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1

Uppdragsbeskrivning
Sweco Environment har fått i uppdrag av Åresågen AB att i samband med nybyggnation
på fastigheten Bräcke 1:95 upprätta en dagvattenutredning för området. Uppdraget
omfattar att;
•

Beskriva markanvändning för planområdet för nuläge samt efter exploatering

•

Beräkna flöden före och efter exploatering

•

Ge förslag på dagvattenåtgärder utifrån platsspecifika förutsättningar

2

Förutsättningar

2.1

Dagvatten – översiktsplan
I Åre kommun finns i dagsläget ingen dagvattenstrategi, men i Översiktsplanen finns
principer och riktlinjer som efterföljs. Översiktsplanen förespråkar öppen avledning av
dagvatten och att ytor skall avsättas i detaljplaner för omhändertagandet av dagvatten.
Kommunen har som krav att dagvattnet inte skall bidra till materialtransport till Åresjön,
erosionsskador skall minimeras samt att dagvattenåtgärder upprättas i byggskedet. (Åre
kommun, 2016), (muntligen Gyllner, M. 2017).

2.2

Recipient
Sedan år 2000 finns ett gemensamt vattendirektiv för hela EU, kallat Ramdirektivet för
vatten, ett nationsöverskidande samarbete som skall försäkra god vattenkvalitet, nu och i
framtiden. Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska och vattenkemiska status
bedöms utefter en femgradig skala, från hög till låg. Målet är att den ekologiska och
kemiska statusen i sjöar och vattendrag skall uppnå miljökvalitetsnormen god år 2015
eller senast till år 2027.
Planområdet har sitt utlopp i Åresjön, vattenförekomst SE702825-136894. Åresjöns
ekologiska status är otillfredsställande. Dess kemiska status uppnår ej god status. Det
beror på höga halter av kvicksilver och polybromerad difenyletrar (PBDE).
Miljökvalitetsnormen säger att Åresjön skall uppnå god ekologisk status till år 2021
(Länsstyrelsen, 2017a).

2.3

Vattenverksamhet
Vattenverksamhet är benämningen på verksamheter och åtgärder som förändrar vattnets
djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden
genom tillförsel av vatten. I allmänhet måste tillstånd ansökas eller anmälan utföras hos
länsstyrelsen för sådana verksamheter eller åtgärder. Konkreta exempel på vad som kan
klassas som vattenverksamhet är bland annat förlängning, byte eller nyanläggning av
vägtrummor samt omledning av diken (Länsstyrelsen 2017b).
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Nulägesbeskrivning

3.1

Beskrivning av området
Bräcke 1:95 ligger mellan Årevägen och Åresjön, ca 1,5 km öster om Åre centrum.
Planområdet är ca 0,4 ha stort och idag finns ett gammalt sågverk inom fastigheten.
Området sluttar ned mot Åresjön och dagvattnet avrinner ytligt mot sjön. Norr om
planområdet ligger två fastigheter med mindre torp. Fastigheternas dagvatten avrinner
mot ett dike längs Draklandavägen. Diket rinner mot en vägtrumma som korsar
planområdet. Vägtrumman har sitt utlopp vid strandkanten inom planområdet.
Dimensionen på trumman uppskattas till cirka D500-D600 (okulär bedömning).
All mark norr om Årevägen avvattnas genom diken och bäckar som finns utanför aktuellt
planområde. Längs Årevägen löper järnvägen på södra sidan som avvattnas via dike
mellan järnvägen och Årevägen. Markerna öster och väster om planområdet avrinner mot
Åresjön utan att påverka Bräcke 1:95.

Figur 1. Avrinningsområdet, rinnvägar, trummor och diken I anslutning till planområdet.
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4

Framtida utformning
Exploatören planerar att ersätta befintliga byggnader inom planområdet med ett nytt
flerbostadshus. Dessutom planeras tre carportlängor med totalt 17 platser, en parkering
för 5 bilar samt soprum, förråd och båthus. Resterande mark kommer bibehållas i så stor
utsträckning som möjligt och endast grusytor kommer finnas inom planområdet (inga
asfalteringar). Den befintliga trumman som går under planområdet planeras att förlängas
och marken kring trumman att fyllas upp.

Figur 2. Planerad exploatering inom planområdet. Nya byggnader redovisas med röda linjer.
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5

Beräkningar
Flödesberäkningarna har utförts enligt rationella metoden som beskrivs i Svenskt Vattens
publikation P110. Beräkningar av flöden har utförts för planområdet och det området norr
om planområdet som avrinner mot trumman (se Figur 1). Markanvändningen och de olika
avrinningskoefficienterna redovisas i Tabell 1 nedan. Vid beräkningen av
markanvändningen har det antagits att endast takytorna förändras samt att befintlig väg
flyttas delvis i nordlig riktning, men att övrig mark bibehålls. Anledningen till detta är att
underlagsmaterial ej finns tillgängligt i skrivande stund.

Tabell 1. Markanvändning före och efter exploatering och flöden för planområdet respektive de
delar som avrinner mot vägtrumman
Före exploatering

Efter exploatering

Markanvändning
(avrinningskoefficienter)

Planområdet
[ha]

Mot
vägtrumma
[ha]

Planområdet
[ha]

Takyta (0,9)

0,04

0,03

0,1

Grus (0,3)

0,11

0,02

0,11

Naturmark (0,1)

0,24

0,46

0,18

Total area

0,39

0,5

0,39

Reducerad area*

0,09

0,08

0,14

Mot
vägtrumma
[ha]

oförändrat

*Med reducerad area avses den effektiva hårdgjorda arean. Den reducerade arean räknas fram
genom att multiplicera avrinningskoefficienten med arean för respektive markanvändning

Ytorna och avrinningskoefficienterna har sedan använts tillsammans med den
dimensionerande nederbördsintensiteten och regnets varaktighet för beräkningar av
flödesförändringen för det aktuella området. Det dimensionerande regn som används
baseras på vilken typ av bebyggelse som är aktuell inom området och dess närhet. I
detta fall bedöms bebyggelsen vara gles och därför användes 10-årsregn. Beräkningarna
utfördes även för ett 100-årsregn. För framtida scenario har en klimatfaktor på 1,25
används för att ta hänsyn till framtida klimatförändringar med ökad nederbörd. En
varaktighet på 10 min har ansatts för de dimensionerande regnen utefter rinntid.
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Tabell 2. Flöde före och efter exploatering för 10- resp. 100-årsregn.
Flöde före exploatering
(l/s)

Flöde efter exploatering
m. klimatfaktor (l/s)

10-årsregn
(228 l/s, ha)

100-årsregn
(489 l/s, ha)

10-årsregn
(228 l/s, ha)

100-årsregn
(489 l/s, ha)

Planområde

20 l/s

44

40 l/s

86

Mot vägtrumma

18 l/s

40

oförändrat

Vägtrummans dimension på ca 500 mm är tillräcklig för att avleda det 10- och 100årsflöde som kommer norrifrån idag och vid framtida klimatförändringar. Med antagandet
att trumman är just 500 mm och har en lutning på minst 2 promille. Inga justeringar på
dimensioner anses nödvändiga. Då trumman förlängs med ca 7 m kommer utloppet ligga
ovan vattenlinjen i Åresjön, även vid ett 100-årsflöde (enligt tillhandahållet dwg-underlag,
kommunen 2018).
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6

Förslag på dagvattenåtgärder

6.1

Trög avrinning över vegetationsytor
Planområdet ligger längst ned i dagvattensystemet, precis bredvid recipienten. Behovet
att fördröja dagvattnet innan det når recipienten bedöms ej vara nödvändig. Åresjön
fungerar som ett stort fördröjningsmagasin och inget ledningsnät eller annat
dagvattensystem påverkas flödesmässigt av den förändrade markanvändningen.
Däremot bör dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt ledas över markytor och
möjliggöra för infiltration. På så sätt kan eventuella föroreningar minimeras och
transporten av sediment kan minska. Exempel på ytor som bör bestå av grönytor är intill
tak och vattenutkastare samt vid vägkanter och parkeringar (Figur 3).

Figur 3. Exempel på utkastare från husvägg.

För att minska risken för spridning av föroreningar och sediment från vägar och
parkeringsplatser inom området bör svackdiken anläggas. Svackdiken är breda och
flacka diken som anläggs längs med vägar och hårdgjorda ytor och vars syfte är att rena
och transportera dagvatten, se Figur 4 nedan.
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Figur 4. Exempelbilder på svackdike

Dikena har ett högt flödesmotstånd vilket tillsammans med det flacka och breda
tvärsnittet och infiltrationsförmågan ger en fördröjande och renande effekt på
dagvattenavrinningen. Längd och bredd på svackdiken måste anpassas till platsspecifika
förutsättningar så som markens lutning, projekterade höjder samt tillgängligt utrymme.
Placeringen på svackdikena är beroende av höjdsättningen på planerad väg. Svackdiket
skall placeras på den sida av vägen som vägen avrinner mot alternativt att detta styrs
genom bomberad/enkelsidig lutning på vägen.
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6.2

Höjdsättning
Höjdsättningen i området bör ske på ett sådant sätt att byggnader inte skadas vi
marköversvämningar. Marken skall luta bort från byggnaderna så att regn som faller på
husen rinner bort från husen. Höjdsättningen måste säkerhetsställa att varje fastighet tar
hand om sitt eget vatten och sedan avleder det till dike eller naturmark som inte
exploateras.
Det är viktigt med en höjdsättning som möjliggör att dagvattnet kan rinna av från
parkeringar och vägar och översila grönytor.

6.3

Dagvattenåtgärder vid byggskede
Vid byggskedet finns en förhöjd risk för kraftiga flöden och högre sedimenttransport då
ingen vegetationsyta finns för att stoppa upp flödet. Ett krav från Åre kommun är att
tillfälliga sedimentfällor ska införas vid byggskedet för att minimera transporten av
sediment och partiklar till Åresjön. Tillfälliga mindre sedimentationsdammar i flera punkter
rekommenderas med geotextil och makadamvall eller halmbal vid utloppet. Dammarna
anläggs i uppsamlingspunkter, en bit nedströms i området, dit vattnet kan transporteras
och samlas upp. Det viktigaste är att tillräcklig volym tillskapas och att dammarna
utformas så att en låg vattenhastighet erhålls för att möjliggöra sedimentation och för att
undvika att uppsamlat sediment sköljs ur (Figur 5).

Figur 5. Principskiss tillfällig sedimentationsdamm.

Även hjulspår från anläggningsmaskiner kan skapa dagvattenavrinnande diken. Tunga
maskiner på området kan dessutom kompaktera marken, vilket minskar
infiltrationsförmågan och ökar ytavrinningen. Kompaktering bör försöka undvikas och
anläggningsarbetet ska även planeras så att det genomförs vid torrare väderlek och låga
grundvattennivåer samt vid god bärighet på marken.
Om möjligt ska avtäckt vegetation sparas och bevattnas så att detta material kan
återföras för snabb återetablering av vegetationen då en naturlig återetablering tar lång
tid. Ytor som ska vara vegetationstäckta men där återföring av vegetation inte är möjlig
kan behandlas med sprutsådd för att påskynda denna process. För att få en ökad
markstabilitet innan vegetationen har återetablerats kan exempelvis ett kokosnät läggas
ut på marken för att bättre hålla partiklar på plats. Förslagsvis ansvarar de som utför
entreprenaden för övriga anläggningsjobb även återetableringen av vegetationen.
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7

8

Slutsats
•

Dagvattenflödet kommer att öka vid exploatering. Då avrinningen sker direkt till
Åresjön ses inget behov av fördröjning utöver den fördröjning som sker i
reningsförslagen.

•

Genom att leda dagvattnet från vägar och parkeringar över gräsytor och i
svackdiken minskas risken att föroreningar och sediment sprids till Storsjön.

•

Det är viktigt med en höjdsättning som möjliggör att dagvattnet kan rinna av från
parkeringar och vägar och översila grönytor.

•

Utrymme för dagvattenåtgärder måste skapas nära väg och parkeringsytor

•

Sedimentationsdammar skall skapas i byggskedet för att undvika transport av
sediment mot Åresjön.

•

Om diken eller trummor inom planområdet kommer att justeras kan det bli aktuellt
med en anmälan om vattenverksamhet. Förändringar måste stämmas av med
Länsstyrelsen för att avgöra om det är anmälning- eller tillståndsskyldigt.
Förlängning av befintlig dagvattentrumma innebär anmälningsplikt enligt uppgifter
från Länsstyrelsen.
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