minuter. Extrem 

korttidsnederbörd är definierat till varaktigheter ≤ 60 minuter (Olsson och Foster, 

2013). 

 

Ett 100-årsregn med 10, 20 respektive 45 minuters varaktighet motsvarar en 

regnintensitet om 488,8 l/s*ha, 323 l/s*ha respektive 186 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; 

Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 29,3 mm, 38,8 mm respektive 50,3 mm 

nederbörd, som används i översvämningsmodellen Scalgo Live (2020) för att 

undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall. I modellen tas inte 

hänsyn till infiltration eller avledning av dagvattnet via brunnar och ledningar. 

 

Enligt MSB (2017) bör skyfallskartering utvärdera två extremregn mellan 100 och 1000 

års återkomsttid. Ett 1000-årsregn med 130 minuters varaktighet ger en regnintensitet 

om 181 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 142 mm 

nederbörd. Detta är lite lägre än högsta uppmätta dygnsvärdet inom perioden 1900-

2011 för Norra Norrland på 157 mm (Wern, 2012). 

 

Enligt simuleringar i Scalgo live utifrån ovanstående (2021) finns ingen risk för 

översvämningar inom den del av planområdet där det planeras för flerbostadshus utan 

för denna del finns endast några enstaka lågpunkter som fylls med vatten (Figur 9). 

Vattnet ansamlas primärt i befintliga, östra våtmarken belägen mellan huvudparten av 

planområdet och de två planerade villatomterna längst mot norr samt i skogsområdet 

strax nordväst om östra våtmarken (Figur 9) eftersom våtmarken avrinner mot 

skogsområdet. Inom den del av planområdet där det planeras för 8 villatomter finns en 
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del mindre lågpunkter som fylls med vatten och två av tre planerade tomter som 

angränsar mot östra våtmarken riskerar drabbas av översvämning vid deras norra 

tomtgräns (Figur 9). Omfattningen av ytan där vattnet ansamlas ökar inte från ett 29 

mm regn till ett 142 mm regn utan det är vattennivån i lågpunkterna och särskilt 

skogsområdet strax nordväst om östra våtmarken som ökar (ses av att blåa färgen blir 

mörkare Figur 9). Det uppmärksammas att fastigheten Gällivare 64:13, Andra 

sidanvägen 21B drabbas vid 35 mm nederbörd varför det är viktigt att planerad 

exploatering inte bidrar med ökad avrinning mot våtmarken respektive skogsområdet. 

 

 

Figur 9. Grad av översvämmat yta inom planområdet (lila) vid 100-årsregn med olika varaktigheter samt ett 

1000-årsregn (Scalgo live, 2021). 

Modellering av översvämningsdjupet för ett 1000 års regn med 142 minuters 

varaktighet visar att vattennivån i de enstaka lågpunkterna inom planområdet 

maximalt uppgår till 10-15 cm samt att vattennivån i östra våtmarken maximalt uppgår 

till 35 cm (Figur 10). För skogsområdet strax nordväst om östra våtmarken uppgår 

vattennivån till runt 100 cm vid djupaste punkten men vid berörda fastigheten 

(Gällivare 64:13) uppgår den som maximalt till runt 45 cm (Figur 10). 
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Figur 10. Översvämningsdjup för ett 1000-årsregn med 142 minuters varaktighet (Scalgo live, 2021). Lila: 
planområde. 

Enligt översvämningskartering från MSB (2021) ligger planområdet förutom 

infartsvägen från Andra sidanvägen utanför riskzonen för översvämning från 

Vassaraälven vid ett 100-års regn (Figur 11), vilket stämmer bra överens med att 

strandlinjen längs älven inte utgör någon risk i resultaten från Scalgo live (2021). Dock 

bräddar älven betydligt mera vid högsta tänkbara vattennivå varför 5 av de planerade 

villatomterna riskerar drabbas om vattennivån i älven ökar så pass mycket (Figur 11). 

Enligt Scalgo live (2021) är det en höjdskillnad mellan Andra sidanvägen och älven på 

runt 2 m. 
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Figur 11. Planområdets placering i förhållande till högsta tänkbara vattennivå (ljusgrönt) respektive högsta 
vattennivå vid ett 100-årsregn (mörkgrönt) i Vassaraälven (MSB, 2021). 

3.2 MARKANVÄNDNING 

Markanvändning före respektive efter exploatering framgår av Tabell 2. 

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

 

Tabell 2. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Befintlig Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Naturmark 6,76 0,1 0,68 

Totalt 6,76  0,68 

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

Naturmark 1,25 0,1 0,12 

Villatomter >1000 m
2

 1,68 0,3 0,50 

Parkmark 2,11 0,1 0,21 

Asfaltyta (parkering, väg) 1,06 0,8 0,85 

Takyta flerbostadshus 0,36 0,9 0,32 

Takyta carports 0,31 0,9 0,27 

Totalt 6,76  2,29 

 

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 10 år och en beräknad 

regnintensitet på 60,8 l/s*ha i nuläget och 104,2 l/s*ha efter exploatering (Ekvation 

4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016). 
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Rinntiden till Vassaraälven bedöms i nuläget till 75 min (300 m naturmarksavrinning 

med vattenhastighet 0,1 m/s och 740 m i dike med vattenhastighet 0,5 m/s) och 35 

min efter exploatering (1120 m i dike med vattenhastighet 0,5 m/s). 

 

Årlig avrinningsvolym är beräknat utifrån en årlig nederbörd på 681 mm (SMHI 

Vattenwebb, 2021). 

 

Dimensionerande flöden (Tabell 3) visar att flödet kommer öka både med och utan 

klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Årsmedelflödet ökar med 

238 % och flödet ökar med 624 % respektive 479 % med och utan klimatfaktor efter 

exploatering (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 10-årsregn före exploatering samt efter 
exploatering utan respektive med klimatfaktor. 

Parameter Enhet Befintlig Efter exploatering 
Efter exploatering 

med klimatfaktor 1,25 

Flöde 10 års regn l/s 41 238 298 

Volym 10 års regn m
3

 185 500 625 

Årlig avrinningsvolym m
3

/år 4607 15565 19457 

 

3.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten, 2011a) och 

P105 (Svenskt Vatten, 2011b). 

 

En total fördröjningsvolym för hela planområdet har beräknats utifrån ett mål om att 

flödet inte får öka efter exploatering. För ett 10 års regn med klimatfaktor 1,25 blir 

total fördröjningsvolym ungefär 668 m
3

. 

3.5 FÖRORENINGSBERÄKNING 

Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat på 

markanvändning (StormTac, 2021) använts. För framtida markanvändning har det 

antagits låg trafikintensitet utifrån planerade antalet p-platser (210 stycken) samt 

normal belastning för villatomter, flerfamiljshus, parkmark och skogsmark.  

 

Föroreningsmängderna har beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 681 

mm/år (SMHI Vattenwebb, 2021). Planerad exploatering beräknas öka 

föroreningsmängderna av samtliga undersökta förorenande ämnen (Tabell 4). 
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Tabell 4. Föroreningsmängd före respektive efter exploatering samt ökning i mängd. 

Ämne 

Befintlig Exploaterat Ökning 

Kg/år 

Fosfor,P 0,08 2,58 2,50 

Kväve, N 2,07 22,90 20,83 

Bly, Pb 0,03 0,08 0,05 

Koppar, Cu 0,03 0,24 0,21 

Zink, Zn 0,07 0,49 0,42 

Kadmium, Cd 0,001 0,01 0,01 

Krom, Cr 0,02 0,08 0,07 

Nickel, Ni 0,03 0,08 0,05 

Kvicksilver, Hg 0,00005 0,001 0,001 

Suspenderade ämnen 156,63 746,03 589,40 

Olja 0,69 6,41 5,72 

PAH16 0,0005 0,005 0,004 

 

För att kunna fastslå om denna ökning kan riskera en försämring av status i 

Vassaraälven, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I beräkningen har 

Vassaraälvens naturliga medelvattenföring på 1,56*10
8

 m
3

/år (SMHI Vattenwebb, 2021) 

beaktats. Tillskottet har därefter jämförts med riktvärde för särskilt förorenande 

ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). 

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 samtliga ämnen är avsevärt lägre än angivna riktvärden 

(Tabell 5. Föroreningsbelastning i Vassaraälven samt jämförelse med 

gränsvärde.Planerad exploatering bedöms därför inte försämra Vassaraälvens 

miljökvalitetsnormer. 

 

Tabell 5. Föroreningsbelastning i Vassaraälven samt jämförelse med gränsvärde. 

Ämne 
Föroreningsbelastning Gränsvärde 

µg/l 

Fosfor,P 0,02 - 

Kväve, N 0,15 - 

Bly, Pb 0,0005 1,2 (biotillgängligt) 

Koppar, Cu 0,002 0,5 (biotillgängligt) 

Zink, Zn 0,003 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 0,000004 0,07* (löst)
 

Suspenderade ämnen 4,79 - 

Olja 0,04 - 

PAH16 0,00003 0,00017 

 *Maximal tillåten koncentration för inlandsytvatten 

3.6 BERÄKNING AV TRUMKAPACITET 

Den dimensionerande vattenföringen till trummorna under Andra sidanvägen (Figur 6) 

respektive diket med bergkross längs östra plangräns har beräknats utifrån vägverkets 

publikation 2008:61 VVMB 310 Hydraulisk dimensionering (Vägverket, 2008). I och 

med att de två D800 plåttrummorna tillsammans med D400 PVC-trumman ligger i 

direkt anslutning till utloppet från de två D1000 betongtrummorna (Figur 6) antas 
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dimensionerande vattenföring vara den samma för både betongtrummor och plåt- 

respektive PVC-trumma varför denna endast beräknas fram till inloppet till de två 

D1000 betongtrummorna. 

 

Varje trummas avrinningsområde har fastställts med hjälp av Scalgo Live (2021). 

Avrinningsområdens omfattning samt storlek framgår av Figur 12. 

 

 

Figur 12. Avrinningsområden som bidrar med flöde till befintliga trummor under Andra sidanvägen (Figur 
7) samt dessas totala storlek (Scalgo Live, 2021). Delavrinningsområden (Tabell 6) är markerat med olika 

färgar samt ett nummer. Planområdet är markerat med svart linje samt beteckningen PO. 

Enligt vägverkets publikation 2008:61 VVMB 310 Hydraulisk dimensionering 

(Vägverket, 2008) beräknas dimensionerande flöde med olika tillvägagångssätt 

beroende på om avrinningsområdet utgörs av naturmark (andel hårdgjord yta < 3,75 

%) eller urban mark (andel hårdgjord yta > 3,75; Vägverket, 2008). I detta fall antas 

urban mark. 

 

För urban mark gäller att trummor dimensioneras utifrån 10 års återkomsttid med 

klimatfaktor 1,3 (Vägverket, 2008), varför dimensionerande flöde redovisas för 10 års 

återkomsttid med och utan klimatfaktor. Ytterligare redovisas dimensionerande flöde 

för 100 års återkomsttid. 

 

Vidare gäller att dimensionerande flöden till vägtrummor beräknas utifrån tid-

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

avrinningsområdet är <100 ha, i närmaste rektangulärt och homogent (Vägverket, 

2008). Rationella metoden lämpar sig dock bäst till mindre avrinningsområden 

(Svenskt Vatten, 2016) så i och med att avrinningsområdena uppgår till ungefär 96 ha 

respektive 123 ha och delavrinningsområdena (Figur 12) har varierande rinntider 

(bidrar eftersom) har dimensionerande flöden till vägtrummor samt dike med 

bergkross längs östra plangräns beräknats med tid-area metoden. 

 

Vid tid-area metoden relateras rinntiden till den areal som bidrar med avrinning vid en 

given regnvaraktighet (ex: efter 5 minuters regn är det endast området närmast 

anslutningspunkten som bidrar med avrinning men efter 25 minuter är det hela 

avrinningsområdet som bidrar) (Svenskt Vatten, 2016). 
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Markanvändningen för delavrinningsområdena har primärt fastställts med hjälp av 

Scalgo Lives watershed info (Scalgo live, 2021). För de delavrinningsområden som 

berörs av planområdet har markanvändningen justerats med hjälp av planskiss. 

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

För sjö yta (delavrinningsområde 1, Figur 12) har antagits hårdgjord yta med en 

avrinningskoefficient på 1. För planerade villor har antagits en storlek om 1300 m
2

 

vardera och för väg har antagits asfaltyta. 

 

Tabell 6. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ). 

Avrinningsområde 123 ha Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Delområde 0    

Naturmark 21,34 0,1 2,13 

Exploaterad mark, flerbostadsområde 0,66 0,7* 0,46 

Totalt 22,00  2,60 

Delområde 1    

Naturmark 91,23 0,1 9,12 

Väg  0,74 0,8 0,59 

Sjö 0,16 1,0 0,16 

Totalt 92,12  9,87 

Delområde 2    

Exploaterad mark, flerbostadsområde 8,29 0,5 4,14 

Takyta 0,10 0,9 0,09 

Väg 0,34 0,8 0,27 

Totalt   4,51 

Avrinningsområde 96 ha Area (ha) Φ Red. yta (ha) 

Delområde 3    

Naturmark 65,14 0,1 6,51 

Takyta 0,05 0,9 0,05 

Grusat yta 0,69 0,4 0,27 

Väg 0,66 0,8 0,53 

Totalt 66,65  7,36 

Delområde 4    

Naturmark 3,76 0,1 0,38 

Väg 0,06 0,8 0,04 

Totalt 3,82  0,42 

Delområde 5    

Naturmark 6,56 0,1 0,66 

Villor >1000 m
2

 0,39 0,3 0,12 

Takyta 0,31 0,9 0,27 

Väg 1,58 0,8 1,26 

Totalt 8,84  2,31 

Delområde 6    

Naturmark 9,39 0,1 0,94 

Takyta 0,01 0,9 0,01 

Väg 0,10 0,8 0,08 

Totalt 9,50  1,03 

Delområde 7    

Naturmark 2,56 0,1 0,26 

Villor >1000 m
2

 0,39 0,3 0,12 

Takyta 0,12 0,9 0,11 

Väg 0,29 0,8 0,23 

Totalt 3,36  0,72 

Delområde 8    

Naturmark 4,06 0,1 0,41 

Villor >1000 m
2

 0,13 0,3 0,04 

Takyta 0,14 0,9 0,13 

Väg 0,41 0,8 0,33 

Totalt 4,73  0,90 

 *hårt exploaterat 

 

Rinntiden är beräknad enligt ekvation 1 med hjälp av ungefärliga vattenhastigheter i 

diken och naturmark från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016): 
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𝑅𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 (𝑚𝑖𝑛) =
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (𝑚)∗𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (

𝑚

𝑠
)

60
𝑠

𝑚𝑖𝑛
 

  (1) 

 

I de fall där rinnsträckan utgörs av olika typer avledning (dike, naturmark) beräknas 

rinntiden för varje typ och summeras för att få totala rinntiden. För delområdena söder 

om E45:an har hastigheten för naturmarksavrinning ökats från 0,1 m/s till 0,2 m/s i 

och med att terrängen lutar upp mot 5 %. Vidare har för bäcken väster om planområdet 

antagits en hastighet motsvarande dike i och med att denna tjänar samma funktion 

(tydligt markerat rinnstråk i terrängen). 

 

Rinnsträckor för varje delavrinningsområde är uppskattat med hjälp av kartunderlag i 

Scalgo Live (2021), men i och med att det blir många rinnsträckor valdes det att inte 

redovisa dessa i rapporten utan istället redovisas kortaste och längsta rinntid för varje 

delområde (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Kortaste och längsta rinntid för varje delområde. Diket med bergkross längs östra plangräns har 
samma avrinningsområde som de två D500 trummorna (Figur 12) men olika rinntider varför dessa 
redovisas med avrinningsområdets nummer följd av (dike). 

Delavrinningsområde Kortaste rinntid (min) Längsta rinntid (min) 

0 20 100 

1 15 190 

2 0 25 

0 (dike) 5 85 

1 (dike) 0 170 

2 (dike) 0 10 

3 20 100 

4 15 190 

5 10 30 

6 10 90 

7 15 65 

8 0 40 

 

Använda regnintensiteter är beräknade utifrån ekvation 4.5 i Svenskt Vattens P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Beräknade maximala flöden till de olika trummorna (Figur 6) 

framgår av Tabell 8. 

 

Tabell 8. Beräknat dimensionerande flöde till trummor samt dike med bergkross. KF: klimatfaktor. 

QMax (l/s) 10 års regn 10 års regn 

med KF. 1.3 

100 års regn 

Två D500 trummor 684 890 1462 

Två D1000 trummor 618 803 1302 

Dike med bergkross 1135 1476 3164 

 

Trummornas maximala kapacitet (l/s) (Tabell 7) är beräknad 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). 

Råhetsvärde (Tabell 1) är vald utifrån rekommenderade värden i Svenskt Vatten P110 

(Svenskt Vatten, 2016). Trummornas diameter, material och lutning framgår av Tabell 

1. 
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För de två D800 trummorna (under GC-vägen på Andra sidanvägens norra sida) i direkt 

förlängning av de två D1000 trummor reduceras kapaciteten med 124 l/s för östra 

trumman respektive 160 l/s för västra trumman enligt Brettings delfyllnadsformel 

(Danva, 2006), i och med att dessa hade ungefär 15 cm grus/sten i botten. 

 

Dikets maximala kapacitet (Tabell 7) har beräknats med hjälp av Mannings formel 

(ekvation 4.19 i P110; Svenskt vatten 2016) under förutsättning att diket har samma 

dimension i hela sin längd. För diket har längsgående lutning uppskattats med hjälp av 

terrängprofil i Scalgo live (2021). Vidare utgås ifrån översiktliga mättningar av 

bottenbred (50 cm), djup (100 cm) samt släntlutning (45°) utförda i ett tvärsnitt av 

diket (ungefär vid halva dikets längd) vid platsbesök torsdag 2021.06.10. Slutligen 

utgås ifrån ett Manningtal om 30 (Trafikverket, 2008) i och med att dikets botten 

utgörs av sand medan slänterna är stabiliserade med bergkross (Figur 6). 

 

Tabell 9. Befintlig kapacitet i trummor och dike med bergkross. 

Trumma/dike 
Befintlig kapacitet (l/s) 

75 % fyllnadsgrad 100 % fyllnadsgrad 

D500 öst 825 918 

D500 väst 825 918 

Totalt 1650 1836 

D1000 öst 5475 6074 

D1000 väst 4770 5259 

Totalt 10245 11333 

D800 öst 2348 2669 

D800 väst 1826 2024 

D400 431 479 

Totalt* 3890 4409 

Dike m. bergkross - 3741 

*D400 trumman räknas inte med i totala kapaciteten i och med att den är igensatt och behöver 

underhållas. 

 

Enligt beräkningar har befintliga trummor samt diket med bergkross kapacitet att 

hantera både ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,3 samt ett 100-årsregn. Förutom de 

två D500 PVC-trummorna klarar resterande trummor och diket med bergkross även av 

att hantera ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3. Det rekommenderas dock att de två 

D500 PVC-trummor läggs om så att deras bottnar är i samma nivå som dikesbotten 

och vidare behöver det finnas ungefär 50 cm täckning ovan trummorna för att undvika 

att trummorna skadas av vikten från vägen. Ytterligare rekommenderas det att 

säkerställa dimensionen på diket med bergkross i hela dikets längd och slutligen 

rekommenderas det att underhålla (säkerställa fri rinnväg till samt genom) D400 PVC-

trumman under GC-vägen även om dess kapacitet inte har medräknats i totala 

kapaciteten. 

4 DAGVATTENHANTERING 

Enligt föroreningsberäkningarna kommer föreslagen exploatering inte att påverka 

möjligheten för Vassaraälven att uppnå miljökvalitetsnormerna. Dagvattenhanteringen 

för planområdet handlar därför om fördröjning (668 m
3

) samt säkerställande av att 

planerade byggnader samt befintliga byggnader nedströms inte riskerar drabbas av 

skador på grund av ytlig avrinning. 

 

I och med att grundvattnet för merparten av planområdet ligger ytligt (0,2 m under 

markytan) går fördröjningen inte att lösa via naturlig infiltration i marken. Vidare 
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avvattnar östra våtmarken (belägen mellan huvudparten av planområdet och de två 

planerade villatomter längst mot norr) till skogsområdet strax nordväst om denna. I 

och med att skogsområdet utgör en risk för nedströms belägna fastigheter ska det 

vidast möjligt undvikas att leda vatten från planområdet till östra våtmarken. 

 

I planskissen finns en yta för dagvattenhantering i nordvästra hörnet av 

flerbostadsområdet om ungefär 390 m
2

 (Figur 3). För denna del av planområdet har 

jorden medelhög genomsläpplighet och grundvattennivån ligger 0,8 m under markytan 

varför det rekommenderas att göra en torrdamm (beskrivs som teknik under avsnitt 

4.1 Beskrivning av torr fördröjningsdamm) med utlopp med självfall till bäcken väster 

om planområdet (Figur 6). Väljes ett djup om 0,7 m (går man djupare når man 

grundvattenytan) uppnås en fördröjningsvolym om 273 m
3

 (räknat utifrån vertikala 

sidor varför faktisk kapacitet blir mindre (cirka 250 m
3

) eftersom dammarna mest 

sannolikt kommer anläggas med släntlutningar om ex 1:3). Utifrån marknivåer går det 

att avleda vattnet från torrdammen med självfall eftersom det i dagsläget är en 

nivåskillnad mellan ytan för torrdammen och bäcken på 1,5 m varav dammen tar 0,7 m 

vilket lämnar en skillnad på 0,8 m med en ungefär lutning om 15 % till följd. Utloppet 

stryps till befintligt flöde (41 l/s). 

 

Torrdammen löser dock inte hela fördröjningsbehovet utan detta reduceras till ungefär 

420 m
3

. Ersätts vanligt tak på flerbostadshus och carports med extensiva (kräver inte 

förstärkt konstruktion varför det inte innebär en ytterligare kostnad) gröna tak (150 

mm tjock, ≤15° taklutning) uppnås ytterligare fördröjning av 132 m
3

 vilket lämnar kvar 

ungefär 286 m
3

 som behöver hanteras inom planområdet, vilket är svårlöst på grund 

av förutsättningarna som finns. 

 

Tas grönytan och ytan för svackdiket mellan flerbostadsområdet och de fem södra 

villatomterna i anspråk uppnås en yta om 2186 m
2

 vilket tillsammans med redan 

planerade ytan för dagvattenhantering (Figur 3) utgör totalt 2576 m
2

. Anläggs en 

torrdamm (Figur 13) på denna yta med ett djup om 0,3 m går det att fördröja ungefär 

773 m
3

 (räknat utifrån vertikala sidor varför faktisk kapacitet blir mindre eftersom 

dammarna mest sannolikt kommer anläggas med släntlutningar om ex 1:3) och gröna 

tak kan undvikas. Utifrån befintliga marknivåer lutar ytan för torrdammen mot 

nordvästra hörnet av planområdet och genom att anlägga ett antal trummor under 

planerade vägar inom planområdet går det att ansluta samtliga svackdiken till ytan för 

torrdammen (Figur 13). Vidare säkerställs avrinning till svackdiken genom höjdsättning 

samt lutning av vägar. 

 

För villatomterna strax norr om flerbostadsområdet föreslås ett avskärande dike mot 

östra våtmarken samt vägdike längs vägen (Figur 13) för att leda vattnet till ytan för 

torrdammen. Vidare rekommenderas villatomterna höjdsätts så att avvattning mot 

föreslagna diken respektive ytan för torrdammen säkerställs. För de två villatomterna i 

norr går avvattning endast att lösa genom att dessa höjdsätts så att avrinning mot 

östra våtmarken säkerställs (Figur 13). I och med att det endast är två tomter med en 

yta om totalt ungefär 4000 m
2

 där det planeras för villor bedöms det inte medföra en 

risk för nedströms belägna fastigheter. 

 

Slutligen uppmärksammas att planerade svackdiken och rekommenderade 

vägdiken/avskärande diken längs gator inom planområdet kan komma medföra 

markavvattning (grundvattensänkning) beroende på hur området kommer fyllas 

ut/höjdsättas i och med att grundvattennivån är ytlig (mestadels 0,2 m under 

markytan). Markavvattning innebär att tillstånd för vattenverksamhet behöver sökas 

(Naturvårdsverket, 2009). 
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Figur 13. Dagvattenhantering. Blåmarkerade ytan utgör en större torrdamm med utlopp till befintliga 
bäcken väster om planområdet. 

4.1 BESKRIVNING AV TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM 

Torra fördröjningsdammar är nedsänkta gröna ytor (Figur 14) med flacka slänter som 

fylls med vatten vid höga flöden varmed en tillfällig vattenspegel bildas för sen att 

försvinna successivt när tillrinningen avtar (SVU, 2019). De utformas med ett 

bottenutlopp som kan strypas varmed flödet nedströms regleras (SVU, 2019). 

 

 

Figur 14. Torr fördröjningsdamm med lekplats i Ørestad (mångfunktionell yta), DK (Bild av Christian 
Nyerup Nielsen). 

Vanligaste vegetation är gräs och flacka slänter med en lutning på max tio grader 

rekommenderas för säkerhet samt underlättnad av mekanisk skötsel (SVU, 2019; 
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SVOA, 2020). Vid flacka släntlutningar och mindre förorenat dagvatten kan 

anläggningen smidigt nyttjas för andra ändamål vid torrväder (SVU, 2019). 

 

För att torra fördröjningsdammar ska bibehålla en maximal kapacitet kräver dessa 

regelbundna skötselinsatser (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). Bland 

annat måste träd och buskar som växer upp inom dammens yta tas bort, sediment 

avlägsnas och avfall/skräp plockas bort (Erickson et al. 2010; SVOA, 2020; KBH, 2009). 

Ytterligare måste dammen kunna torka ut mellan regntillfällena (SVOA, 2020). 

 

Enligt KBH (2009) måste galler vid in- och utlopp inspekteras och rensas (om behovet 

finns) regelbundet efter regn, avfall tas bort regelbundet (ungefär var 14 dag), 

eventuellt sandfång tömmas en gång årligen, gräs (vegetation) klippas varje månad 

under växtsäsongen, sedimenterat material rensas bort efter behov (varje 5-15 år) 

samt kontroll och renovering av dammen – ex. om sidorna har eroderat måste dessa 

stabiliseras etc. 

 

Slutligen kan säkerhetsåtgärder (staket, livboj, skyltning) behöva installeras om så 

krävs (SVU, 2019) – i detta fall kommer djupet dock maximalt uppgå till 30 cm, med 

flacka slänter, varför det inte borde behövas staket. Kan dock vara lämpligt att 

informera om att ett vattendjup om 30 cm kan förekomma vid högintensiva eller 

längre varande regn. 

5 SLUTSATSER 

Genom att följa föreslagen dagvattenhantering beaktas markens förutsättningar och 

hänsyn tas till planerat markanvändning inom planområdet tillsammans med önskan 

från Gällivare kommuns sida om, att flödet till Vassaraälven inte får öka jämfört med 

dagens flöde och att vattnet ska ledas säkert till älven, utan påverkan på nedströms 

belägna fastigheter och diken. 

 

I enlighet med Gällivare kommuns vägledande dagvattenplan, har en hållbar 

dagvattenhantering tagits fram, där en trög avrinning inom området uppnås genom 

öppna dagvattensystem som kan drivas och underhållas på ett bra sätt samtidig som 

att skadlig uppdämning undviks nedströms och ytorna som tas i anspråk för 

dagvattenhanteringen blir mångfunktionella (dagvattenhantering, grönyta, eventuell 

yta för lek och aktivitet, snöupplag). Med en torrdamm undviks risken för drunkning i 

och med att denna inte har en permanent vattenspegel vilket även minskar 

attraktionen för mygg. 

 

Genom att vidare följa rekommendationer om höjdsättning av planerade byggnader 

och tomter samt lutning av vägar, så att vattnet leds bort från dessa och mot 

planerade svackdiken, vägdiken respektive torra fördröjningsdammen, samt genom att 

säkerställa anslutning av svackdiken till torra fördröjningsdammen säkerställs att 

skador ej uppkommer på byggnader till följd av översvämning/ytlig avrinning vid 

skyfall alternativt högintensiva eller längre varande regn. 
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