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1. Inledning
1.1 Bakgrund och Syfte
SkiStar Åre planerar för en logistikplats i Rödkullen, Åre. Logistikplatsen avses att arbetas fram som en egen
detaljplan inom Rödkulleområdet. Inom logistikplatsen planeras det för bland annat pistmaskinsgarage,
uppställningsytor, personalparkeringar, kontor och omklädningsrum.
1.2 Förutsättningar
1.2.1 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 exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området.
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. Det kan
även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med dagvattnet ut i
recipienten. Risken för transport av sediment är större innan den nyanlagda marken vid en exploatering
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.
1.2.2 Underlag
Följande underlag har använts vid upprättande av detta PM:
•

Programskisser Logistikplatsen, Sweco Architects Östersund.

•

Förprojektering (markmodell och vägmodell), Sweco Civil Östersund.

•

Planprogram för Rödkullen med bilagor. Samrådshandling 2021-06-15.

•

Framtidsklimat i Jämtlands län – enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi Nr 34, 2015.

•

Personlig kontakt SkiStar.

•

Personlig kontakt Åre kommun.

•

Scalgo Live.

•

StormTac 20.2.2.
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1.2.3 Riktlinjer, dagvatten
I dagsläget finns ingen antagen dagvattenstrategi inom kommunen eller specifikt för Rödkullen. Inom
kommunen finns dock ett generellt ställningstagande om att dagvattensituationen inte ska försämras
mellan nulägessituationen och den planerade exploateringen. Detta innebär att kompenserande,
fördröjande, renande samt förebyggande dagvattenåtgärder måste arbetas fram och implementeras i
planen. Hänsyn ska också tas till recipienten utifrån uppsatta miljökvalitetsmål enligt MKN
(miljökvalitetsnormer) och Natura 2000-klassning. De principer och resultat som tidigare arbetats fram
inom Rödkulleområdet i dagvatten samt ras- och skred utredningar ska också efterföljas.
Plan på Åre kommun har utöver detta även framarbetat en kravspecifikation för dagvattenutredningar som
generellt bedöms gälla. Kravspecifikationen1 utgår från ställningstaganden från kommunens översiktsplan
(antagen 2017-06-30). Dessa är generella principer och för den aktuella planen ska särskild platsspecifik
hänsyn tas. Hur flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har beräknats för detta PM beskrivs under
respektive avsnitt.
• Öppna dagvattenlösningar ska, där det går, prioriteras framför slutna lösningar. Detta för att förändra
vattnets naturliga avrinning så lite som möjligt, samt för att få ett mindre sårbart system som kan
rena och fördröja dagvatten lokalt.
• Vid dagvattenhantering under byggskedet ska exploateringsåtgärder styras så att påverkan på
recipienter minimeras.
• Att, med hänsyn till Åreälvens Natura 2000-område, tillgodose att det genomförs en bra och
systematisk planering av dagvatten. Det innefattar att minimera flöden av dagvatten och risker med
sedimenttransport, erosion och slamning.
• Vid planering och lovhantering ska, för hållbart omhändertagande av dagvatten, ett 100-årsregn vara
dimensionerande.
• Inom planområdet ska rekommendationer enligt Svenskt Vatten P110 gälla för fördröjning av
dagvatten. Detta innebär att dagvattnet ska fördröjas motsvarande 10-årsregn för gles
bostadsbebyggelse, 20-årsregn för tät bostadsbebyggelse och 30-årsregn för centrum- och
affärsområden.
• En klimatfaktor på 1,25 ska användas vid samtliga regnscenarier för att ta hänsyn till framtida
regnhändelser.
1.2.4 Planens recipient
Sveriges länsstyrelser statusklassificerar Sveriges sjöar och vattendrag med avseende på ekologisk och
kemisk status. Dessa miljökvalitetsnormer anger vilken status vattenförekomsten har i nuläget, vilken status
den har som mål att ha och när det senast ska ha uppnåtts. Den ekologiska statusen bedöms utifrån en
femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Kemisk status klassas som god eller
uppnår ej god. Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar
samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. I
det webbaserade verktyget VISS (Vatteninformationssystem Sverige)2 finns dessa klassningar och kartor
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Alla större vatten är indelade i
enheter som benämns som vattenförekomster. Riskbedömningen i VISS baseras på en analys per
miljöproblem av betydande påverkandekällor och dess förväntade utveckling. Samt klassificering av status

1
2

Förfrågningsunderlag dagvattenutredning – Kravspecifikation. 2021-04-16
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se)
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av relevanta kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet och säkerhet. Det är viktigt att påpeka att exploateringen
på planområdet inte får försvåra arbetet med att uppnå målen med kvalitetsnormerna.
Åresjön är planområdets recipient. Åresjön (SE702825-136894) är uppförd i VISS som en vattenförekomst. I
tabell 1 har en sammanställning av statusklassningen av sjön gjorts utifrån VISS. Tabellen visar att den
ekologiska statusen bedöms som måttlig samt att den kemiska statusen ej uppnår god status. Det föreligger
också en risk i att god status (varken ekologisk eller kemisk) inte uppnås till 2027.
Tabell 1. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Åresjön. Redovisar beslutad klassning 2017-02-23
(förvaltningscykel 2 2010-2016) och för risk 2020-03-19 (förvaltningscykel 3 2017-2021).
Åresjön
Ekologisk status
Kemisk status
Risk
Bedömd status

Måttlig

Uppnår ej god status

En bedömd risk
föreligger för att MKN
för ekologisk status och
kemisk status samt
morfologiska
förändringar inte ska
kunna uppnås till 2027

Kända betydande påverkanskällor enligt VISS för Åresjön är punktkällor så som reningsverk och diffusa
källor så som atmosfärisk deposition.
Åresjön är även ett utpekat Natura 2000-område. Syftet med Natura 2000 är att bevara arter och
naturtyper som är av gemensamt intresse för hela EU. Området har sannolikt påverkats av tidigare
exploateringar i Åredalen och verksamheter på Åreskutan och vattnets kvalitet och tillstånd i
Åreälven/Åresjön är dessutom till viss del oklar. Med hänsyn till detta blir reduktion av föroreningar och
minimerande av sedimenttransport extra viktigt.

2. Befintliga förhållanden
2.1 Områdesbeskrivning
Utredningsområdena för de beräkningar som utförts i detta PM har delats upp i två delområden eftersom
SkiStar önskar att möjliggöra en etappvis etablering för att kunna utöka området i framtiden. Delområde
”Västra” utgör 1,43 ha och ”Östra” utgör 0,56 ha, se figur 5 och figur 8.
Rödkulleområdet som helhet är beläget i Ullådalen mellan Åreskutan och Mullfjället, ca 4 km nordväst om
Åre centrum. Den planerade logistikplatsen ligger på södra sidan om infartsvägen till Lantmäteristugan.
Infartsvägen sträcker sig öster ut och infarten mot Lantmäteristugan ligger ca 1,3 km upp längs
Ullådalsvägen. För orientering se figur 1.
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Figur 1. Orientering med det aktuella området översiktligt markerat med röd linje. Vägnamn Ullådalsvägen och E14 är
också markerat.

Hela området utgörs i nuläget av öppen, relativt flack myrmark med inslag av fjällnära skog i form av björk
samt enstaka mer växtlig gran och tall. I det övre området finns också berg i dagen synligt längs vägen. Den
mest framträdande myrmarken sammanfaller med den trumgenomföring som är belägen i planområdets
centrala del. De inmätta marknivåerna vid de utförda undersökningspunkterna för genomförd geoteknik3
varierar mellan +499,5 m i syd och +510,8 m i norr. I norr och söder om det aktuella området är terrängen
betydligt brantare. För att få en bild av hur området ser ut i dagsläget se figur 2 och 3.

3

Fördjupad stabilitetsutredning för detaljplan Rödkullen, Åre. Tyréns, 2020-11-30.
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Figur 2. Vy väster ut från det aktuella området.
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Figur 3. Vy öster ut från det aktuella området. Här syns områdets mest framträdande avrinningsstråk där mossmarken
övergår till ett rinnstråk.

2.2 Geoteknik och grundvatten
Tyréns har tagit fram en fördjupad släntstabilitetsutredning för det aktuella området för logistikplatsen4.
Jordlagren domineras av lerig siltmorän och lermorän som överlagras av ett tunt lager mulljord eller torv
(<1 m). Undersökningar har gjorts för att undersöka bergnivå/bergfritt djup. Utförda sonderingar visar att
bergnivån ligger på djup som varierar mellan ca 6-11 m. Berg i dagen har påträffats längs vägslänten.
Den geotekniska undersökningen visar på att förutsättningar för byggnationer är goda ned på djupet
eftersom moränen blir fastare/stabilare ned mot ca 1-1,5 m djup.
Grundvattennivån är i utförd mätpunkt och enligt utredningen uppmätt till +503,2 (ca 3,6m under
marknivån). Området som helhet är dock blött och det finns därför anledning att anta att
grundvattennivåerna ligger mer ytligt.
2.3 Befintlig avvattning
Generellt i Rödkullen så finns ett mycket stort antal mer eller mindre permanenta avrinningsstråk och
bäckar. Öster och väster om planområdet finns två av Rödkulleområdets mer framträdande bäckar
4

Fördjupad stabilitetsutredning för detaljplan Rödkullen, Åre. Tyréns, 2020-11-30.
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Bergebäcken och Englandsbäcken. Längs infartsvägen finns fyra kända trumgenomföringar och en
sidotrumma. En av dessa trumgenomföringar (längst väster ut) genomleder Englandsbäckens flöde. Övriga
trumgenomföringar genomleder det dagvatten som genereras norr om infartsvägen. Ett av rinnstråk ovan
infartsvägen är mer framträdande på grund av den trumgenomföring som genomleder dagvatten ovan
planområdet genom Ullådalsvägen i detta läge. Denna trumgenomföring har mest troligt ”matat” den mest
framträdande myrmarken i området.
I nedanstående figur redovisas en översiktlig avrinningsanalys utförd i Scalgo, se figur 4. Rinnstråken
överensstämmer väl med den dagvattenutredning som togs fram 2017 (bilaga till planprogrammet för
Rödkullen5) där det framarbetades avrinningskartor för olika regnscenarier. Avrinningsanalysen i Scalgo tar
inte hänsyn till de trumgenomföringar som finns längs infartsvägen. Genomföringar har därför lagts in i
Ullådalsvägen och genom infartsvägen till logistikplatsen för att i möjligaste mån efterlikna ett rättvisande
avrinningsmönster och tydligare huvudstråk. Detta har gjorts för att få ett mer rättvisande
avrinningsmönster och tydliggöra de knutpunkter som bedöms komma att utgöra områdets släppunkter (se
punkt 1-6 i figuren).

Figur 4. Avrinningsanalys i Scalgo för nulägessituationen. Trumgenomföringar har lagts till för att tydligare redovisa
områdets avrinningsmönster, huvudstråk och släppunkter (1-6). Planområdets ungefärliga läge har markerats med röd
linje. Det västra och östra delområdet har markerats samt föreslagen uppdelning mellan dessa.

5

Planprogram för Rödkullen med bilagor. Samrådshandling 2021-06-15.
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3. Beräknade flöden för nuläget
3.1 Markanvändning
De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder, grundkarta samt platsbesök. För
beräkningar har områdets markanvändning betraktats som skogsmark för att beskriva nulägessituationen.
För beräkningarna har ett utredningsområde fastställts, detta har främst gjorts utifrån den nuvarande
avrinningen, topografin samt den planerade exploateringen. Eftersom SkiStar vill möjliggöra för en etappvis
exploatering inom detaljplanen har utredningsområdet i sin tur delats in i två delområden (Delområde 1
(västra) och delområde 2 (östra)), se figur 4. Området kring Englandsbäcken och den nya vägen ingår ej i
utredningsområdet för flödes- och föroreningsberäkningar, se punkt 1 och 2 i figur 9. Detta eftersom dessa
områden bedöms kunna hanteras genom spridning av flöden i många punkter, översilning och
erosionsskydd, se ytterligare under avsnitt dagvattenhantering. För markanvändning, avrinningskoefficient
och storlek på delområdena inom respektive utredningsområde se tabell 2.
Tabell 2. Nuvarande markanvändning för delområdena inom utredningsområdet med avrinningskoefficienter och
yta per markanvändning.
Delområde 1
Markanvändning
Avrinningskoefficient
ha
(västra)
Skogsmark
0,15
1,43
Totalt delområde västra
Delområde 2
(östra)

Skogsmark

1,43
0,15

Totalt delområde östra

0,56
0,56

3.2 Flödesberäkning
För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen
StormTac Web (v20.2.2) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats
tillsammans med det dimensionerande regnet. I tabell 3 anges beräknade flöden för respektive delområde.
Tabell 3. Beräknat dimensionerande dagvattenflöde för respektive delområde i nuläget.
Område
Flöde nuläget 20-årsregn
Flöde nuläget 100(l/s) (exkl. klimatfaktor)
årsregn (l/s) (exkl.
klimatfaktor)
Delområde västra
41
70
Delområde östra
38
66

4. Framtida förhållanden
4.1 Markanvändning
Inom logistikplatsen planeras det för bland annat pistmaskinsgarage, uppställningsytor,
personalparkeringar, kontor och omklädningsrum. Även funktioner såsom miljöstation och tankställe
planeras. För förprojektering redovisat i plan och sektion se figur 5 - 8.
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Figur 5. Förprojektering över planområdets efterläge med planerad exploatering i plan (Sweco 2021-06-14).

Figur 6. Förprojektering över planområdets efterläge med planerad exploatering i sektion A (Sweco 2021-06-14).

Figur 7. Förprojektering över planområdets efterläge med planerad exploatering i sektion B (Sweco 2021-06-14).

Figur 8. Förprojektering över planområdets efterläge med planerad exploatering i sektion C (Sweco 2021-06-14).
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Markanvändningen för efterläget grundar sig på ovanstående illustrationer samt dialog med SkiStar.
Förutom själva logistikplatsen kommer infarten och infartsvägen rustas upp och breddas. Infartsvägen
byggs om för att uppnå en standard som motsvarar den planerade verksamheten.
I tabell 4 redovisas markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta per markanvändning för respektive
delområde för i efterläget.

Delområde
östra

Delområde
västra

Tabell 4. Planerad markanvändning inom respektive delområde med avrinningskoefficienter och yta per
markanvändning.
Markanvändning
Asfalt (exkl. parkeringar)
Betongplatta
Parkering (asfalt)
Takytor
Grusytor
Sammanvägd
avrinningskoefficient /Total yta

Avrinningskoefficient
0,80
0,80
0,80
0,90
0,40
0,71

ha
0,44
0,29
0,02
0,28

Grusytor
Takytor
Sammanvägd
avrinningskoefficient /Total yta

0,80
0,90
0,50

0,46
0,11
0,56

1,43

4.2 Flödesberäkningar
För att ge en bild av hur flödena förändras som en följd av exploateringen har beräkningar utförts på flöden
och erforderliga fördröjningsvolymer för de delar inom planen som förändras (utredningsområdet).
Motsvarande beräkningsmetod som för nulägessituationen har använts. Hänsyn har tagits till förväntade
klimatförändringar för efterläget genom att det dimensionerande flödet räknats upp med en klimatfaktor
på 1,56. Prognos för slutet av detta århundrade och enligt sedan tidigare framtagen dagvattenutredning
(bilaga till planprogrammet för Rödkullen7). Vanligtvis beräknas en förväntad framtida klimatförändring
med en klimatfaktor 1,25. I tabell 5 anges beräknade flöden för ett 20-årsregn med klimatfaktor efter
exploateringen (dimensionerande regn enligt önskemål från Åre kommun). Även 100-årsregn är redovisat
för att ge en bild av en skyfallssituation.
Tabell 5. Beräknat dimensionerande dagvattenflöde för respektive delområde för efterläget.
Område
Flöde efterläget 20-årsregn Flöde efterläget 100(l/s) (inkl. klimatfaktor 1,5)
årsregn (l/s) (inkl.
klimatfaktor 1,5)
Delområde västra
440
740
Delområde östra
120
210

6
7

Framtidsklimat i Jämtlands län – enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi Nr 34, 2015
Planprogram för Rödkullen med bilagor. Samrådshandling 2021-06-15.
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4.3 Fördröjningsvolymer
I tabell 6 har beräknade fördröjningsvolymer redovisats för 20-årsregn. Dessa volymer krävs för att en
flödesneutralitet ska uppnås. Detta har beräknats genom att ett maximalt utflöde motsvarande nuläget har
ansatts. I den första kolumnen i tabellen redovisas den erforderliga våtvolymen. I andra och tredje
kolumnen redovisas ett ytanspråk i ett scenario där hålrumsvolymen i materialet som utgör anläggningen är
40 %. Detta är för att påvisa ytanspråket för ett magasin uppbyggt med exempelvis makadam med en
mäktighet på 0,5 m respektive 1,0 m. För att skapa säkerhetsmarginal ska den erforderliga
fördröjningsvolymen avrundas uppåt.
Tabell 6. Erforderliga volymer för fördröjning av 20-års-regn inom utredningsområdet.
Område
Magasinsbehov (m3)
Magasinsbehov (m2). Antaget en
Magasinsbehov (m2).
porvolym på 40 % samt 1 m djupt
Antaget en porvolym på 40
magasin.
% samt 0,5 m djupt
magasin.
Delområde
300
750
1500
1 (västra)
Delområde
41
105
210
2 (östra)

4.4 Föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar och förväntad reducering har översiktligt beräknats i StormTac för att ge en bild av
förväntad föroreningstransport. Det är flertalet ämnen, av i dagvatten vanligt förekommande föroreningar,
som ökar som en följd av exploateringen både i delområde 1 (västra) och delområde 2 (östra). Eftersom
markanvändningen går från naturmark till exploatering med stora takytor och hårdgjorda ytor såsom asfalt
och betong är denna ökning förväntad.
Som reningssteg har fördröjningsmagasin med krossfyllnad och efterföljande översilning lagts in. För att
uppnå god rening bedöms att det kommer krävas att åtminstone dessa anläggningstyper anläggs i serie.
Vid ett scenario där den erforderliga fördröjningsvolymen i delområde 1 (västra) ansatts till 330m3
tillsammans med möjliga ytor för översilningsytor på 600 m2 fördelat på tre släppunkterna uppnås
reduceringsgrader för de prioriterade ämnena med ett intervall på ca 50 % till 85 %.
Vid ett motsvarande scenario för delområde 2 (östra) där den erforderliga fördröjningsvolymen ansatts till
45m3 tillsammans med möjliga ytor för översilningsytor på 300 m2 fördelat på tre släppunkterna uppnås
reduceringsgrader för de prioriterade ämnena med ett intervall på ca 60 % till 85 %. För redovisning av
ovanstående scenarier se tabell 7.
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Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten + basflöde), nuläge, efterläge utan rening och efterläge
med rening.
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

BaP

Delområde 1
(västra), nuläge

16

360

3,9

5,5

13

0,13

2,5

4,0

21000

0,0064

Delområde 1
(västra), efterläge
utan rening

93

1700

2,9

15

27

0,33

4,2

3,1

13000

0,014

Delområde 1
(västra), efterläge
med rening

37

690

0.66

3.7

4.3

0,033

1.1

0.77

4200

0,0021

Reduceringsgrad %

60

58

77

75

84

90

73

76

68

85

Delområde 2
(östra), nuläge

16

360

3,9

5,5

13

0,13

2,5

4,0

21000

0,0064

Delområde 2
(östra), efterläge
utan rening

77

1600

2,1

9,6

28

0,30

1,8

2,0

13000

0,0088

Delområde 2
(östra), efterläge
med rening

33

650

0.58

3.0

4.9

0,042

0.68

0.68

4300

0,0014

Reduceringsgrad %

57

59

72

69

83

86

63

65

67

84

Riktvärde*

160

2000

8,0

18

75

0,40

10

15

40000

0,030

Resultatet av ovanstående beräkning visar att alla ämnen förutom fosfor och kväve ligger i nivå eller lägre
mot nuläget efter rening. För fosfor och kväve innebär exploateringen dock en ökning. För samtliga
föroreningar ligger halterna under de riktvärden som också redovisas i StormTac.
För att minimera föroreningarna ytterligare kan exempelvis den erforderliga fördröjningsvolymen ökas
eftersom det bedöms finnas utrymme. Detta måste dock vägas mot vad det skulle innebära kostnads- och
anläggningsmässigt och vilken reningseffekt det ger. Men eftersom det på den aktuella platsen kommer
krävas stora mängder uppfyllnadsmassor bedöms att en ”överkapacitet” för fördröjning finns tillgänglig som
en följd av detta.
I ett scenario där fördröjningsmagasinets omfattning ökas (utöver erforderlig fördröjningsvolym för
flödesneutralitet) med hänsyn till bedömda tillgängliga ytor redovisas nedan.
För delområde 1 (västra) har ett magasin på 810 m3 och en yta på 2000 m2 samt en total yta på 600 m2 för
en översilningsyta (fördelat på 3 släppunkter) ansatts. I detta scenario uppnås reduceringsgrader för de
prioriterade ämnena med ett intervall på ca 65 % till 95 %.
För delområde 2 (östra) har ett magasin på 160 m3 och en yta på 400 m2 samt en total yta på 300 m2 för en
översilningsyta (fördelat på 3 släppunkter) ansatts. I detta scenario uppnås reduceringsgrader för de
prioriterade ämnena med ett intervall på ca 70 % till 95 %. För redovisning av ovanstående scenarier se
tabell 8.
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Tabell 8. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten + basflöde), nuläge, efterläge utan rening och efterläge med
rening.
P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

BaP

Delområde 1
(västra), nuläge

16

360

3,9

5,5

13

0,13

2,5

4,0

21000

0,0064

Delområde 1
(västra), efterläge
utan rening

93

1700

2,9

15

27

0,33

4,2

3,1

13000

0,014

Delområde 1
(västra), efterläge
med rening

25

580

0,32

2,7

3,9

0,072

0,56

1,5

3000

0,0050

Reduceringsgrad %

74

65

89

87

93

94

87

94

79

91

Delområde 2
(östra), nuläge

16

360

3,9

5,5

13

0,13

2,5

4,0

21000

0,0064

Delområde 2
(östra), efterläge
utan rening

77

1600

2,1

9,6

28

0,30

1,8

2,0

13000

0,0088

Delområde 2
(östra), efterläge
med rening

19

430

0,31

1,8

2,1

0,016

0,42

0,30

2800

0,00065

Reduceringsgrad %

75

73

85

81

93

95

77

85

79

93

Riktvärde*

160

2000

8,0

18

75

0,40

10

15

40000

0,030

5. Dagvattenhantering
Det kan konstateras att planens planerade utformning med stora hårdgjorda ytor samt avlånga
byggnadsstrukturer innebär en stor förändring mot nuvarande avrinningsmönster och markanvändning.
Samtidigt ger de nya stora ytorna och upprustningen av infartsvägen goda möjligheter till en planerad
höjdsättning och stora möjliga ytor för fördröjning genom att området måste fyllas upp med bergkross eller
liknande.
En viktig aspekt är att den aktuella planen går från en helt oexploaterad mark (naturmark) till exploaterad
vilket ställer mycket höga krav på dagvattenåtgärderna. Den mottagande recipienten för den aktuella
planen är klassad som en vattenförekomst med en fastställd klassning enligt MKN samt även natura 2000klassad. Detta ställer krav på att en god dagvattenhantering uppnås även ur ett reningsperspektiv. Detta
grundar sig i att nulägessituationen ska eftersträvas med avseende på föroreningar och flöden även för
efterläget.
Det kan vara svårt att uppnå ett krav där föroreningsmängden ej får öka efter exploateringen. För vissa
ämnen är det möjligt att uppnå men för andra ämnen väldigt svårt eller i princip omöjligt. Det skulle krävas
avancerad reningsteknik med stora komplexa anläggningar för att uppnå en neutralitet. I de fall en plan
redan är exploaterad med en stor andel hårdgjorda ytor som förändras till en struktur med större andel
grönytor blir en förbättrad dagvattensituation enklare att uppnå. Detta genom att den förändrade
markanvändningen ger positiva effekter ”per automatik” ur ett dagvattenperspektiv.

Sidan 14 av 19

5.1 Dagvattenåtgärder
Nedanstående förslag till dagvattenhanterande åtgärder bedöma lämpliga och har valts utifrån de riktlinjer
som redovisas under avsnitt ”Riktlinjer, dagvatten” samt utifrån planen och Rödkulleområdets
förutsättningar. Åtgärderna har valts utifrån de principer som framarbetats i tidigare utredningar för
Rödkulleområdet som helhet. Åtgärderna har beskrivits översiktligt och en detaljprojektering är nödvändig.
Flera av åtgärderna hänger samman och går in i varandra, därför kan principerna till viss del upprepas under
respektive åtgärd. För att nå upp till tillräcklig rening måste flera åtgärder läggas i serie såsom krossmagasin
-> översilning -> erosionsskydd. Slutligt val med detaljerade utformningar, dimensioner och exakta
placeringar måste bestämmas i samband med framtida detaljprojekteringar. Nedanstående figur har
framtagits för att illustrera de föreslagna åtgärderna. Texten nedan läses med fördel tillsamman med denna
illustration, se figur 9. Observera att de magenta linjerna/pilarna i figuren illustrerar en uppdelning som sker
av de flöden som kommer från markytorna ovan den aktuella exploateringen genom styrning av dessa i
vägens höjdsättning och trumgenomföringar. Nedanstående figur är framtagen med utgångspunkt från
genomförd förprojektering.

Figur 9. Illustration över planområdets efterläge med planerad exploatering och dagvattenåtgärder.

5.1.1 Bibehålla befintligt avrinningsmönster och genomleda naturliga flöden
Dagvattenhanteringen ska delas upp i naturliga flöden och hantering av det dagvatten som uppstår som en
följd av exploateringen. Det är av yttersta vikt att de naturliga flödena som avrinner ovanifrån
fortsättningsvis tillåts rinna igenom obehindrat och med tillräcklig kapacitet även efter exploateringen. I
denna åtgärd ingår också att det befintliga avrinningsmönstret ska bibehållas. Avrinningsmönstret ska
återställas till nuvarande mönster som redovisas i figur 4 så snart som möjligt nedan de förändrade ytorna.
De naturliga flödena som ska genomledas ska genomledas opåverkad gällande flöde och föroreningar. De
naturliga flödena som avrinner ovanifrån samlas idag upp i vägdiket längs infartsvägen. En uppsamling av
dessa flöden kommer ske även fortsättningsvis. Höjdsättningen av vägen blir därför viktig för att fördela
flöden och för att återleda de naturliga flödena till befintliga släppunkter nedan exploateringen (se magenta
linjer och pilar ovan infartsvägen, blå rinnpilar samt släppunkter i figur 8).
I logistikplatsens mellersta del ska en genomledande dagvattenledning anläggas (se genomgående grön linje
mellan vägdike och släppunkt). Avrinningsområdet storlek till denna punkt behöver i det fortsatta arbetet
bestämmas för dimensionering av dagvattenledningen.
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5.1.2 Planerad höjdsättning
Höjdsättningen av området är avgörande för en god dagvattenhantering. Höjdsättningen anpassas dels
övergripande, men dels också på lokal nivå, (exempelvis höjdsättning av vägar, diken, parkeringsytor,
uppställningsytor med mera). Detta för att nå de föreslagna dagvattenåtgärderna samt för att skydda
byggnader och övriga anläggningar. Höjdsättningen ska även ta hänsyn till områdets skyfallshantering vilket
beskrivs närmare under avsnitt ”Skyfallshantering”.
Ytorna för logistikplatsen ska höjdsättningen, förutom för att skapa skydda byggnader, även sprida
dagvattnet i flera punkter över planen. I dessa punkter ska gallerbrunnar placeras för att leda ned
dagvattnet till underliggande magasin. Brunnarna ska placeras strategiskt så att tillräcklig kapacitet uppnås
(ej för stor bidragande yta) samt för att alla ytor ska tas ned i magasinet för fördröjning. Placeringar av
gallerbrunnar och en planerad höjdsättning har utförts i förprojekteringen.
Instängda områden får inte tillskapas genom lågpunkter där okontrollerade dämningssituationer kan
uppstå. Områdena där särskild fokus riktas på höjdsättning är de långsträckta byggnaderna
(pistmaskinsgarage, carportar och verkstad mm) så att lågpunkter med gallerbrunnar nås samt att
dagvatten kan avrinna från byggnaderna.
5.1.3 Öppna vegetationstäckta vägdiken
Infartvägens vägdiken ska anläggas vegetationstäckta. Eftersom nya vägdiken kommer att anläggas när
infartsvägen upprustas blottläggs mark som i nuläget är vegetationstäckta. De nya vägdikena inklusive dess
slänter ska återigen anläggas vegetationstäckta. Detta för att uppnå en trögare och renare avrinning. Befintlig
vegetation kan i samband med markarbetena skalas, sparas och bevattnas för att sedan återföras till dikena.
Vegetationen har förutom goda dagvattenegenskaper även en armerande funktion för att minska risken för
erosion.
5.1.4 Fördröjningsmagasin och erosionsskydd
Planens huvudåtgärd är fördröjningsmagasin. Dessa har till syfte att fördröja dagvattnet som genereras på
de nya ytorna tillbaka till nuvarande flödessituation. Eftersom logistikplatsen ska fyllas upp med bergkross
eller liknande så bedöms möjligheten för att uppnå tillräckliga volymer och även med säkerhetsmarginal
som mycket goda. Det viktiga är att uppfyllningsarbetena samordnas noggrant med dagvattenhanteringen.
Hur stor yta som kan utgöra tillgänglig fördröjningsvolym blir beroende av hur den underliggande terrassen
höjdsätts. De gallerbrunnar som placeras i flera punkter på planen leder dagvattnet ner i magasinet. Dessa
brunnar ska anläggas med sandfång och förslagsvis med utlopp via en ”svanhals”. Sandfånget har till uppgift
att fånga det sediment och grus som kan förväntas genereras på ytorna och svanhalsen har till uppgift att
stänga av flödet ut till magasinet när sandfånget har fyllts med material. Detta för att ge en tydlig
återkoppling när sandfången behöver slamsugas samt för att skona magasinen från igensättning.
Magasinen föreslås anläggas med en fördelning av dagvatten via spridarledningar mellan brunnarna på
magasinets överyta samt med en höjdsättning av terrassen till lågpunkter alternativt uppsamlande
dränledningar. Fördröjningsmagasinet ska förses med en täta vallar så att de erforderliga volymerna
uppnås. Terrassens överyta uppströms magasinet ska kringdikas med grunda anvisningar så att andelen
opåverkat vatten som rör sig i den uppströms liggande marken i minsta möjliga mån belastar anläggningen.
Utloppsledningarna ska anläggas med en dimension och lutning så att ett begränsat flöde motsvarande
nuläget uppnås. Utloppsledningarna ska mynna till de identifierade släppunkterna nedan logistikplatsen.
Släppunkterna ska omsorgsfullt erosionsskyddas med stenkross och vegetation. För illustration av
krossmagasin, gallerbrunnar/genomföringar, flödesbegränsad utloppsledning samt erosionsskydd och
översilning se figur 10.
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Figur 10. Illustration krossmagasin, gallerbrunnar/genomföringar, flödesbegränsad utloppsledning samt erosionsskydd
och översilning

5.1.5 Erosionsskydd
Samtliga slänter såsom slänter i och intill vägdiken och slänter nedan logistikplatsen ska erosionsskyddas.
Ytor där erosionsskydd i form av vegetationstäckta slänter/ stensatta erosionsskydd bedöms viktigt är
markerade med grönt i figur 8. När ytor nyanläggs eller där tidigare vegetationstäckta ytor blottläggs blir
risken för erosion förhöjd. Transport av material samt erosionssskador är något som ska undvikas. Detta
måste tillses med hänsyn till recipienten eftersom ingen grumling av Åresjön får ske. Om materialtransport
sker till något av de naturliga avrinnigstråken eller någon av bäckarna kommer en grumling snabbt bli
synbar i recipienten.
Även de identifierade släppunkterna ska erosionsskyddas genom att större klippblock, mindre sten och
vegetation anläggs, se svart skraffering vid samtliga släppunkter i figur 8. Om möjligt kan stenblock och sten
av varierande storlek som påträffas inom planen återanvändas för detta ändamål eftersom dessa kommer
passa in i omgivningen på ett mer estetiskt sätt.
5.1.6 Skyfallshantering
Vid extrema regn blir det generellt sett svårt för dagvattensystem av att hantera de flöden som uppstår. I
scenarion när marken blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över, så avrinner istället
dagvattnet ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid sådana situationer krävs att marken planeras
omsorgsfullt höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt. För logistikplatsen
innebär det exempelvis en planerad höjdsättningen av ytorna närmast byggnader och för logistikplatsen
som helhet. För helheten ska gallerbrunnarna omhänderta de normala flödessituationerna och när dessa
inte hinner ta undan vid en skyfallssituation ska flödet avrinna över ytan söder ut. Det är en fördel om
flödena vid en skyfallssituation sprids på bred front längs logistikplastens södra långsida i stället för att
flödet koncentreras till enstaka punkter.
5.1.7 Snöupplag
Uppläggningsytor för snö bedöms finnas på de erosionsskyddade omkringliggande slänterna samt i de
intilliggande ytorna av naturmark. Här kan fastläggning av eventuella föroreningar och sedimentering ske.
Vid snösmältning behöver vattnet ges möjlighet att avledas ytligt för översilning. Därför ska snöupplag
undvikas i direkt anslutning till eller rakt på befintliga snabbare och naturliga avrinningsstråk.
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5.1.8 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden
Det är viktigt att upprätta dagvattenåtgärder både för bygg- och för driftskedet. I samband med att
markarbeten utförs, och mark som tidigare varit vegetationstäckt blottläggs, så ökar risken för ökade flöden
och sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen skall därför tillfälliga lokala
sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet om det föreligger risk för slamtransport. Det är
fördelaktigt om dessa anläggs i flera punkter snarare än endast i en punkt. Det är också bra om dessa kan
placeras där det finns naturliga lågpunkter. Val av slutliga placeringar avgörs därför genom syn på den
aktuella platsen. Viktigt är att tillräcklig volym skapas och att en tillräcklig låg hastighet på flödena uppnås,
så att ursköljning av uppsamlat sediment inte sker. Sedimentationsfällor kan upprättas enkelt genom att en
fördjupning tillskapas och där en geotextil läggs längs botten och upp mot en vall som fungerar som dämme
och mekaniskt filter. I fördjupningen tillskapas en volym och dagvattnet tillåts bromsas upp så att
sedimentering blir möjlig. För illustration av en enkel sedimentationsfälla se figur 11.

Figur 11. Illustration tillfällig mindre sedimentationsfälla. En vall kan bestå av överblivna vegetationsskikt från
markarbeten. Illustration: Rickard Olofsson.

Avsedimentering kan också anordnas genom utplacering av ex. halmbalar i dikesbottnar. Detta kan med
fördel utföras i kombination med de tillfälliga sedimentationsfällorna. Halmbalar placeras strategiskt där
knutpunkter finns för dagvattnet. Exempel på strategiska punkt är i vägdikena innan dessa övergår i
befintliga avrinningsstråk. Dagvattenåtgärder för byggskedet ska planeras och placeras ut i god tid innan
övriga markarbeten påbörjas. Grundprincipen är att dagvattnet i alla lägen ska vara hanterat innan det når
ett befintligt vattendrag/vattenstråk. För förslag till strategiska punkter för tillfälliga sedimenteringsfällor i
diken se figur 9 orangea punkter och för förslag till strategiska punkter nedan exploateringen, se figur 12.
Punkt 1 i figur 12 bedöms särskilt viktig om en etappvis etablering blir aktuell.

Figur 12. Strategiska placeringar tillfälliga sedimentationsfällor.
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Det bedöms också vara fördelaktigt om markarbeten kan planeras till torrare väderlek och till perioder med
låga flöden.
5.1.9 Övriga åtgärder såsom planerad entreprenad, utbildning samt drift och skötsel
Det bedöms vara av stor vikt att exploateringen av logistikplatsen utförs planerat med hänsyn till
dagvattenhanteringen. Med detta avses att de tillfälliga sedimentationsfällorna ska lokaliseras och anläggas
i god tid innan markarbetena påbörjas. Även gångordningen av markarbetena ska planeras noggrant för att
minimera risken för exempelvis sedimenttransport. Det bedöms exempelvis vara positivt om
entreprenaden kan ske etappvis. Med detta avses att exempelvis vegetation kontinuerligt skalas av och
återläggs i kortare sträckor i stället för att långa sträckor blottläggs över längre tid. Etablering, gångordning
och tillvägagångssätt av markarbetena ska planeras med hänsyn till de principer som beskrivs i detta PM.
Det bedöms också nödvändigt att drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de dagvattenanläggningar
(fördröjningsmagasinet) som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över
tid. Kontrollprogram med kontinuerliga tillsynsronder med tätare intervall än vanligtvis ska också ingå.
Detta för att diken och trummor ska hållas rensade och öppna för att skapa förutsättningar för bra flöden
och minimerande av risken för dämningssituationer.
Förslagsvis kan en gemensam genomgång/utbildning genomföras inför start av markarbetena. Vid detta
tillfälle skulle bakgrunden till varför en god dagvattenhantering är viktig beskrivas och de framarbetade
principerna och funktionerna för dagvattenhanteringen presenteras.
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