PM
UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

DUVED HAMRE 2:40

Eva Agdler Suneson

2018-08-24

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

Rickard Olofsson
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Inledning och syfte
Det planeras för en utbyggnad av Duvedskola och Duvedshallen som en del i Åre kommuns
stora behov av att utöka antalet skolplatser inom kommunen. Som ett led i bostadsbyggandet i
kommunens tätorter syftar planarbetet även till att möjliggöra för bostäder då det finns utrymme
för bostäder väster om Duvedshallen. Förutom detta ges också de befintliga fastigheterna med
enbostadshus norr om Duvedskolan en utökad byggrätt och nya tillfartsvägar.
Som en del i planarbetet ingår det också att lösa dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan avses
utredas i två steg för att planprocessen ska kunna gå framåt. Rubricerat PM tar därför inledande
upp principerna och föreslår lämpliga dagvattenlösningar som ett första steg, beräknade flöden,
föroreningssituation (om detta krävs) samt mer platsspecifika dagvattenåtgärder utreds sedan
som del 2 i kommande granskningsskede av den planen.
Underlag avseende förutsättningar och beskrivningar för det aktuella området är hämtat från
framarbetat utkast av samrådshandlingen1.

Orientering
Det aktuella planområdet ligger centralt i Duved ca 8 km väster om Åre. Området angänsar till
E14 i norr och i söder till Camp Duved. Huvudvägen Karolinervägen (väg 638) går igenom
planområdets mitt i öst-västlig riktning. För orientering se Figur 1.

1

Detaljplan för utbyggnad av Duveds skola, idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved. Plan- och
genomförandebeskrivning och samrådshandling, utkast 2018-08-15.
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Figur 1. Orientering av Hamre 2:40 med planområdesgränsen markerad

Förutsättningar ur ett dagvattenperspektiv
Allmänt om dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella
områdets markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och
plötslig dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög
avrinning. Vid en exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare
flödestoppar kan bli resultatet om andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av fler byggnader,
anläggande av nya vägar och parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga
avrinningsstråk (diken och bäckar) mm påverkar också hur dagvattnet rinner av från området.
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador men dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment
riskerar att följa med dagvattnet ut i recipienten. Det föreligger en större risk för transport av
sediment innan den nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats.
För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada ska därför en
robust och uthållig platsspecifik dagvattenhantering framarbetas.
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Natura 2000-område
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska
mångfalden. Indalsälven har pekats ut som ett område vars natur är särskilt värdefull ur ett EUperspektiv, detta innebär särskilda skydds- och bevarandevärden.
När en exploatering där förändringar av nuvarande markanvändningar samt förtätningar
genomförs förhöjs också risken för att föroreningar och sediment transporteras via dagvattnet till
områdets recipient. För att inte påverka recipienten negativt som en följd av detta ska lämpliga
dagvattenhanterande åtgärder upprättas. Den aktuella detaljplanen ligger i närheten av Natura
2000-klassade Åreälven. Området innefattas av vattendrag som utan åtgärder kan riskera
föroreningstransport till Åreälven.
Vattendrag
Genom områdets sydöstra del rinner en bäck, Lerån. Planområdet omfattas därför av ett
strandskydd men då det föreslagna området redan tagits i anspråk kan strandskyddet komma
att upphävas. Det nuvarande området vid Lerån i de södra delarna av området bedöms
innehålla höga naturvärden närmast Lerån. Ån är också ett av de större vattendragen i Duved
by och under vissa tider på året uppstår det kraftiga flöden i vattendraget. Det kan också
konstateras att planområdets östra sida till stora delar angränsar till planområdesgränsen, för
illustrationskarta och vattendragets läge se Figur 5.
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Figur 2. Illustartionskarta, Detaljplan för utbyggnad av Duvedskola idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved

Geotekniska förutsättningar
Området täcks huvudsakligen av ett cirka 0,2 meter tjockt organiskt jordskikt. Jorden
underlagras av en sand- och lermorän som även innehåller silt och grus. Berg har vid
slagsonderingar påträffats på ett djup av mellan 3-12 meter.
De översta en till två metrarna av förekommande jord har låg relativ fasthet. På större djup
bedöms den relativa fastheten vara medelhög till hög.
Krav dagvattenhantering
Inom Åre kommun finns i dagsläget inga specifika framarbetade riktlinjer som blir styrande i
samband med detaljplanarbeten utan varje detaljplan bedöms unikt.
Utgångspunkt för det här området avseende dagvattenfrågan har varit att bibehålla en
flödesneutralitet inom detaljplanen. Med detta avses att den planerade exploateringen inte får
försämra dagvattensituationen i området genom att bidra med ett ökat dagvattenflöde jämfört
med nuläget. Motsvarande resonemang bör föras gällande föroreningstransporten till Åreälven.
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Oljeavskiljare vid parkeringarna kan komma att bli aktuellt beroende på vilka krav kommunen
ställer i det aktuella området.
Förutsättningar VA
Kommunalt vatten och avlopp är idag inkopplat till nuvarande byggnad på planområdet. Även
kommande exploatering ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Inom området kan
ledningsomdragningar bli aktuellt som en följd av den planerade exploateringen och
utbyggnaden.
Enligt erhållet VA-underlag återfinns endast kortare ledningdragningar för dagvatten såsom
trumgenomföringar, se Figur 3.

Figur 3. Detaljplaneområdesgräns (grön linje) och befintligt ledningsnät (dagvatten är illustrerat med tunn
grön linje)

Förekomst av befintligt ledningsnät för dagvatten behöver utredas vidare avseende sträckning,
kapacitet och skick.
Kortfattad beskrivning av nuvarande markanvändning och nuvarande
bebyggelse
Planområdets areal är cirka 4,9 hektar. Detaljplanen omfattar fastigheterna Hamre 2:40, 2:2, 2:6
och Hamre 2:7 som ägs av Årehus AB, Hamre 2:41 och del av Hamre 2:43 som ägs av Åre
kommun, Hamre 2:5 och Hamre 2:4 som ägs av privatpersoner och del av Hamre 1:8 som ägs
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av Åre Församling. Området lutar i sin helhet söder ut och befintlig markyta varierar mellan cirka
+390 meter och +425 meter.
I väst och norr om skolbyggnaderna återfinns en större skogsdunge bestående av mestadels
lövträd, här finns också öppna vegetationsytor. I sydväst återfinns större hårdgjorda ytor som
utgörs av områden för bollsport samt angöring och vändplats. Angöringen utgörs en förlängd
del av Gammalvägen. Söder om dom hårdgjorda ytorna finns en äldre lövträdsallé. Öster om
skolbyggnaderna återfinns en äldre trädallé mellan byggnad och personalparkering. I Norr
mellan skolans fastighet och befintliga enbostadshus längs med tillfartsväg till Hamre 2:4 och
2:5 finns ytterligare en trädallé med lövträd. Här finns även en vändplan för lastbilar. Mellan
Fastigheterna Hamre 2:4 och 2:7 finns en äldre trädallé med björkar. Söder om Hamre 2:7 mot
Karolinervägen är en björkallé planterad.
I övrigt består bostadsfastigheterna till största delen av trädgårdsmark med vegetationsytor och
inslag av träd och buskar. För fastigheten Hamre 2:5 norrut på området finns en villa med
tillhörande ekonomibyggnader som är inneslutna i en lummig villaträdgård. Denna trädgård
övergår till en mer vildvuxen mindre skog mot E14. Hamre 2:5 och 2:4 ligger I anslutning till
Lerån.
Området söder om Karolinervägen omfattas av idrottsplats med konstgräsplan och idrottshall.
Ytorna består av hårdgjorda ytor i form av takytor och parkering för 60-talet fordon med infart.
Vegetationsytorna utgörs av grönyta mot Karolinervägen, öppen gräsyta mellan idrottshallen
och den villatomt (Hamre 2:2) som ligger angränsande mot Lerån. Längs med kyrkogården vid
västra plangränsen från parkeringen går en gångstig med omkringliggande vegetationsytor ned
mot Camp Duved.
Enbostadshusen är friliggande villor i ett till två våningsplan, ibland med suterrängvåning. Varje
enbostadshus har ett eller flera varianter av komplementhus.
Kortfattad beskrivning av den planerad bebyggelsen
De två villorna i den nordöstra delen av planområdet (direkt öster om dagens skolbyggnad)
kommer att rivas för att ge plats åt en ny skolbyggnad och skolgård. Utbyggnaden för
Duvedskola är tänkt att ansluta till befintliga skolbyggnader längst i norr mot öster.
I norra delen av planområdet ges en utökad mark och byggrätt för två befintliga bostadstomter
samtidigt som Prästgårdsvägen förlängs för att skapa en ny anslutningsväg.
På södra sidan om Karolinervägen flyttas parkeringen som idag ligger mellan Duved Kyrka och
Duvedshallen till att ligga öster om hallen som markparkering eller i garage under framtida
utbyggnad av hallen. Duvedshallen ges möjlighet till utbyggnad i form av en extra hall (för
framtida behov) samt utökade omklädningsrum och ny entrésituation som gör att byggnaden
vänder sig mot karolinervägen istället för som idag från vägen.
Väster om Duvedshallen kan bostäder byggas med en höjd som motsvarar ungefär fyra
våningar ovanpå ett plan delvis under mark. Mellan tänkta bostäder och Duved Kyrka anläggs
en mindre park med ett gång- och cykelstråk som leder till skolans entré samt vidare ner förbi
kommande exploatering på nuvarande Camp Duved och vidare mot Järnvägsstationen.
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Idrottsplatsen förutsätts vara kvar och öster om denna ges möjlighet för utegym och lekyta samt
stig vidare ner mot nuvarande Camp Duved.
Duvedshallen kan kompletteras med ytterligare en hall samt ny entré och kompletterande
omklädningsrum. Tjugotalet lägenheter vid Duvedshallen kan tillkomma. Längst i norr kan
villatomt bebyggas med fler hus alternativt större byggyta på befintligt hus.
Ras och skred
Resultatet av karteringar utförda av SGI vid Lerån och dess raviner bör uppmärksammas inom
den aktuella detaljplanen. Karteringspunkterna vid Lerån som helhet bedöms vara i behov av
detaljerad utredning då de visar spår av betydande materialtransport, är djupt nedskurna, med
branta, ostabila sidoslänter och bebyggelse som kan påverkas. Den sammanvägda
bedömningen är att ravinerna bör hållas under kontroll med jämna mellanrum.

Förslag till dagvattenhanterande åtgärder
I nedanstående avsnitt beskrivs dagvattenåtgärder som bedöms lämpliga för den aktuella
detaljplanen. Grundprinciperna för valet av åtgärder är att dagvattnet ska omhändertas där det
uppstår så högt upp i området som möjligt. Avrinningen ska i möjligaste mån ske i öppna
system och över markytan med undantag såsom genomfarter. Infiltration ska generellt
möjliggöras inom hela planområdet. Grundprincipen skapar en trög och ren avrinning istället för
en snabb och smutsig. Detta i kombination med att uppsamlande och fördröjande åtgärder
såsom magasin upprättas.
De dagvattenhanterande åtgärderna ska uppfylla fördröjningskravet samt rena dagvattnet från
föroreningar och sediment innan dagvattnet når recipienten.
Förutom permanenta dagvattenåtgärder som ska fungera över tid föreslås också att det i
området upprättas tillfälliga åtgärder i samband med byggfasen. Detta bedöms vara särskilt
viktigt.
Ett önskemål finns också uttryckt om att undersöka möjligheten till samordning med
nedanförliggande planområde Hamre 2:45 och de dagvattenåtgärder som föreslagits där. Om
det blir aktuellt bedöms ändå att en flödesneutralitet ska uppfyllas i respektive plan alternativt att
ett större avrinningsområdesperspektiv tas.
Dagvattenåtgärder vid byggskede
I samband med att markarbeten utförs och mark blottläggas ökar risken både för ökade flöden
och sedimentationstransport. För att minimera risken för sedimentationstransport och för att
minska flöden från byggskedet föreslås därför att tillfälliga mindre sedimentationsdammar
anläggs.
Dessa anläggs förslagsvis i flera lågpunkter i området så att flöden som riskeras påverkas av
sediment kan samlas upp. Det är viktigt att tillräcklig volym tillskapas och att dammarna
utformas så att en låg vattenhastighet erhålls för att möjliggöra avskiljning och för att undvika att
uppsamlat sediment riskeras sköljas ur.
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Sedimentationsfällor kan enkelt upprättas genom att en fördjupning tillskapas och där en
geotextil läggs längs botten och upp mot en vall som dämmer upp vattnet och som fungerar
som mekaniskt filter. På så vis kan en volym skapas och vattnet bromsas upp så sedimentering
blir möjlig. För exempel på hur en tillfällig sedimentationsdamm kan utformas se Figur 4

Figur 4. Principskiss tillfällig sedimentationsdamm vid byggskede

Fördelning av flöden i flera punkter och planerad höjdsättning
För att minimera flödena i området trots att området i sin helhet sluttar söder ut bedöms det
viktigt att dagvattenflödet fördelas i flera punkter. Detta uppnås genom att en planerad
höjdsättning av området utförs. Fördelningen av dagvattenflödet kommer också styras av den
planerade markanvändningen såsom vägar och byggnader. Hur dagvattnet avrinner inom
området kommer också innebära att området delas in i flera delavrinningsområden. En analys
av delavrinningsområden behöver också tas fram till nästa steg för att bestämma erfoderliga
fördröjningsvolymer för respektive delområde.
Vegetationsytor och svackdiken
Vegetationstäckta ytor ska generellt uppmuntras inom området. Detta ger förutom en trevligare
och mer omväxlande miljö också bättre förutsättningar för en robust dagvattenhantering.
Förutom tröghet och fastläggning av partiklar och föroreningar så skapas förutsättningar för
infiltration.
När dagvatten ska avledas föreslås att svackdiken anläggs. Svackdiken är breda, grunda
vegetationstäckta diken med låg lutning vilket gör att dagvattnet både kan transporteras,
infiltrera samt att partiklar och föroreningar fastläggas och fördröjas. Dessa diken kan
exempelvis anläggas längs vägar, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.
Svackdiken kan även avslutas med upphöjd kupolbrunn i de fall svackdiket ska anslutas mot en
ledning. Detta skapar en viss magasinerande funktion i diket innan det leds vidare.
I svackdiken och på vegetationsytor är det också lämpligt att lägga snö under vinterhalvåret.
Snöupplag ska inte läggas i direkt anslutning till vattendrag såsom Lerån.
Dagvattenhantering hårdgjorda ytor, val av material
För hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor, takytor och vägar gäller generellt att dagvattnet ska
översilas till intilliggande grönytor. För att uppnå detta krävs en planerad höjdsättning både av
den hårdgjorda ytan och den intilliggande vegetationsytan. Exempelvis så ska den stora
parkeringsytan som planeras i områdets östra del höjdsättas så att dagvattnet kan avledas till
de intilliggande gröna ytorna.
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Där det är möjligt ska alternativ till täta material övervägas mot mer permeabla material. Detta
kan i praktiken innebära att exempelvis gångvägar inom området anläggs med grus istället för
asfalt.
Ett material som är mer genomsläppligt möjliggör infiltration och trög avrinning i högre
utsträckning än i jämförelse med en hårdgjord yta.
Hänsyn till intilligande områden
Hänsyn ska tas till intilliggande områden ur ett avrinningsområdesperspektiv. Med detta avses
att exempelvis Leråns flöde (som tidvis har hög vattenföring) fortsatt ska kunna avrinna i direkt
anslutning och delvis igenom detaljplanen obehindrat. Den aktuell detaljplanen ska heller inte
riskera att påverka nedanförliggande område negativt.
Utkastare från takytor
Samtliga takytor i området föreslås att förses med utkastare. Detta möjliggör att dagvattnet kan
översilas i intilliggande vegetationsytor. Närmast byggnaden ska en ränna eller liknande
anläggas så att takavvattningen inte påverkar byggnaden negativt, för illustration se Figur 5.

Figur 5. Illustration utkastare till närliggande vegetationsyta via ränna

Fördröjning
För att bibehålla en flödesneutralitet i området föreslås att fördröjningsmagasin upprättas.
Denna åtgärd bedöms utgöra huvudåtgärden inom planen men ska upprättas i kombination
med övriga åtgärdsförslag. Den erfoderliga fördröjningsvolymen tas fram genom att skillnaden
på flödena mellan nuläget och efterläget beräknas. Dessa beräkningar tas fram i
nästkommande steg. Den erfoderliga fördröjningsvolymen beräknas för respektive
delavrinningsområde.
Om utrymmet visar sig vara begränsat i den nedre delen av respektive delavrinningsområde
kan volymen fördelas ut i flera punkter inom det aktuella delavrinningsområdet. För att göra
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denna fördelning krävs att en tämligen god bild av avrinningsriktningar och
delavrininngsområdenas utbredning tas fram.
Den slutliga utformningen av fördröjningsmagasinen avgörs av de platsspecifka
förutsättningarna, grundvattennivåer och tillgång på yta. Inom området föreslås underjordiska
magasin för ändamålet då området kommer utgöras av skolverksamhet. Om öppna
vattenspeglar tillskapas får dessa inte bli djupare än 0,2 m ur säkerhetsaspekt. Öppna
vattenspeglar kan dock förutom dagvattenhantering och estetiska värden också skapa
pedagogiska värden vilket kan gynna skolans verksamhet.
Skyddsbård mot Lerån
Lerån angränsar detaljplanen till stora delar längs den östra sidan. Lerån rinner också igenom
delar av planens sydöstra del. Där lerån ligger i direkt anslutning till planen och genom planen
ska en grön bård behållas närmast vattendraget. En sådan skyddsbård har stor betydelse både
för att minimera sedimenttransport till vattendraget men också ur ett släntstabilitetsperspektiv.
Förutom detta skapar också en sådan bård bättre betingelser för för vissa djur- och växtarter.
Övriga dagvattenåtgärder
Som övriga dagvattenåtgärder kan exempelvis gröna tak (eller sedumtak) omnämnas. Gröna
tak har en god vattenhållande förmåga vilket reducerar den årliga avriningsvolymen och kapar
flödestoppar. Gröna tak ger också ett förhöjt estetiskt värde i en fjällmiljö och trevligare utblick
från högre belägna platser.
För området föreslagna dagvattenåtgärder samt för nya och befintliga dagvattentrummor är det
bra om en drift och skötselrutin kan upprättas. Detta skapar bättre förutsättningar för en god
funktion över tid samt för att minimera igensättningar och dämningssituationer i trumögon.

Fortsatt arbete, sammanfattning och slutsats
Rubricerat PM utgör endast en första sammanställning av för området lämpliga
dagvattenåtgärder. I nästkommande steg kan området delas in i delavrinningsområden och
flöden, föroreningssituation, fördröjningsvolymer och transport efter reningsåtgärder tas fram. I
kommande utredningssteg behöver också befintligt ledningsnät tydligare identifieras.
Generellt kan dock sägas att den aktuella detaljplanen utgörs av en relativt stor andel grönytor
vilket är positivt ur ett dagvattenperspektiv. Det bedöms heller inte vra någon platsbrist för att
upprätta fördröjningsmagasin inom området.
Det som gör området speciellt ur ett dagvattenperspektiv är att området angränsar och
genomskärs av Lerån, fotbollsplanens dagvattenhantering och branta slänt ned mot Camp
Duved-området och närheten till Natura 2000-området Åreälven.
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