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Sammanfattning
Tyréns har genomfört en dagvattenutredning inför ny detaljplan för området
Morö Backe, Skellefteå kommun. Inga planer är ännu fastlagda men ett
förslag finns framtaget av Skellefteå kommun med villakvarter och
flerbostadshus inom området. Förslaget har använts vid framtagandet av
de fördröjningsvolymer av dagvatten som bildas då området omvandlas
från naturmark till exploaterad yta. Syftet är att skapa en
översvämningssäker detaljplan där inte situationen förvärras med ökande
dagvattenvolymer då det förekommer viss kapacitetsbrist i det kommunala
dagvattennätet nedströms.

Dagvattnet från området avrinner till recipienten Skellefteälven, vars
ekologiska potential enligt VISS (Vatten information Sverige) är
otillfredsställande då älven är kraftigt modifierad av vattenkraft. Älven
uppnår inte heller god kemisk status då halter av kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PDBE) är förhöjda.

Flödesberäkningarna visar att avrinningen från området kommer öka efter
exploatering om inga åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten
(LOD) görs. De ökade flödesmängderna härrör från nederbörd som inte
infiltreras till följd av hårdgjorda ytor. Beräkningarna har utförts med hänsyn
till klimatförändringar och klimatfaktorn 1,3.

Beräknade halter av föroreningar i dagvattnet från planområdet har jämförts
mot riktvärden i Skellefteå kommuns dagvattenstrategi vilket visar att
samtliga riktvärden kan innehållas. Planerad exploatering bedöms inte
försämra möjligheten för Skellefteälvens miljökvalitetsnormer att uppnås.

Föreslagna dagvattenlösningar riktar sig främst till att fördröja vattenmassor
även om viss rening och infiltration sker.

För utredningsområdet är höjdsättning av vägar och byggnader och
omgivande mark viktiga för att säkra dagvattnets avrinning och för att
undvika skador på byggnader och infrastruktur till följd av kraftiga regn
inom området.

För att fördröja dagvattnet inom området har ett förlag tagits fram där
området delats in i tre färgkodade delar, grönt, gult och rött. Område grön
fördröjs med hjälp av sektionsindelade svackdiken med dämmen. Område
gul fördröjs lämpligtvis med en grund torrdamm, alternativt kan område gul
fördröjas med meandrande svackdike med dämmen.
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Område röds mark är reserverad till förskoleverksamhet. Ytan i område röd
behövs för utformning av rörelseyta för barnen. Dagvattenfördröjningen har
därför placerats i områdets utkant i form av svackdiken.

De befintliga markavvattningsföretagen inom området bevaras. Föreslagna
åtgärder bedöms genom säker höjdsättning kunna ge en säker avledning
av dagvattnet inom området.
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1  Bakgrund och syfte
Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att ta fram en
dagvattenutredning som underlag till en ny detaljplan för bostäder för östra
Morö Backe. Se Figur 1 för översiktskarta med detaljplanegräns.

Figur 1. Översiktskarta Skellefteå med detaljplanegräns i rött visar Morö Backe, planerat
bostadsområde.

Den planerade bostadsbebyggelse är ännu inte fastlagd men i Figur 2
redovisas ett förslag för hur det skulle kunna bli, med tre bostadsområden
med olika täthet och ett naturmarksområde i öster. En förskola planeras
även i sydvästra delen.
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Figur 2. Förslag på planskiss Morö Backe. Ny bebyggelse ses i brunröd färg (källa
Skellefteå kommun).

1.1  Syfte
Rapporten syftar till att övergripande beskriva dagvattensituationen för
planområdet samt ge rekommendationer och föreslå ett hållbart
omhändertagande av dagvatten i området. Utredningen ska redovisa
befintliga förhållanden, förutsättningar i planområdet och förutsättningar för
dess påverkansområde vilket innefattar recipient, avrinningsområde,
avvattningsvägar, dagvattenflöden och översvämningsrisker.
Rekommendationer grundas även i Skellefteå kommuns dagvattenstrategi
(Skellefteå kommun, 2016).

1.2  Avgränsningar
Dagvattenutredningen och dess tillhörande beräkningar är avgränsade till
planområdet.

Beräkningarna för dagvattenflöden och föroreningar begränsas till
planområdet men flöden studeras översiktligt för avrinningsområdet
uppströms om exploateringsområdet. Förutsättningarna beaktas översiktligt
för avvattningsvägar, dagvattenflöden, recipient och befintligt ledningsnät
nedströms mot recipient.
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2  Förutsättningar

2.1  Generella riktlinjer för planering av dagvatten
Svenskt Vatten är en branschorganisation för landets viktigaste
livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag- VA-organisationerna. I denna
rapport har följande publikationer från Svenskt vatten använts:

 Avledning av dag-, drän- och spillvatten P110
 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Råd vid planering och

utformning P105.

Dessa publikationer syftar till att ge råd i planarbetet för en klimatanpassad,
robust planering av dagvattenhantering.

Svenskt vatten P110 föreslår dimensioneringsanvisningar för
avloppssystem och definierar vilka återkomsttider man ska räkna med vid
dimensionering av nya dagvattensystem. VA-huvudmannens ansvar för
nya system gäller upp till markytan. I tätbebyggt område rekommenderas
som minimikrav 20 års återkomsttid för regn för trycklinje i marknivå och
minst 5 års återkomsttid för fylld ledning. Kommunen har ansvaret för
risken för marköversvämningar med skador på byggnader till följd och där
är kravet minst 100 års regn vid dimensionering.

Klimatförändringar förväntas medföra större och intensivare regnmängder i
ett framtida klimat. P110 föreslår därför att en klimatfaktor på minst 1,25
används vid beräkningar för att ta hänsyn till den framtida
nederbördsökningen. Skellefteå kommun önskar att klimatfaktorn 1,3
används i denna rapport. Det innebär att nederbördsintensiteten ökar med
30%.

2.2  Kommunala riktlinjer och ställningstaganden
Skellefteå kommun har utformat en dagvattenstrategi (Skellefteå kommun,
2016) där dagvattnet ska hanteras lokalt och på ett robust sätt.
Dagvattenstrategin innehåller även riktvärden för föroreningsinnehåll i
dagvattnet vid förbindelsepunkt, utsläppspunkt recipient och vid
utsläppspunkt recipient med högt skyddsvärde.

Målet med dagvattenstrategin är att skapa en hållbar långsiktig
dagvattenhantering i kommunen där rätt anläggning på rätt plats skapar
goda förutsättningar för rening och fördröjning av dagvattnet där det också
kan användas som resurs i stadsbyggandet för att skapa förutsättningar för
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natur och kulturvärden genom att utgöra ett estetiskt tillskott i stadsmiljön
samt öka förutsättningar för naturvärden och biologisk mångfald.

Lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras framför
omhändertagande på annan plats, följd av utsläpp till recipient som sista
alternativ. Det är recipientens känslighet som avgör om den tål ytterligare
föroreningsbelastning. Vid exploatering av befintliga områden gäller att den
hårdgjorda ytan inte får öka.

Strategin innehåller även riktvärden för föroreningshalter i dagvattnet vid
både utsläppspunkt och förbindelsepunkt.

Kommunen har efterfrågat att dimensionerande flödesberäkningar görs för
10-års regn (istället för 5-års regn som annars hade varit standard i detta
fall enligt Svenskt vattens riktlinjer).

2.3  Områdesbeskrivning och topografi
Planområdet uppgår till ca 23,6 ha och angränsar till väg och
kraftledningsgata i dess nordliga del, skogsbruksmark i öst och befintliga
bostadsområden finns i syd och västlig riktning.

Inom planområdet används höjdsystemet SWEREF 99, 20 15, Skellefteå
kommun. I planområdet finns en höjd belägen i dess nordvästra del med en
nivå på med +45 m som sluttar ned mot sydost till +30 m i sydost.
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Planområdets lägsta del angränsar mot befintligt bostadsområde i söder .
Se topografisk översiktskarta Figur 3.

Figur 3. Detaljplanegräns i lila och befintliga markavvattningsföretag i blått för Morö Backe,
ses i översiktskata med höjdkurvor (Scalgo live, 2022).
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2.3.1  Före exploatering

Planområdet består i dagsläget främst av naturmark i form av
skogsbruksmark i norr och gammal jordbruksmark i dess sydliga delar, se
Figur 4.

Figur 4. Ortofoto över området Morö Backe med inritad ungefärlig plangräns och
markavvattningsföretag (Scalgo Live, 2022).

2.3.2  Efter exploatering
Utformningen av Morö Backe är inte planlagd på detaljnivå men man vet att
området planeras för bostadsområden av olika typer. Områdesindelningen
vald för Morö Backe ses i Figur 5. Färgerna rött, gult och grönt
representerar de ytor som planeras att fördröjas i gemensamma lösningar
och hur dess byggnadstyp bedömts framgår också i Figur 5 .  I det
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sydvästra delområdet ingår även en förskola.

Figur 5. Indelning baserade på planskiss från Skellefteå kommun inför beräkningar av
uppskattad avrinnande volym efter exploatering.

2.4  Geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningar
Jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU, 2022) ger en
översiktlig bild av planområdets jordartsförhållanden, se Figur 6Figur 6.
Marken består av lera/silt (gula områden) och morän (blå områden). I
nordost syns ett mindre rött område vilket innebär att moränen består av ett
tunt osammanhängande lager, vilande på berg.
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Figur 6. Jordartskarta 1:25 000-1:100 000, (SGU, 2022) med detaljplaneområde Morö
Backes gränser markerade i svart.

Tyrèns AB har genomfört en geoteknisk utredning av planområdet under
Maj 2022. Utredningen visar preliminärt att marken i området främst består
av silt i översta marklagrena som vilar på morän. Generellt är det bra
stabilitet i marken. Det förekommer sulfidjord i den sydöstra delen av
området under ett djup på 1,5 m. För denna detaljplan har inga
lakningstester utförts på sulfidjordarna men generellt i områden där
sulfidjord finns förekommer risk för sur sulfatjord. Norrlandskusten är också
känd för sin förekomst av sur sulfatjord. Den kan vid torrläggning vara en
potentiell miljöbov då den kan orsaka metall och sur urlakning.

I samband med geoteknisk utredning, utförd av Tyréns AB geoteknisk har
grundvattenmätningar utförts inom planområdet Morö Backe, datum
22-06 09. Sammanfattade värden ses i Tabell 1.
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Tabell 1. Grundvattennivåer Morö Backe 22-05-09.
Provtagningspunkt Referensnivå Grundvattennivå Grundvattenyta

under marknivå (m)
22T04 +35.3 +35 0.3

22T06 +34.9 +34.7 0.2

22T12 +30 +29.5 0.5

Mätningarna ses även i kartbild över planområdet och de visar att generellt
råder höga grundvattennivåer inom hela området där mätningar utförts, se
Figur 7. Dessa grundvattennivåer har dock inte mätts mer än en gång. Då
det kan ske stora variationer mellan startdag och när vattnet hunnit ställa in
sig finns stora osäkerheter kring dessa grundvattennivåer. Generellt kan
det ändå sägas att grundvattnet ligger relativt nära markytan överlag.

Figur 7. Grundvattennivåer Morö Backe (Tyréns AB 22-06-09).

De höga grundvattennivåerna i området medför att de naturliga
förutsättningarna för hantering av dagvatten genom infiltration är mycket

22T06 GVY
ca 2 dm under

marknivå

22T12 GVY
ca 5 dm under

marknivå

22T04 GVY
Ca 3 dm

under
marknivå
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begränsade. Dessutom begränsas anläggningsdjup av öppna
dagvattenåtgärder om inte en dränering av grundvatten ska ske.

2.5  Förorenad mark
Enligt Västerbottens länsstyrelses karta över förorenade områden
(Länsstyrelsen, 2022) ses ingen känd verksamhet med riskklassning inom
områdets plangränser. Däremot misstänks marken vara påverkad av
luftburna föroreningar varför en miljöteknisk undersökning utförts i samband
med den geotekniska undersökningen för att kartlägga föroreningar i mark
och vatten inom området.

Markanvändningen i ett område styr aktiviteter och vilka grupper som kan
exponeras för miljögifter. Naturvårdsverkets riktlinjer har tagits fram utifrån
den markanvändning ett område avses användas för. I bostadsområden
råder ”känslig markanvändning”, KM. Det innebär att bostäder inte får
byggas på mark med föroreningshalter som överstiger riktvärdena för
känslig markanvändning. Byggnader där människor inte vistas
stadigvarande, exempelvis kontor eller industriområden råder mindre
känslig markanvändning MKM. (Naturvårdsverket, 2022).

Vid översiktlig miljöteknisk markundersökning inför detaljplan Morö Backe
utförd av Tyréns AB våren 2022, fann man att analyserade prov låg över
referensvärden för KM för arsenik, bly, krom och kadmium. I en punkt
överskred arseniknivån även MKM. I vissa delar av Sverige innehåller
berggrunden naturligt förhöjda arsenikvärden. Skellefteå är ett sådant
exempel där nivåerna kan vara förhöjda i berggrund och grundvatten. De
förhöjda arsenikvärdena vid Morö Backe kan därför ha naturlig härkomst.

2.6  Befintlig avvattning och markavvattningsföretag
Detaljplaneområdet avvattnas i dagsläget genom naturlig avrinning till diken
som tillhör dikningsföretaget Hedensbyn. Dessa diken löper genom
området, ett i rak nord-sydlig riktning, nr. 2 och ett i väst-östlig riktning, nr.
1, se Figur 8.  Dike nr. 2 går parallellt med en dagvattenledning.
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Figur 8. Mörkblåa linjer visar markavvattningsföretag. Ljusblåa pilar visar avrinningsriktning.
Gröna pilar visar avledning i ledning/kulvert (Scalgo Live, 2022).

Enligt kommunikation med Skellefteå kommun (2022) leds dike 1 först i ett
öppet dike genom den nuvarande grönytan. Dike 1 önskas bevaras på det
sättet av kommunen.

Det finns även en kommunal dagvattenledning (D-600/500 BTG) längs med
dike nr.1. Ledningen tar emot vatten från bostadsområde på 15 hektar och
innehar serviser som är riktade mot planerad bebyggelse. Det rinner alltid
vatten i denna ledning och flödet påverkas sannolikt via dräneringar i
området. Kapaciteten i ledningen bedöms som tillräcklig intill planområdet
för nuvarande situation. Serviserna mot planområdet som byggdes tidigare
är dock för färre bostäder än vad som nu planeras.

Dike nr. 2 är ständigt vattenförande och kan mer benämnas som en bäck.
Dike nr. 1 och nr. 2 förenas i områdets sydöstra hörn och kulverteras via en
1400 mm ledning efter Ridhuset.

Kapaciteten för dagvattenavledning inom området som helhet bedöms som
tillräcklig men nedströms i systemet uppstår problem med kapacitetsbrist

D-1400 BTG

Dike
nr.1.

Dike
nr.2.

Planområde

D600/500 BTG Trumma
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varför dagvatten bör fördröjas inom planområdet. Hedensbyn
dikningsföretag (1898) har sedan tidigare förändrats i stora delar utanför
planområdet, men vad gäller inom planområdet så finns inget uppenbart
behov av att förändra anläggningen.

I Figur 9 ses avrinningsområdet kring Morö Backe samt hur avrinningen till
slut mynnar i Skellefteälven. Det framgår att det finns stora områden
uppströms om planområdet som avleds via detta.  Eftersom dessa avleds
via dikningsföretaget är det viktigt att funktionen av dikningsföretaget
kvarstår efter exploateringen.

Figur 9. Avrinningsområde och avrinning via markavvattningsföretag genom Morö Backes
detaljplaneområde (lila gräns i kartan), vidare genom stadsmiljö, för att tillslut mynna i
Skellefteälven (Scalgo live, 2022).

2.7  Recipient och avrinningsområde
Recipient för dagvattnet från planområdet är Skellefteälven. Enligt Havs-
och vattenmyndigheten (VISS, 2022) är Skellefteälven kraftigt modifierad
på grund av vattenkraft. Det påverkar älvens flöde, vattenstånd och
ekologiska status då det ger upphov till försämrad konnektivitet då
vandringshinder minskar möjligheten för fiskar att passera till sina
lekplatser samt försämrar växter och andra vattenlevande djurs
spridningsvägar. Dess statusklassning för ekologiska status är
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otillfredsställande. Dess kemiska status uppnår ej god status på grund av
förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PDBE).
Dessa föroreningar härstammar främst från atmosfäriskt nedfall och är
förhöjda i samtliga svenska vattendrag.

Kvalitetskravet god ekologisk potential har getts en tidsfrist till år 2037 då
det bedöms vara omöjligt att uppnå god ekologisk status innan dess.
Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus angetts till god kemisk status med
undantag av mindre stränga krav för kvicksilver och PDBE.

Sammanfattning av recipientens statusklassning ses i Tabell 2.

Tabell 2: Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Skellefteälven, SE719250-174566.

Statusklassning: Miljökvalitetsnorm:
Ekologisk
status

God ekologisk status år
2027

Otillfredsställande

Kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus
Undantag – mindre
stränga krav:
Kvicksilver och
kvicksilverföreningar
Bromerad difenyleter

Uppnår ej god
Baserat på kvicksilver och
bromerad difenyleter som
överstigs i samtliga svenska
vattendrag

3  Analyser beräkningar och bedömningar

3.1  Översvämningsrisker
Översvämningsriskerna har studerats i Scalgo Live (Scalgo, 2022) samt i
en skyfallskartering som Skellefteå kommun och Länsstyrelsen
Västerbotten har tagit fram.

Den skyfallskartering som Länsstyrelsen i Västerbotten (Skellefteå
kommun) tagit fram baseras på ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,3
(58 mm under 30 minuter) och visar på lågpunkter där vatten kan ansamlas
finns längs befintliga markavvattningsföretag i området, se Figur 10. Där
kan ansamlade vattennivåer överstiga 1 m. Problemområden identifieras
huvudsakligen i anslutning till Ridhuset utanför Morö Backes sydöstra
plangräns, samt i anslutning till markavvattningsföretagen inom
planområdet.
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Figur 10. Skyfallskartering utförd av Länsstyrelsen i Västerbotten, visar beräknade maxdjup
för vattenansamlingar mellan 0,5–1 m djup presenterade i mörkblått och lila för inringat
planområde Morö Backe.

Skyfallskarteringen överensstämmer huvudsakligen med den modellering
som utförts i Scalgo Live för området.

I Scalgo har ett 100-årsregn studerats. Ett 100 års regn med 10, 30
respektive 60 minuters varaktighet motsvarar en regnintensitet om 488,8
l/s*ha, 247 l/s*ha respektive 151,5 l/s*ha (Ekvation 4.5 i P110; Svenskt
Vatten, 2016a) vilket omräknat blir 29,3 mm, 44,5 mm respektive 54,6 mm
nederbörd, som används i översvämningsmodellen Scalgo Live (2022) för
att undersöka översvämningsrisker inom planområdet vid skyfall. I
modellen tas inte hänsyn till infiltration eller avledning av dagvattnet via
brunnar och ledningar.

De översvämmade ytornas utbredning eller djup förändras inte när
regnmängderna ökar från 29,3 mm till 54,6 mm varför endast modellen för
54,6 mm redovisas. Modellerna visar översvämmade ytor inom
planområdet vilka främst är lokaliserade inom de södra delarna av
planområdet, samt längs bebyggelsen som är lokaliserad vid

Morö Backe med
plangräns
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markavvattningsföretaget som löper från väster till öster inom planområdet.
Maximala djup uppgår dock till maximalt ca 0,3 m. Sammanfattningsvis
bedöms området vara väl lämpat för exploatering sett ur
översvämningssynpunkt. Genom normal höjdsättning av byggnader ska
skyfallshanteringen ej vara ett problem.

Figur 11: Översvämmade områden inom planområdet vid 54,6 mm nederbörd (Scalgo Live,
2022). Planerad bebyggelse markeras med gula rutor.

3.2  Markanvändning
Vid beräkningar av nuvarande och förväntade flöden från planområdet har
avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 använts. De planerade
bostadsområden utgörs både av villor och radhus. För villor med tomter
<1000 m2 används avrinningskoefficienten 0,35 och för radhusområden 0.4,
se Tabell 3.

54,6 mm nederbörd
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Tabell 3. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ).

Befintlig Area (ha) Φ Red. yta (ha)
Naturmark 12,6 0,1 1,26
Totalt 12,6 1,26

Efter exploatering, gult område Area (ha) Φ Red. yta (ha)
Övre radhusområde 0,98 0,4 0,39
Villaområde 2,9 0,35 1,00
Nedre radhusområde 1,92 0,4 0,77
Totalt 5,75 2,16

Efter exploatering, grönt område Area (ha) Φ Red. yta (ha)
Radhusområde 1,17 0,4 0,47
Villaområde 3,66 0,35 1,28
Totalt 4,83 1,75

Efter exploatering, rött område Area (ha) Φ Red. yta (ha)
Radhusområde 2,0 0,4 0,79

3.3  Flödesberäkningar
Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden
(Ekvation 4.4 i P110; Svenskt Vatten, 2016a). Årlig avrinningsvolym är
beräknat utifrån en årlig nederbörd på 649 mm (SMHI vattenwebb, 2022)
multiplicerat med de reducerade areorna.

För delområde grönt före exploatering bedöms rinnsträckan vara 350 m i
naturmark (0,1 m/s) vilket ger rinntiden ca 60 min. Efter exploatering
bedöms längsta rinnsträckan för grönt område vara 500 m med hastigheten
0,5 m/s för dike. Rinntiden beräknas till ca 15 min.

För delområde gult före exploatering bedöms rinnsträckan vara 430 m i
naturmark (0,1 m/s) vilket ger rinntiden ca 70 min. Efter exploatering
bedöms rinnsträckan för gult område till 580 m med hastigheten 0,5 m/s för
dike. Rinntiden beräknas till ca 20 min.

För rött område uppskattas längsta vägen för vattnet att rinna till 135 m på
naturmark före exploatering vilket innebär rinntid på ca 20 min. Efter
exploatering uppskattas rinntiden till 10 min.

Dimensionerande flöden visar att flödet kommer öka både med och utan
klimatfaktor i och med planerad exploatering av området (Tabell 4 - Tabell
6).
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Tabell 4. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 10 och 100 års regn före
respektive efter exploatering för område gult.

Parameter Enhet Befintlig Efter
exploatering

Efter
exploatering
med klimatfaktor
1,3

Flöde 10 års regn l/s 37 326 424
Flöde 100 års regn l/s 78 697 906
Årlig
avrinningsvolym

m3/år 3 703 8 948 11 633

Tabell 5: Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 10 och 100 års regn före
respektive efter exploatering för område grönt.

Parameter Enhet Befintlig Efter
exploatering

Efter
exploatering
med klimatfaktor
1,3

Flöde 10 års regn l/s 34 316 411
Flöde 100 års regn l/s 73 677 879
Årlig
avrinningsvolym

m3/år 3 111 11 264 14 643

Tabell 6: Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 10 och 100 års regn före
respektive efter exploatering för område rött.

Parameter Enhet Befintlig Efter
exploatering

Efter
exploatering
med klimatfaktor
1,3

Flöde 10 års regn l/s 30 180 234
Flöde 100 års regn l/s 64 385 501
Årlig
avrinningsvolym

m3/år 1 269 5 075 6 597

3.4  Fördröjningsbehov
Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten,
2011a) och P105 (Svenskt Vatten, 2011b) för ett regn med 10 års
återkomsttid och klimatfaktor 1,3. En fördröjningsvolym för varje delområde
har beräknats utifrån att flödet till markavvattningsföretaget ej får öka efter
exploatering. I Tabell 7 visas sammanlagda volymer som behöver fördröjas
för att flöden från planområdet ej ska överstiga nuvarande situation.
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Tabell 7: Fördröjningsbehov för respektive delområde för ett regn med 10 års återkomsttid
och klimatfaktor 1,3.

Område Erforderlig magasinsvolym (m3)

Gult område 490

Grönt område 380

Rött område 130

3.5  Föroreningsberäkning
Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten
baserat på markanvändning (StormTac, 2020) använts. För befintlig
markanvändning har antagits att hela planområdet utgörs av naturmark.
För kommande markanvändning har schablonhalter för markanvändningen
flerbostadsområde och parkering använts. Föroreningsmängderna har
beräknats utifrån en genomsnittlig årsnederbörd på 649 mm/år (SMHI
vattenwebb, 2021)

Planerad exploatering beräknas öka föroreningsmängderna av samtliga
undersökta förorenande ämnen (Tabell 8).

Tabell 8. Föroreningsmängder före respektive efter exploatering samt ökning i antal kg och
procent.

Ämne Befintlig Exploaterat Ökning
Kg/år Kg/år %

Fosfor,P 0,8 7,5 6,64 789%
Kväve, N 6,90 50,8 43,9 636%
Bly, Pb 0,057 0,39 0,34 588%
Koppar, Cu 0,0832 0,80 0,72 866%
Zink, Zn 0,214 2,94 2,73 1273%
Kadmium, Cd 0,0029 0,02 0,017 588%
Krom, Cr 0,0328 0,21 0,18 540%
Nickel, Ni 0,04 0,23 0,19 488%
Kvicksilver, Hg 7,1E-05 6,3E-04 0,0006 777%
Suspenderade ämnen 376 1602 1226 326%
Olja 1,7 17,9 16,3 976%
PAH16 0,001 0,021 0,02 2145%
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För att kunna fastslå om denna ökning kan riskera en försämring av
miljökvalitetsnormen i Skellefteälven, beräknas tillskottet (µg/l) till
recipienten. I beräkningen har ett medelvärde för vattenföringen (åren 1981
- 2010) i älven använts (SMHI Vattenwebb, 2022) vilket uppgår till 174
m3/s. Tillskottet har därefter jämförts med riktvärden för särskilt förorenande
ämnen i inlandsytvatten och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus
(HVMFS, 2019). För fosfor och kväve finns inget jämförelsesvärde i och
med saknande uppgifter för dessa. För suspenderade ämnen och olja
saknas riktvärde och för PAH16 används gränsvärde för benso(a)pyren
(HVMFS, 2019).

Föroreningsbelastningen för samtliga ämnen är avsevärt lägre än angivna
riktvärden (Tabell 9). Planerad exploatering bedöms därför inte försämra
Skellefteälvens miljökvalitetsnormer.

Tabell 9: Tillskottet i recipienten Skellefteälven med jämförelse mot rikt- och gränsvärden för
särskilt förorenade ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus
(HVMFS, 2019).

Ämne Tillskott recipient (µg/l) Gränsvärde (µg/l)

Fosfor, P 0,0001

Kväve, N 0,0007

Bly, Pb 1,6E-06 1,2*

Koppar, Cu 4,3E-06 0,5*

Zink, Zn 1,5E-05 5,5*

Kadmium, Cd 4,2E-07 0,08***

Krom, Cr 2,2E-06 3,4

Nickel, Ni 2,4E-06 4*

Kvicksilver, Hg 2,5E-09 0,07**

Suspenderade ämnen 0,014

Olja 1,4E-05

PAH16 2,3E-07 0,00017

*Biotillgänglig halt.
**Gränsvärde max tillåten koncentration.
***Beror av vattenhårdhetsklass.

Skellefteå kommun har också i sin dagvattenstrategi (Skellefteå kommun.
2016) beskrivit riktvärden för föroreningsinnehåll i dagvattnet vid
förbindelsepunkt, utsläppspunkt recipient och vid utsläppspunkt recipient
med högt skyddsvärde. Beräknade halter i dagvattnet från planområdet har



Uppdrag: 323166 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning Moröbacke 2022-07-08
Beställare: Skellefteå kommun Granskningskopia
https://tyrens.sharepoint.com/sites/323166-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Dagvattenutredning Morö Backe_SK.docx

25(33)

jämförts mot riktvärdena för förbindelsepunkt, se Tabell 10, vilket visar att
samtliga riktvärden innehas.

Tabell 10: Beräknade halter i dagvatten från planområdet samt Skellefteå kommuns
riktvärden för dagvatten i förbindelsepunkt (Skellefteå kommun, 2016).

Ämne Enhet Halter i dagvatten Skellefteå riktvärden

Fosfor, P µg/l 168 230

Kväve, N mg/l 1,14 3,5

Bly, Pb µg/l 8,83 15

Koppar, Cu µg/l 18,1 40

Zink, Zn µg/l 66 140

Kadmium, Cd µg/l 0,44 0,5

Krom, Cr µg/l 4,72 25

Nickel, Ni µg/l 5,21 30

Kvicksilver, Hg µg/l 0,014 0,1

Suspenderade ämnen mg/l 36 100

Olja mg/l 0,403 5

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,04 0,1

Skellefteå kommun utför även en revidering av dagvattenstrategin där man
jobbar med matriser för att fastställa reningsbehovet för dagvatten utifrån
markanvändningen samt recipientens känslighet. Flerfamiljshusområden
klassas enligt detta som medelbelastad yta, samt att Skellefteälven utgör
känslig recipient, vilket sammantaget innebär krav på enklare rening enligt
förslag till uppdaterad dagvattenstrategi. Exempel på enklare rening enligt
denna är avrinningsstråk, infiltration i grus- eller grönyta, genomsläpplig
beläggning, skelettjordar, översilning/gräsdike, brunnsfilter och torra
dammar. Vid förslag till dagvattenhantering har detta beaktats.

4  Förslag till dagvattenhantering
Föroreningsberäkningarna har visat att det inte finnas några behov av
rening av dagvattnet för att klara Skellefteå kommuns riktvärden för
dagvatten (Skellefteå kommun, 2016). Enligt förslag till ny dagvattenstrategi
ska dock dagvattnet genomgå enklare rening. Dagvattenhanteringen för
planområdet bör därför fokusera på att fördröja dagvatten för att inte öka
belastningen på befintligt markavvattningsföretag samt att dagvattnet ska
genomgå enklare rening. Byggnader, gator och övrig omgivning i området
skyddas genom säker höjdsättning vilket ger goda förutsättningar för att
skapa säkra rinnvägar för dagvatten vid skyfall. I plankartan bör därför



Uppdrag: 323166 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning Moröbacke 2022-07-08
Beställare: Skellefteå kommun Granskningskopia
https://tyrens.sharepoint.com/sites/323166-SE-TYR/Shared Documents/Ω R/Dagvattenutredning Morö Backe_SK.docx

26(33)

avsättas mark som möjliggör att erforderliga volymer dagvatten kan
fördröjas.

4.1  Rekommendationer för dagvattenhantering
De höga grundvattennivåerna inom området gör att det inte går att
magasinera vatten under marknivå eller anlägga djupare dammar på ett
enkelt sätt. På grund av sulfidjordsinnehållet i marken rekommenderas
försiktighet i sydöstra delar av planområdet. Det finns till ex risk att
sulfidjordarna exponeras vid anläggning och schaktningsarbete. Det
innebär att schaktning i denna del av planområdet måste planeras väl och
göras med försiktighet. Schaktade massor kommer troligen att behöva
transporteras till en godkänd mottagningsanläggning.

Dagvattenhanteringen inom planområdet rekommenderas hanteras via
några grundare öppna dagvattenlösningar. Grunda, öppna lösningar
förutsätter att marken inom planområdet har tillräcklig lutning så att
dagvatten kan avledas ytligt. Stora naturytor finns inom visa delar av
planområdet som kan nyttjas delvis för dagvattenlösningar. Det
rekommenderas att svackdiken anläggs i kombination med grunda
torrdammar för att skapa erforderliga fördröjningsvolymer.

Område grön fördröjs förslagsvis med svackdiken inom området och längs
med områdets utkant eftersom plats inte finns för några större torrdammar.

Område gul fördröjs förslagsvis med ett meandrande svackdike inom
området för naturmark i planområdets östra del. Alternativt kan en
torrdamm anläggas i områdets sydöstra del, lämpligen i en lågpunkt.

Område röds mark är delvis reserverad till förskoleverksamhet. Ytan mellan
huskropparna behövs för utformning av rörelseyta för barnen.
Dagvattenfördröjningen har därför schematiskt placerats i områdets utkant i
form av svackdiken, se Figur 12.
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Figur 12 Området Morö Backe med föreslagna bostäder och inritade magasinsytor, ljusblå
pilar visar flödesriktningen för dagvatten.

Område grön
För det gröna området rekommenderas utkastare från husen och ytlig
avledning så långt som möjligt. Varje tomt bör höjdsättas så att dagvatten
avleds från huset. Då husen kan komma att anläggas i suterräng är det
viktigt att dagvatten avleds kontrollerat ovanför varje hus genom
höjdsättning eller avskärande diken. Fördröjning från bebyggelsen och
gator bör förslagsvis ske genom sektionsindelade svackdiken. Se Figur 13
för principskiss över svackdikesutformning samt Figur 14 för exempelbild.

Magasinsvolym 490 m3, yta ca
1630 m2 vid 3 dm djup

Magasinsvolym 130
m3, yta ca 430 m2 vid
3 dm djup

Svackdike i
mörkblått med
magasinsvolym 380
m3 yta ca 1270 m2

vid 3 dm djup

Ljusblå pilar
representerar
flödesriktningen

Befintligt
markavvattnings-
företag

Befintligt
markavvattnings-
företag
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Figur 13 Principskiss för svackdikesutformning (Stockholm Vatten och Avfall, 2016).

Sektionsindelningen görs med dämmande delar så kallade dämmen vilka
minskar flödeshastigheten då de fördröjer vattnet stegvis under sitt flöde
genom området. Det finns branta partier där erosionsberäkningar bör göras
för öppna diken. En vattentrappa skulle kunna bli ett snyggt inslag i de
branta partierna och även bromsa flödena. Det rekommenderas att öppen
avledning längs med lokalgatorna görs för att minska på ytbehovet av en
enda anläggning.

Då höga grundvattennivåer påträffades inom det gröna området (ca 2 dm
djup) så det skulle kunna bli aktuellt med en viss avsänkning av
grundvatten vid anläggning av husgrunder och gator. Tillstånd bör i sådana
fall sökas. Den västra delen av det gröna området ligger nära befintlig
bebyggelse varför grundvattensänkning bör undvikas för den sidan om inte
vidare utredning görs och kan påvisa att ingen skada skulle ske mot
befintlig bebyggelse.

Figur 14. Svackdike med dämmen (Stockholm Vatten och Avfall).
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Något särskilt behov av dagvattenledningssystem finns inte för det gröna
området om öppen avledning kan tillämpas.

Område gul
Det gula området fördröjs förslagsvis genom en torrdamm i områdets
sydöstra del, alternativt ett meandrande svackdike med samma
magasinsvolym och dämmen genom naturområdet i planområdets östra
del, exempel se Figur 15.  Ytlig avledning igenom bebyggelseområdena i
form av sektionerade svackdiken rekommenderas även för område gul och
därmed finns inte något särskilt behov av dagvattenledningssystem för
detta område heller.

Figur 15 Exempel på meandrande svackdike i projektet Kolarängen (foto Krister Törneke
Tyréns AB).

En meandrande sträckning upplevs som mer naturlig och området kan
kombineras med exempelvis en vandringsstig med broar och växter för att
ge ett hälsofrämjande naturligt inslag i planområdet.

Vegetationsklädda svackdiken och torrdammar är bara vattenfyllda vid
nederbörd och har även förmågan att rena vattnet från större
föroreningspartiklar om de underhålls på rätt sätt. De kan också fördröja
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och i viss mån infiltrera vatten inom planområdet och fungera som upplag
för snö vintertid.

Vid de tillfällen diken och torrdammar inom området är vattenfyllda kan de
också utgöra en fara för små barn och bör därför utformas med hänsyn till
detta för att förhindra drunkningstillbud och olyckor.

Det är av största vikt att en underhållsplan upprättas som täcker in samtliga
dagvattenlösningar inom området. Det är också viktigt att området
anläggas för att underlätta åtkomst för kontinuerligt underhållsarbete,
exempelvis vid underhåll av växtlighet. Svackdiken och torrdammen har
beroende på konstruktion ett underhållsbehov. Med jämna intervaller
behöver man komma åt ytorna med tunga fordon för att exempelvis
avlägsna sedimenterat slam. Därför behöver också underhållsperspektivet
beaktas vid dammens placering.

För avledning av dagvatten vid skyfall rekommenderas att höjdsättningen
av området utförs så att gatunätet ligger lägre än planerade tomter, vilket
möjliggör för säker avledning av dagvattnet via gatunätet från planområdet
till våtmarksområdet sydöst om planområdet.

Med dessa förslag bedöms dagvattnet kunna fördröjas på ett effektivt och
tillförlitligt sätt inom planområdets gränser. Dagvattnet kan efter fördröjning
på ett skonsamt sätt ledas vidare utan att skada infrastruktur, bostäder och
bebyggelse. Svackdiken minskar dessutom föroreningsbelastning av
recipienter nedströms. Enligt förslag till uppdaterad dagvattenstrategi så
utgör svackdiken en mer avancerad reningsmetod jämfört med ”enklare
rening” som dagvattnet enligt strategin ska genomgå.

Anläggningarna rekommenderas att ägas och underhållas i kommunal regi.
Dagvatten delas in i två kategorier, avloppsdagvatten eller annat dagvatten.
Annat dagvatten är det som avleds från detaljplanelagt område från en eller
ett fåtal fastigheter. I annat fall räknas dagvattnet som fördröjs inom
detaljplaneområdet som avloppsdagvattnen enligt miljöbalken 9 kap. 2 och
3 § och behöver därför också anmälas till miljökontoret.

Område röd
Då ytan för område röd är mer begränsad mellan befintlig bebyggelse och
markavvattningsföretaget och att friytan behövs för förskolebarn finns ingen
tydlig plats att göra en större dagvattenanläggning. Område röd är flackare
än de andra områdena så här bör det laboreras med höjdsättning av
området för att kunna tillämpa LOD och avleda dagvatten i fördröjande
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sektionerade svackdiken runt om området så mycket som möjligt. För
gårdar och hårdgjorda ytor i område röd kan det dock även bli aktuellt att
använda brunnar och dagvattenledningssystem för att säkerställa att
avvattningen är effektiv och att vattenansamlingar eller isbildning inte sker
vid ingångar till byggnader mm. För detta fall rekommenderas
underjordiska rörmagasin för att fördröja dagvattnet innan påkoppling till
servisen. Dimensionering av ett sådant rörmagasin bör göras i nästa skede
när det är tydligare vilka ytor som ska kopplas på. Utgångspunkten bör vara
att minimera flödet till det befintliga ledningsnätet vid det dimensionerande
regnet. Höjder för det befintliga dagvattennätet har inte utretts i denna
utredning. Höjdsättningen av marken bör göras så att eventuellt rörmagasin
får täckning. Det rekommenderas att höjderna för område röd utreds
vidare.

4.2  Förslag till reglering i planbeskrivningen
Tillräcklig yta bör reserveras i plan för att omhänderta dagvatten från varje
område. Ytans storlek beror på utformning där stor frihet fortfarande finns.
Som förslaget för bebyggelser se ut i nuläget, kan stora volymer vatten
fördröjas i föreslagna naturområdet för område gul.

Dessutom bör ytor för svackdiken i gaturummen och områden runt gul och
röd reserveras i plan.

Höjdsättningen av exploateringsområdet bör säkerställa att inga instängda
områden skapas där planerad bebyggelse skulle drabbas av
översvämning. Minsta golvhöjd bör även ligga ovanför högsta modellerade
100-års vattennivån.

5  Slutsatser
Dagvattenutredningen visar inga särskilda hinder för detaljplanen föreligger
vad gäller dagvatten så länge fördröjning och enklare rening prioriteras.
Ytor bör reserveras i plan för att kunna fördröja det dimensionerande regnet
så att markavvattningsföretaget och dagvattensystemet nedströms inte
påverkas. Genom en enklare rening av dagvatten minskar
föroreningspåverkan på Skellefteälven och miljökvalitetsnormerna påverkas
inte negativt för recipienten.
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