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1

ORDLISTA

Konnektivitetsförändringar – Påverkan av exempelvis dammar och
vägtrummor som stänger eller hindrar fri passage och spridning av djur och
växter i vattensystemen.
Morfologi – Utformningen av ett vattendrag, de fysiska förhållanden som
råder i en vattenförekomst. Förändringar kan uppstå på grund av t.ex.
dammar och fundament.
GSD-Höjddata grid 50+ – GSD höjddata i grid 50+ baseras på laserdata
insamlad vid laserskanning från flygplan. Med linjär interpolering i ett TIN
(Triangulated Irregular Network) interpoleras ett grid fram utifrån
markklassificerade punkter.
HQ50 och HQ200 – Högsta vattenflöde som statistiskt sett återkommer med
periodiciteten 50 respektive 200 år.
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2

BAKGRUND

Jokkmokks kommun avser att planlägga en del av fastigheten Vajkijaur 3:18
för att möjliggöra industriverksamhet. Området som berörs av planen är
beläget ca 7 km norr om centrala Jokkmokk, strax norr om byn Vajkijaur.
Verksamheten är planerad att bestå av datacenterdrift. Då planområdet är
fullt utbyggt beräknas den planerade verksamheten omfatta totalt ca
30 000 m2 industribyggnader fördelat på åtta serverhallar samt en
kontorsbyggnad. Serverhallarna är avsedda för serverdatorer och
kringutrustning som nätverk, kraftförsörjning, kylning etc. Parkeringar samt
ytor för lastnings- och lossning av gods planeras också att anläggas. Genom
planområdet går väg E45 från vilken nya avfarter kommer att anläggas till
området.

Figur 1. Plankarta för detaljplan.
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2.1

SYFTE

Som ett underlag till den MKB som ska tas fram för planförslaget erfordras
en dagvattenutredning och en översiktlig hydrogeologisk utredning.
Syftet med dagvattenutredningen är att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering inom detaljplaneområdet. Denna rapport utreder:
•

•
•

Områdets förmåga att hantera de större nederbördsmängder som
prognosticeras till följd av klimatförändringar samt ökade flöden till
följd av exploateringen.
Avrinningsområden och eventuella lågstråk där vatten kan ansamlas
och skada byggnader och vägar.
Dagvattenhanteringens påverkan på skyddande områden samt
påverkan på MKN på grund av ökad föroreningsbelastning efter
exploatering.

I dagvattenutredning ges förslag på lämplig dagvattenhantering för
detaljplaneområdet.

3

PLANOMRÅDET OCH DESS
FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Planområdet består idag av ett ca 12,5 ha stort skogs- och
myrmarksområde.
Planområdet avgränsas i väst av en ledningsgata för en luftförlagd elledning.
I öster avgränsar inlandsbanan området. I norr och söder avgränsas
planområdet av fastighetsgränsen mot skogsmark. Väg E45 passerar
genom planområdet.
Elledning
Inlandsbanan

Figur 2. Översikt med planområdet markerat i rött.
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3.2

BEFINTLIGA LEDNINGAR

Inga befintliga VA- eller dagvattenledningar eller andra ledningar finns inom
planområdet. En enskild VA-lösning planeras att anläggas och i närheten av
planområdet finns möjlig anslutningspunkt för el.
I områdets norra del finns en vägtrumma under väg E45, se figur 3.

Trumma

Figur 3. Grundkarta över planområdet. Pilen visar trafikverkets trumma (markerad i rosa)

3.2.1

Topografi

Områdets topografi varierar, inmätta marknivåer vid utsättning och inmätning
vid geotekniska markundersökningar (WSP, 2018) visade att myrmarkens
höjd ligger mellan ca +276 och ca +280 m ö.h. (RH 2000). Högsta marknivå
inom moränområdet är ca +283 m ö.h (RH 2000).

10273649 • Detaljplan för Vajkijaur 3:18, Jokkmokks kommun | 7

3.3

GEOHYDROLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

3.3.1

Jordarter

Enligt SGUs jordartskarta (SGU skala 1:250 000 Nordligaste Sverige) utgörs
jordarna inom detaljplaneområdet av morän (blått) och torv (brunt), se figur
4.

Figur 4. Jordartskarta, SGU

WSP har genomfört geotekniska undersökningar inför upprättande av
detaljplan. Det undersökta området består av morän i markytan i det högre
liggande delen av området. I den norra lägre delen av fastigheten (myrmark)
är moränen täckt av torv.
Sammansättningen av moränen varierar mellan sandmorän och sandig siltig
morän (okulär observation i fält) och lokalt blockig morän. Torvens mäktighet
varierar mellan 0,9 och 1,4 m över myrområdet. Tjockare torvskikt (upp till 2
m) återfinns både väster och öster om väg E45. Dessa ligger i närheten av
en mindre sjö med öppet vatten på sommaren.

3.3.2

Grundvattennivåer och hydrologi

Grundvattennivån ligger i nivå med markytan i torvområden men nivån kan
variera över årstiderna. I perioder av snösmältning finns risk att myrområdet
översvämmas.
Ursprungligen har myren varit en del av det större närliggande myrkomplexet
men har avskilts av väg E45 samt järnvägen. Eftersom myrmarken i
planområdet har högt naturvärde har en naturvärdesinventering gjorts.
Planområdet har även utpekats ut som sumpskog, av Skogsvårdsstyrelsen.
Mer information om områdets hydrogeologiska förhållanden finns i den
hydrogeologiska utredning som tagits fram för detaljplaneområdet (WSP
2019).
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3.4

BEFINTLIG AVVATTNING

3.4.1

Avrinning och lågpunkter

En avrinningsmodell och lågpunktskatering har tagits fram i GIS utifrån
lantmäteriets höjddata (laserscanning, 2012), se figur 5.
De ljusblå pilarna i figur 5 visar markytans lutning (ett medelvärde i rutor om
50 m x 50 m). Djupet på lågpunkter (blåmelerade områden) ses som
höjdkurvor med nivåer angivna som meter under omgivande mark.
Avrinningsstråk är uppdelade efter storlek på tillrinningsområde. Svarta linjer
visar SMHI:s delavrinningsområden. Till vänster i bild (väster) ses
delavrinningsområde AORID 740273-167699. Delavrinningsområde mynnar i
sjön Vajkijaure och är ca 1105,0 ha stort. Huvudavrinningsområdet har en
yta på 7941,5 ha. Till höger (öster) i bild ses delavrinningsområde AORID
740265-167945 som också mynnar i Vajkijaure och är ca 1676,4 ha stort.
Huvudavrinningsområdet är ca 5734,5 ha stort. Planområdets västra del
utgör ungefär 0,5 % av det västra delavrinningsområdet och planområdets
östra del utgör ungefär 0,5 % av det östra delavrinningsområdet.

Figur 5. Avrinningsanalys redovisad med flödesvägar, marklutning och lågpunkter.
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3.4.2

Vattenförekomster

Ungefär längs med väg E45, rakt genom planområdet löper en vattendelare.
Den västra delen av planområdet rinner mot recipienten Kvarnbäcken
(SE740355-167599) medan den östra delen av planområdet rinner mot
recipienten Stormyrbäcken (SE740158-167889). Båda bäckarna mynnar i
sjön Vajkijaure (SE739833-167769). Kvarnbäcken, Stormyrbäcken och
Vajkijaure ses i figur 6. Samtliga tre ytvattenförekomster är registrerade i
VISS och har miljökvalitetsnormer och statusklassning enligt EU:s
ramdirektiv för vatten (vattendirektivet).

Vajkijaure

Figur 6. Vattenförekomster VISS

Nedan listas MKN och statusklassning för recipienterna, se tabell 1 och 2.
Färgerna i tabellerna motsvarar MKN- och statusklassningarnas färgskala i
VISS.
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Kvarnbäcken
Kvarnbäcken är bland annat påverkad av miljögifter och morfologiska
förändringar samt konnektivitet. I tabell 1 listas miljökvalitetsnormer och
statusklassning enligt VISS.

Tabell 1. MKN och statusklassning för Kvarnbäcken enligt VISS.

Miljökvalitetsnorm,
kvalitetskrav

Status

Beslutad 2017-02-23

Ekologisk
status

Kemisk
ytvattenstatus*

Ekologisk status

Kemisk status
utan överallt
överskridande
ämnen

God
2021

God

Måttlig

Ej klassad

(2015-08-15)
Den sammanvägda ekologiska statusen
har bedömts till Måttlig. Detta baseras
på data för hydromorfologi och/eller
vattenkemi i vattenförekomsten.

(2014-09-04)
Vattenförekomsten är ej
klassad för kemisk status utan
överallt överskridande ämnen,
under den senaste
förvaltningscykeln. Tidigare
kartläggningar, under den
tidigare förvaltningscykeln, har
inte kunnat påvisa att statusen
i vattenförekomsten är
försämrad till följd av påverkan
från miljögifter.
En nationell bedömning av
parametern Kemisk status (se
nedan) exklusive kvicksilver.
Kemisk status 2015-08-16
Den preliminära bedömningen
är att kemisk status INTE
UPPNÅR GOD STATUS i
vattenförekomsten.
Bedömningen är baserat på att
gränsvärdet för kvicksilver
enligt EG:s ramdirektiv för
vatten (2008/105/EG och
2013/39/EU) överskrids.
Vattenförekomsten uppnår inte
god status m.a.p. på
polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning
av ett nytt Europeiskt
gränsvärde för PBDE.)

* Undantag mindre stränga krav: Kvicksilver och kvicksilverföreningar (uppnår ej god status),
Bromerad difenyleter (uppnår ej god status)
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Stormyrbäcken
Stormyrbäcken är bland annat påverkad av miljögifter och morfologiska
förändringar samt konnektivitet. I tabell 2 listas miljökvalitetsnormer och
statusklassning enligt VISS.

Tabell 2. MKN och statusklassning för Stormyrbäcken enligt VISS

Miljökvalitetsnorm,
kvalitetskrav

Status

Beslutad 2017-02-23

Ekologisk
status

Kemisk
ytvattenstatus*

Ekologisk status

Kemisk status
utan överallt
överskridande
ämnen

God
2021

God

Måttlig

Ej klassad

(2015-08-15)
Den sammanvägda ekologiska statusen
har bedömts till Måttlig. Detta baseras
på data för hydromorfologi och/eller
vattenkemi i vattenförekomsten.

(2014-09-04)
Vattenförekomsten är ej
klassad för kemisk status utan
överallt överskridande ämnen,
under den senaste
förvaltningscykeln. Tidigare
kartläggningar, under den
tidigare förvaltningscykeln, har
inte kunnat påvisa att statusen
i vattenförekomsten är
försämrad till följd av påverkan
från miljögifter.
En nationell bedömning av
parametern Kemisk status (se
nedan) exklusive kvicksilver.
Kemisk status 2015-08-16
Den preliminära bedömningen
är att kemisk status INTE
UPPNÅR GOD STATUS i
vattenförekomsten.
Bedömningen är baserat på att
gränsvärdet för kvicksilver
enligt EG:s ramdirektiv för
vatten (2008/105/EG och
2013/39/EU) överskrids.
Vattenförekomsten uppnår inte
god status m.a.p. på
polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning
av ett nytt Europeiskt
gränsvärde för PBDE.)

* Undantag mindre stränga krav: Kvicksilver och kvicksilverföreningar (uppnår ej god status),
Bromerad difenyleter (uppnår ej god status)
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3.5

RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN

Planområdet ligger inte inom några skyddade naturområden enligt
Naturvårdsverkets webbtjänst skyddad natur. Inga fornlämningar eller
arkeologiska uppdrag finns registrerade i Riksantikvarieämbetets öppna
data. SGU har inga källor registrerade i området.
VISS webbtjänst vattenkartan visar inga skyddade områden enligt
miljöbalken och inga skyddade områden enligt
vattenförvaltningsförordningen (förutom avloppskänsliga vatten, vilka är
samtliga vatten i Sverige).
Skogsstyrelsen har däremot registrerat sumpskog inom den östra delen av
detaljplanområdet, se figur 7.
En sumpskog kännetecknas av en låglänt skog som växer på fuktiga marker
som t.ex. våtmarker eller myrar. Sumpskogarna har minskat kraftigt på grund
av markavvattningar som under historien har genomförts för att ge en mer
produktiv skog. Sumpskogar är ofta mycket artrika och klassas som en
hänsynskrävande biotop. Om sumpskogen saknar skydd är det upp till
markägaren hur marken får hanteras.

Figur 7. Sumpskogar, Skogsstyrelsen

3.5.1

Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering har gjorts av Pelagia Nature and Environment AB,
2018. Inventeringen omfattar ett ca 40 ha stort område, något större än
detaljplaneområdet, se figur 8 (detaljplaneområdet har markerats med röd
streckad linje). Naturvärdesinventeringen som gjorts följer svensk standard
för naturvärdesinventering SS199000:2014.
Tre delområden har bedömts uppfylla kriterierna för att betraktas som
naturvärdesområden. Två delområden har bedömts uppnå Högt naturvärde
– klass 2 (grön) och ett delområde har bedömts uppnå påtagligt naturvärde –
klass 3 (gul).
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Det inventerade området består av ett omväxlande myrmark- och
barrskogsområde. Naturvärden är fram för allt kopplat till den relativt
opåverkade myrmarken. Skogsmarken i överlag brukad, där avverkningar
nyligen utförts. För att bevara naturvärdena i inventeringsområdet bör
åtgärder som kan störa myrmarkens hydrologi undvikas.

Figur 8. Inventeringsområde; Pelagia Nature and Ennvironment. Högt naturvärde – klass 2
(grön), påtagligt naturvärde – klass 3 (gul). Detaljplaneområdets ungefärliga utbredning har
markerats med streckad röd linje.

4
4.1

KRAV OCH RIKTLINJER
LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE

Ett underlag för undersökning av risk för betydande miljöpåverkan daterat
2018-06-28 har inkommit till Länsstyrelsen för samråd enligt 6 kap 6 §
Miljöbalken (MB) 1998:808). Jokkmokks kommun bedömer att
genomförande av planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan och
att en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB behöver upprättas.
Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande om att de delar kommunens
bedömning om att planens genomförande kan komma att innebära en
betydande miljöpåverkan och att en MKB kan behövas tas fram.
Länsstyrelsens bedömning grundar sig dels på att den tilltänkta planen
skapar förutsättningar för industri men också att planen påverkan hydrologin
och naturvärden i området.
Vidare skriver länsstyrelsen att tillstånd eller anmälan enligt 11 kap. MB kan
krävas eftersom verksamheten planeras att anläggas delvis inom våtmark.
Av planen måste det framgå om genomförande av planen kräver tillstånd för
markavvattning.
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4.2

SVENSKT VATTEN

Enligt Svenskt vattens publikation P110 bör kommunala ledningsnätet
(trycklinje i marknivå) klara återkomsttiden 10 år (gles bostadsbebyggelse)
eller 30 år (tät bebyggelse i centrumområde). Detta är inga krav för
planområdet men kan ses som vägledande för val av säkerhetsnivå.
Det kommunala planeringsansvaret innebär att planerad mark bör klara att
avbörda minst ett 100-års regn utan att byggnader tar skada.

4.3

RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN

EU:s ramdirektivet för vatten ställer krav på att kvaliteten/statusen i Europas
sjöar och vattendrag skall bevaras eller förbättras.
Detta sätter fokus på sambandet mellan dagvattnet och recipient. Dagvattnet
för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut till recipienten
vilket kan påverka växt- och djurlivet. Med ökad andel hårdgjorda ytor
uppströms recipienten ökar även risken för översvämning vid kraftig
nederbörd.
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5

FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER

5.1

DIMENSIONERANDE FLÖDEN

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från området kan
rationella metoden användas:

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚=𝐴×𝜑×𝑖(𝑡𝑟 )
där
𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙/𝑠)
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡
𝑖(𝑡𝑟 ) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙/𝑠, ℎ𝑎)
𝑡𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
Dimensionerande nederbördsintensiteten beräknas i enighet med
rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110.
För likformade områden kan dimensionerande regnets varighet sättas till den
längsta rinntiden för området, dvs den tid det tar innan avrinningen från hela
området bidrar till avrinningen. Före genomförande av plan är rinntiden för
naturmarken ca 45 min och efter genomförande av plan är rinntiden ca 25-30
minuter då beräkningspunkten sätts längst i väster i den västra delen av
området och längst i öster i den östra delen av området. I beräkningen antas
att vattnet rinner över naturmark och viss del i dike/rinnstråk före
exploatering medan vattnet antas rinna över asfaltsytor och därefter över
naturmark efter exploatering. Vattenhastigheten i naturmark beräknas vara
ca 0,1 m/s, i dike: 0,5 m/s och över asfaltsytor: 1 m/s.
För att ta höjd för framtida ökade flöden till följd av klimatförändring vid
dimensionering rekommenderas i Svenskt Vattens publikation P110 att
dimensionerande flöden multipliceras med klimatfaktorn 1,25. Klimatfaktorn
används därför endast vid beräkning av flöden efter genomförande av plan.
I figur 9 ses ett urklipp från detaljplanen; bland annat illustrationen med ett
förslag på husplaceringar. För beräkningarna har 10 000 m2 byggarea
antagits för det västra området och 20 000 m 2 för den östra delen av
området, enligt planbeskrivningen som ses till höger i figur 9.
I tabell 3-6 ses ytindelning, avrinningskoefficient och beräknade flöden för
detaljplaneområdet före och efter genomförande av plan. Planområdet har
delats i två områden, väster om väg E45 (recipient Kvarnbäcken) samt öster
om väg E45 (recipient Stormyrbäcken).
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Tabell

3. Västra delen av detaljplaneområdet. Före exploatering. 45 min rinntid.
Före (Klimatfaktor 1,0)
Typ av yta

Odlad mark, gräsyta,
ängsmark, naturmark, våtmark
m.m.

P110 (ϕ)

Antagen
(ϕ)

Area (m2)

Red.
area

Flöde
10-årsregn
(l/s)

Flöde
100-årsregn
(l/s)

0.0-0-1

0,1

49000

4900

23,6

91,3

0,1

49000

4900

42,9

SUMMA

91,3

Tabell 4. Västra delen av detaljplaneområdet. Efter exploatering med klimatfaktor. 25 min rinntid.

Figur 9. Detaljplan och illustration.
Efter (Klimatfaktor 1,25)
Typ av yta

Odlad mark, gräsyta,
ängsmark, naturmark, våtmark
m.m.

P110 (ϕ)

Antagen
(ϕ)

Area (m2)

Red.
area

Flöde
10-årsregn
(l/s)

0.0-0-1

0,1

24000

2400

39,2

Flöde
100-årsregn
(l/s)
83,8
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Takytor

0,9

0,9

10000

9000

147,0

314,2

Betong- och asfaltyta, berg i
dagen i stark lutning

0,8

0,8

15000

12000

196,0

418,9

0,48

49000

23400

382,3

816,8

SUMMA

Tabell 5. Östra delen av detaljplaneområdet. Före exploatering. 45 min rinntid.
Före (Klimatfaktor 1,0)
Typ av yta

Odlad mark, gräsyta,
ängsmark, naturmark, våtmark
m.m.

P110 (ϕ)

Antagen
(ϕ)

Area (m2)

Red.
area

Flöde
10-årsregn
(l/s)

Flöde
100-årsregn
(l/s)

0.0-0-1

0,1

69000

6900

60,4

128,6

0,1

69000

6900

60,4

SUMMA

128,6

Tabell 6. Östra delen av detaljplaneområdet. Efter exploatering med klimatfaktor. 25 min rinntid?
Efter (Klimatfaktor 1,25)
P110 (ϕ)

Antagen
(ϕ)

Area (m2)

Red.
area

Flöde
10-årsregn
(l/s)

0.0-0-1

0,1

20000

2000

32,7

Takytor

0,9

0,9

20000

18000

294,0

Betong- och asfaltyta, berg i
dagen i stark lutning

0,8

0,8

29000

23200

0,63

69000

43200

Typ av yta

Odlad mark, gräsyta,
ängsmark, naturmark, våtmark
m.m.

SUMMA

379,0

705,7

Flöde
100-årsregn
(l/s)
69,8

628,3
809,8

1507,9

Från beräkningarna framgår det att det dimensionerande dagvattenflödet
från området ökar med 339 l/s för 10-årsregnet och 726 l/s för 100-årsregnet
för den västra delen av planområdet vilket motsvarar ca 800%. För den östra
delen av planområdet ökar dagvattenflödet med 645 l/s för 10-årsregnet och
1379 l/s för 100-årsregnet vilket motsvarar ca 1100%.
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5.2

FÖRDRÖJNING

För att inte öka dagvattenflödet i framtiden kan dagvattnet fördröjas. Ökade
flöden beror dels på att antalet hårdgjorda ytor ökar samt att
klimatförändringarna antas medföra ökad nederbörd.
Det är långt till recipienten och flödet kan antas hinna dämpas innan
dagvattnet når recipienten, därför ses fördröjning av dagvatten inte som högt
prioriterat.

5.2.1

Magasinsberäkningar

För att ta reda på erforderlig fördröjningsvolym beräknas den största
volymen vatten som erhålls från följande ekvation (magasinsberäkning med
rationella metoden):

𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3 ) =

60 × 𝑡𝑟 × (𝑞𝑖𝑛 − 𝑞𝑢𝑡 𝑥 0,67)
1000

där
𝑞𝑖𝑛 = 𝑞dim(𝑡𝑟)
= 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑙/𝑠)
𝑞𝑢𝑡 = 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛 (𝑙/𝑠) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑡𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

Det största fördröjningsbehovet för 10-årsregnet för den västra delen av
detaljplaneområdet uppstår vid en regnvaraktighet på 1,5 h. För den östra
delen av detaljplaneområdet uppstår det största magasinsbehovet vid en
regnvaraktighet på 2 h. Klimatfaktor på 1,25 är inkluderad i beräkningarna.
När beräkningspunkten anges längst i väster och längst i öster för den västra
respektive den östra delen av planområdet krävs en fördröjningsvolym på
totalt 610 m3 för den västra delen och 1243 m3 för den östra delen. Om
fördröjningen placeras längre in på fastigheten, högre upp i systemet, blir
rinntiden kortare och den bidragande flödesarean mindre.
För den västra delen av planområdet motsvaras fördröjningsvolymen på 610
m3 av exempelvis en yta på 2033 m 2 med djupet 0,3 m. För den östra delen
av området motsvaras 1243 m 3 exempelvis av en yta på 4143 m 2 med djupet
0,3 m.

5.3

FÖRORENINGAR

Vid utformning av planområde bör dagvattnets kvalité beaktas. Beroende på
hur ytorna klassas kommer reningsbehovet att variera. Eftersom klassningen
av föroreningar i dagvattnet görs utifrån schablonhalter för olika typområden
ska bedömningen av halter i nedanstående kapitel inte ses som exakta.
I följande två kapitel beskrivs två tillvägagångsätt att bedöma dagvattnets
föroreningsinnehåll.
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5.3.1

Svenskt vatten - Publikation P105

En klassificering av dagvattnets påverkan och lämpliga åtgärder för olika
typer av bebyggelseområden finns presenterat i Svenskt Vattens publikation
P105, exemplet kommer från Malmö stad. För markanvändningen Större
parkeringsanläggningar och terminalområden kan föroreningshalterna i
dagvattnet klassas som Måttliga till Höga och rening är nödvändig. Här ges
reningsmetoderna svackdiken, grönytor, dammar och avskiljare som
exempel. För markanvändningen Industrifastigheter med miljöfarlig
verksamhet beror föroreningshalten i dagvattnet på verksamheten. Även här
ges svackdiken, grönytor, dammar och avskiljare som exempel på rening.

5.3.2

Stormtac - Föroreningsmodellering

Med modelleringsverktyget Stormtac kan föroreningshalter i dagvattnet
beräknas. En modellering har genomförts separat för det västra och det östra
delområdet. Nederbörden har antagits vara 509,2 mm/år (SMHIs
nederbördsstation i Jokkmokk, normalvärde år 1961-1990). En
korrektionsfaktor på 1,18 har använts för att få korrigerad nederbörd till
modellen.
Planområdet har klassats som Industriområde, mindre förorenat i
modelleringen eftersom de hårdgjorda ytorna inom området inte är
upplagsytor eller verksamhetsytor utan enbart körytor, parkeringar och ytor
för lastning och lossning. Om annan verksamhet etableras inom området kan
föroreningsbelastningen och därmed även reningsbehovet öka. I tabell 7 ses
ytindelning och i tabell 9 ses koncentrationer av några viktiga föroreningar i
dagvattnet före och efter exploatering. Årsmängder av föroreningar ses i
tabell 10.
Riktvärden
Riktvärdesgruppen är en arbetsgrupp som bildades år 2008 inom det
regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Denna grupp har tagit fram
förslag på riktvärden med anledningen av att det inte finns några nationellt
fastslagna riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Eftersom inte heller
Jokkmokks kommun har några lokalt fastställda riktvärden har de
modellerade halterna av föroreningar i dagvattnet från detaljplaneområdet
jämförts med riktvärdesgruppens förslag till riktvärden.
Riktvärdena skiljer sig beroende på utsläppspunkt. I tabell 8 har dagvattnets
föroreningshalter jämförts med riktvärde för 1M; direktutsläpp till mindre
sjöar, vattendrag och havsvikar.
Den nya markanvändningen medför en ökad föroreningsbelastning av
samtliga ämnen. I tabell 9 ses överskridande av riktvärde för 1M med grå
överstrykning.
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Tabell 7. Ytindelning för Stormtacmodellering.
Markanvändning

V Före
– Skog
och
våtmark

V Efter
– Kontorsområde

V Efter
– Större
parkering,
terminalområde
0.30

Ö Före
– Skog och
våtmark

Ö Efter
– Kontorsområde

Ö Efter
– Industriområde

0.30

V Efter
– Industriområde,
mindre
förorenat
0.30

3.9

0.20

0.20

Ö Efter
– Större
parkering,
terminalområde
0.20

Skogsmark

2.4

Våtmark

2.5

2.1

2.1

2.1

3.0

1.8

1.8

1.8

Industriområde,
mindre
förorenat

0

0

2.5

0

0

0

4.9

0

Tabell 8. Röroreningshalter (dagvatten + basflöde, µg/l). Gråmarkerade celler visar
överskridelse av riktvärde 2M, röda siffror visar överskridelse av riktvärde 3VU.
Markanvändning
P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
V Före - Skog och 37
680
3,6
4.1
8.4
0.091
0.68
1.2
våtmark

Hg
0.001

SS
11 000

Oil
91

PAH16
0.058

BaP
0.0058

V Efter Industriområde,
mindre förorenat

190

1400

16

22

130

0.65

5.8

7.4

0.039

52 000

1000

0.50

0.065

Ö Före - Skog
och våtmark

35

630

3.4

4.1

8.7

0.089

0.76

1.3

0.0051

11 000

92

0.056

0.0056

Ö Efter –
Industriområde,
mindre förorenat

220

1500

19

27

160

0.78

7.0

8.9

0.046

61 000

1200

0.60

0.078

Riktvärde 1M

160

2000

8

18

75

0.40

10

15

0.030

40 000

400

SS

Oil

0.030

Tabell 9. Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) (kg/år)
Markanvändning

P

N

Pb

V Före Skog och
våtmark

0.26

4.7

0.025

V Efter –
Industriområde,
mindre
förorenat

2.5

18

Ö Före Skog och
våtmark

0.33

Ö Efter –
Industriområde,
mindre
förorenat

4.7

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

PAH16

BaP

0.028

0.058

0.00068

0.0047

0.0085

0.000035

77

0.64

0.00041

0.000041

0.21

0.29

1.7

0.0088

0.076

0.099

0.00050

670

13

0.0065

0.00085

6.0

0.032

0.039

0.082

0.00090

0.0071

0.012

0.000048

100

0.86

0.00052

0.000052

31

0.39

0.55

3.4

0.017

0.15

0.19

0.00096

1300

26

0.012

0.0016
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6

FÖRSLAG TILL
DAGVATTENHANTERING

För att skydda recipienterna mot föroreningar rekommenderas ett lokalt
omhändertagande där dagvattnet renas och fördröjs (fördröjning antas ske
naturligt genom myr- och skogsmarken). När lokalt omhändertagande av
dagvatten tillämpas är det viktigt att ytor inom fastighetsmarken finns
tillgängliga för detta, ansvaret för avvattningen av fastighetsmarken vilar på
fastighetsägaren. Om flera fastigheter bildas måste en
gemensamhetsanläggning bildas för den gemensamma
dagvattenanläggningen.
Den västra delen av planområdet sluttar åt nord, nord väst och den östra
delen av planområdet sluttar åt nord, nord ost. Omhändertagande av
dagvatten sker därför lämpligen norr om de exploaterade ytorna. Här består
marken idag av myr och blöt skogsmark. Dagvattenhanteringen ska ske
inom de anvisade ytorna (n1). Planområdets höjdsättning och utformning ska
möjliggöra detta.
Om dagvattnet är förorenat bör man undvika att leda vattnet direkt till en
befintlig våtmark/myrmark eftersom myrmarkens ekosystem kan rubbas.
Istället brukar då antingen en nyanlagd våtmark eller ett föregående
reningssteg anläggas. För detaljplaneområdet rekommenderas en rening i
två steg; försedimentation och därefter rening/efterpolering i myrmark.
I tabell 10 ses reningskapacitet för några olika dagvattenavläggningar,
hämtade strån Stormtacs databas.
Tabell 10. Reduktionskapacitet för några olika anläggningar (%). Källa: Stormtac databas.
Anläggning I StormTac Web

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

oil

PAH16

BaP

Översilningsyta

40

30

55

55

50

55

45

45

20

70

80

70

70

Våt damm

55

35

75

60

60

50

75

50

30

80

80

70

75

Våtmark

50

30

80

55

60

80

60

25

30

85

95

70

70

Gräsdike, öppet dike, vägdike

30

20

40

20

55

35

35

50

10

65

85

15

15

Svackdike

35

35

65

50

65

65

50

50

15

70

85

60

60

Andelen myrmark kommer att minska efter exploatering men beroende på
utformning av dagvattenanläggning och exploaterade ytor kan förutsättningar
för myrmark komma att behållas och hydrologin och biologin bevaras i stor
utsträckning.
Eftersom de planerade exploaterade ytorna inom planområdet ligger högre
än omkringliggande mark ses inga risker med översvämning inom
planområdet på grund av tillrinnande naturmarksavrinning.

6.1

STEG 1 - FÖRSEDIMENTERING

Efter exploatering ökar bland annat mängden och halten suspenderat
material i dagvattnet men halten överskrider inte riktvärdena, se tabell 8. För
att inte påverka recipienternas möjligheter att uppfylla MKN rekommenderas
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rening av b.la. suspenderat material eftersom mängderna ökar avsevärt efter
exploatering.
Även om avskiljning av suspenderat material kan vara mycket god i en
myrmark bör man vid byggskedet anlägga en föregående sedimentfälla,
damm eller motsvarande. Syftet är att undvika att sedimentflykt till
myrmarken och vattendragen då ytor friläggs i samband med
schaktningsarbetet och mer suspenderat material kan förväntas. Även när
planområdet är färdigbyggt är en försedimentering nödvändig för att inte
senare behöva gräva ur sediment från den naturliga och idag orörda
myrmaken.
Sedimentationsdammar kan om de är korrekt utformade avskilja upp till ca
80 % av suspenderat material.

6.1.1

Dimensionering

En sedimentfälla för omhändertagande av sediment och slam under
byggtiden kan enligt Vägledning grumling dimensioneras efter grumling
orsakad av nederbörd på 20 mm/h. Sedimentfällan bör ha en hydraulisk
uppehållstid på 2 minuter och djupet bör vara 2 m.
Översiktligt beräknat skulle den västra delen av området behöva en
sedimentfälla på 32 m3, vilket motsvarar en yta på 16 m2 med djupet 2 m.
Den östra delen av området skulle behöva en sedimentfälla på 47 m 3, vilket
motsvarar en yta på 23,5 m2 med djupet 2 m.
Dessa ytor är dock inte tillräckligt stora för sedimentering under drifttiden, om
reningskapacitet enligt tabell 10 ska uppnås. Enligt Stormtac bör
sedimentationsdammens yta ha minst en yta på 150 m2 per reducerad
hektar. Detta motsvarar ungefär 426 m 2 för det västra området och 627 m 2
för det östra området. Det permanenta vattendjupet bör vara minst 1,5 m för
att rymma sediment. En mer detaljerad dimensionering kan göras i samband
med detaljprojektering när alla förutsättningar för området är klara.
Sedimentationsdammar ska utformas med en permanentvolym som antingen
helt eller delvis kan bytas ut beroende på tillrinningens storlek. Över
permanentnivån erhålls en temporär reglervolym för att flödet från det
avvattnade området ska kunna tas emot samtidigt som sedimentering kan
ske. För att en våt damm ska upprätthålla en permanent vattenyta krävs att
dammens botten är helt tät eller att dammen har ett basflöde som motverkar
infiltrationen. Avdunstningen som kan vara betydande under sommaren
vilket gör att nivån kan sjuka under torrperioder. Om dammen görs tillräckligt
djup kan uttorkning under längre torrperioder förhindras. Dammens kan även
anläggas delvis under grundvattenytan för att lättare kunna hålla en
permanent vattennivå. Dammens djup får inte vara för stort, partiklarna
måste hinna sedimentera, djupet måste dock vara tillräckligt stort så att det
slam som ackumuleras vid sedimentationen får plats. Rekommenderat djup
är mellan 1,5-2,0 m. Djupet måste även anpassas till placering av
utloppsledning, isbildning samt möjlighet till oljeavskiljning. Det är även viktigt
att bottenbredden är tillräckligt stor (ej mindre än 2 m) och flack så att
sediment inte ackumuleras för snabbt och grundar upp dammen.
Vid dimensionering är förhållandet mellan dammens yta och den reducerade
hårdgjorda arean för avrinningsområdet en viktig parameter. Detta
areaförhållande är produkten av områdets reducerade area Ared (ha) och
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konstanten KAф och benämns Ap (den permanenta vattenytans area) (ha).
KAф beror av önskad reningseffekt. En rekommenderad storlek på Ap är 1,5%
(KAф =150) av det reducerade avrinningsområdets storlek. I
modelleringsprogrammet Stormtac kan den permanenta dammarean anta
värden mellan ca 0,7 % till 8 % av det reducerade avrinningsområdets
storlek. Ett högre värde på denna parameter kan ansättas vid högre
reningskrav.
Utformningen som t.ex. längd- och breddförhållandet har också betydelse för
funktionen. Mängden inaktiva dödzoner i dammen minskar med ett ökat
förhållande mellan längd och bredd vilket ger en högre effektiv volym. En
längre damm ger samtidigt en ökad vattenhastighet vilket ger sämre
reningseffekt. Ett längd- bredd förhållande på 3:1 brukar rekommenderas.
För att uppnå önskat förhållande på längd-bredd kan flytväggar anläggas i
bassängen.
Utformningen på dammen bör vara en gradvis expanderande form från
inloppet och en gradvis kontraktion mot utloppet. Detta minskar uppkomsten
av korslutningsströmmar och döda zoner. I inloppet kan med fördel hinder
(så kallade energidödare) placeras för att sprida flödet i inloppet över hela
dammens tvärsnittsarea. Minsta storlek på dammen bör vara 200-250 m2
även om avrinningsområdet eller KAф-värdet medger en mindre damm.
Mindre dammar än denna storlek medför ofördelaktig utformning (för branta
slänter, för smal damm etc).

6.2

STEG 2 – RENING I VÅTMARK

Reningsförmågan i en våtmark/myrmark eller damm med vegetationszon är
generellt mycket god. Fosforavskiljningen ligger t.ex. på ca 50 % och
metallföroreningar på mellan 25 och 80 % enligt Stormtacs databas. I stora,
vegetationsbeklädda, grunda områden kan biologiska processer även bidra
till reduktion och fastläggning av kväve och andra lösta föroreningar. Här kan
därför en effektiv efterpolering av dagvattnet förväntas där samtliga
riktvärden uppnås innan dagvattnet når recipienten.

6.2.1

Dimensionering

Dimensioneringen av en våtmark görs på nästan samma sätt som för en
sedimentationsdamm i Stormtac. För en våtmark kan KAф antas till 300 men
kan variera mellan 100 och 800. Vattendjupet kan anta värden mellan 0,1
och 0,5.
Med ett KAф -värde på 300 kan våtmarken antas behöva vara 851 m2 och
1254 m2 för den västra- respektive den östra delen av området. Det finns
betydligt större myrmarks/våtmarksyta inom detaljplaneområdet än
erforderlig yta för rening.

24 | 10273649 • Detaljplan för Vajkijaur 3:18, Jokkmokks kommun

6.3

ÖVERSIKTLIG UTFORMNING AV ANLÄGGNING

I figur 10 ses en schematisk utformning av föreslagen dagvattenanläggning.
Beroende på utformning av de exploaterade ytorna kan antingen diken
(rödstreckad linje i figur 11) anläggas för att samla upp och transportera
dagvattnet mot dammarna, eller anläggs ledningar som mynnar i dammarna.

Ytor reserverade för
dagvattenhantering
Avrinningsstråk (flera
färger)

Sumpskog

Figur 10. Dagvattenlösning. Blå ellips visar ungefärligt läge av sedimentfälla/damm innan vidare
transport ut mot myrmarken. Storleken på dammen är inte skalenlig.

Figur 11. Myrmark med vattenspegel. Foto A Eskebaek

6.4

SKYFALLSHANTERING

Höjdsättning av planområdet ska utformas så att inga instängda området
skapas inom de exploaterade områdena. Avledning sker mot myrmarken,
antingen via diken och bräddfunktion vid dagvattendamm eller som direkt
avrinning från de hårdgjorda ytorna (om avledning till dagvattendamm sker
via ledning).
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SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

Eftersom kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att
miljökvalitetsnormerna följs bör den dagvattenlösning som leder mot
uppfyllelse av MKN väljas.
Dagvattenutredningen föreslår att allt dagvatten renas i myrmarksområdena
strax norr om ytorna planerade för exploatering. En naturlig utjämning av
dagvattnet kommer att ske innan dagvattnet når recipienten. En
sedimentering rekommenderas innan vattnet rinner vidare ut i myrmarken.
Föreslagna ytor för dagvattenhantering inom planområdet är tillräckliga för
att rymma föreslagen dagvattenanläggning. Ansvaret för avvattningen av
fastighetsmarken vilar på fastighetsägaren, om flera fastigheter bildas måste
en gemensamhetsanläggning bildas för den gemensamma
dagvattenanläggningen.
Med föreslagen dagvattenlösning bedöms planen inte påverka recipienterna
Stormyrbäckens och Kvarnbäckens möjligheter att uppfylla MKN.
Eftersom delar av myrmarken exploateras och myrmarken föreslås användas
som en del i renings- och fördröjningsanläggningen för dagvattnet, kan
tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet komma att krävas enligt 11 kap
MB. Dagvattenhanteringen bedöms dock inte medföra någon nämnvärd
negativ påverkan på mark, grundvatten och miljö i övrigt.
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VI ÄR WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

WSP Sverige AB
Box 758
851 22 Sundsvall
Besök: Landsvägsallén 3
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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