
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

2022-03-31  

 

  

VINDELNS KOMMUN 

 

DAGVATTENUTREDNING 

LIDBACKENS INDUSTRIOMRÅDE 

 



 

 
 

 
2 | 10327294  • Detaljplan Lidbackens industriområde 

 

DAGVATTENUTREDNING 

Lidbackens industriområde 

 

Vindelns kommun 

KONSULT 

WSP Samhällsbyggnad 

Östra Strandgatan 24 

903 33  Umeå 

Tel: +46 10-722 50 00 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

Anna Åhs, uppdragsansvarig WSP,  

anna.ahs@wsp.com 010 721 11 56 

 

Åsa Söderqvist, dagvattenutredare WSP,  

asa.soderqvist@wsp.com 010 721 11 56 

 

Elin Wärja, dagvattenutredare WSP,  

elin.warja@wsp.com 010 722 50 00 

 

 

 

 
  

PROJEKT 

 

UPPDRAGSNAMN 

Detaljplan Lidbackens 

industriområde 

UPPDRAGSNUMMER 

10327294 

FÖRFATTARE 

Elin Wärja och Åsa Söderqvist 

DATUM 

2022-03-31 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

GRANSKAD AV 

Linda Hörnsten 

 

GODKÄND AV 

Anna Åhs 

mailto:anna.ahs@wsp.com
mailto:asa.soderqvist@wsp.com


 
 

 

 
10327294 •  Detaljplan Lidbackens industriområde  | 3   

 

INNEHÅLL 

1 SAMMANFATTNING 4 

2 BAKGRUND 5 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENHANTERING 5 

3.1 SVENSKT VATTENS PUBLIKATIONER 5 

3.2 UMEÅ KOMMUNS RIKTLINJER 6 

3.3 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 7 

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 7 

4.2 TOPOGRAFI 7 

4.3 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 8 

4.4 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 9 

4.5 FÖRORENAD MARK 9 

4.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 10 
4.6.1 Avrinningsområden 10 

4.6.2 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 11 

4.7 RECIPIENT 12 
4.7.1 Miljökvalitetsnormer 13 

4.8 MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN 14 

4.9 OMRÅDESSKYDD 15 

5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 16 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 16 

5.2 FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER 16 

6 BERÄKNINGAR 17 

6.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 17 

7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 19 

7.1 SYSTEMLÖSNING 19 
7.1.1 Alternativ 1 19 

7.1.2 Alternativ 2 19 

7.2 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 22 

8 SLUTSATSER 23 

8.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING 23 

9 REFERENSER 24 

 



 

 
 

 
4 | 10327294  • Detaljplan Lidbackens industriområde 

1 SAMMANFATTNING 

WSP har fått i uppdrag av Vindelns kommun att ta fram en översiktlig dagvattenutredning i samband 

med framtagande av detaljplan för Lidbackens industriområde i Vindelns kommun. Planområdet 

utgörs idag av flertalet fastigheter och i dagsläget finns ca 15 etablerade verksamheter inom 

industriområdet, som utgörs av både privata och kommunala bolag. Resterande ytor utgörs av 

skogsmark och en grusbana. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för nuvarande industrier att 

expandera samt att möjliggöra tillkommande verksamheter i anslutning till nuvarande industriområde. 

Dagvattenutredningen ska redovisa hur planerad exploatering kan komma att påverka framtida 

dagvattenflöden samt visa på hur en hållbar dagvattenhantering skall kunna uppnås i samband med 

den tilltänkta exploateringen. Utredningen redovisar planområdets förutsättningar, befintlig 

dagvattenhantering, beräknade flöden och fördröjningsvolymer samt en översiktlig skyfallshantering. 

Det naturliga ytavrinningsområdet som planområdet ingår i avleds i västlig riktning och mynnar i 

Vindelälven, i huvudsak via Puckdalsbäcken. Recipienten Vindelälven har måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Den planerade exploateringen får inte försämra möjligheterna att 

uppnå god status för Vindelälven. Föroreningsberäkningar ingår inte i denna utredning, men dagvatten 

från industrimarken och vägytor behöver renas innan det leds vidare till recipienten.  

Planerad exploatering kommer medföra en ökad hårdgörandegrad inom planområdet, 

avrinningskoefficienten beräknas öka från 0,30 till 0,68. Detta medför en ökning av dagvattenflödet 

från 6 700 l/s (utan klimatfaktor) till 18 740 l/s (med klimatfaktor) vid ett 10-årsregn. För att fördröja 

dagvattenflöden till befintliga flöden vid ett 10-årsregn krävs en fördröjningsvolym på totalt 7 430 m3 

inom planområdet.  

Dagvattenhanteringen inom planområdet behöver säkerställa att ökade dagvattenflöden inte medför 

erosionsrisker vid utloppen mot Puckdalsbäcken/Vindelälven. Två huvudsakliga alternativ på 

systemlösning föreslås:  

• Alternativ 1: Trög avledning av dagvatten inom planområdet samt att rinnvägarna från 

planområdet anläggs på ett sätt som inte medför erosionsrisk i älvbrinken ner till 

Puckdalsbäcken och Vindelälven.  

• Alternativ 2: Fördröjning av dagvatten inom planområdet ner till befintligt utflöde vid ett 10-

årsregn, för att på så sätt inte öka utflödet till befintliga utsläppspunkter. Fördröjning kan 

exempelvis ske i dagvattendammar.  

Det behöver säkerställas att dagvattenanläggningar inom planområdet ger tillräcklig rening för att inte 

försämra möjligheterna att uppnå MKN i recipienten. Föroreningsberäkningar ingår inte i denna 

utredning. 

För att inte byggnader eller viktig infrastruktur ska skadas vid extrema regn behöver höjdsättningen 

inom planområdet utföras så att skyfall avrinner i låglinjer på ett säkert sätt. Entréer behöver 

höjdsättas så att färdig golvnivå ligger högre än nivån på omgivande mark. Följande skyfallshantering 

föreslås utifrån de två olika alternativen för systemlösning: 

• Alternativ 1: Erosionsskydd kan dimensioneras för säker avledning även vid 100-årsregn. 

• Alternativ 2: Systemlösningen är inte dimensionerad för att fördröja 100-årsregn och inget 

erosionsskydd föreslås i detta alternativ. Däremot är det möjligt att anlägga erosionsskydd vid 

utloppen även i detta alternativ.    
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2 BAKGRUND 

Vindelns kommun avser att upprätta en ny detaljplan med syfte att göra det möjligt för nuvarande 

industrier att expandera samt att möjliggöra tillkommande verksamheter i anslutning till nuvarande 

industriområde. Planområdet ligger i södra delen av Vindelns tätort och är ca 96 ha stort. 

WSP har fått i uppdrag av Vindelns kommun att ta fram en detaljplan samt en översiktlig 

dagvattenutredning för Lidbackens industriområde i Vindelns kommun. Planområdet ligger intill 

vattenförekomsten Vindelälven. I Figur 1 syns en översiktskarta där planområdet översiktligt 

markerats. 

 

Figur 1. Översiktskarta där planområdet översiktligt markerats. Hämtat från Google maps (2021-09-08). 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

3.1 SVENSKT VATTENS PUBLIKATIONER 

Dagvattenhanteringen inom planområdet ska följa miljölagstiftning samt krav och riktlinjer enligt 

branschpraxis i Svenskt Vattens publikationer P105 (Svenskt Vatten, 2011) och P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). En hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas inom planområdet, vilket enligt P105 

innebär att: 

• Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor ska finnas i lågstråk 

• Dagvattenflöden ska begränsas genom i första hand att undvika onödiga hårdgjorda ytor, 

och i andra hand genom infiltration och fördröjning 

• Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till 

recipient 

• Tillförseln av näringsämnen till recipient begränsas så att övergödningen minskar 

• Klimatförändringarnas påverkan på avrinningen minskas genom fördröjning 

• Man skyddar grundvattnet från påverkan av ökad avrinning och föroreningskoncentration 

• Översvämningar förebyggs 

• Utsläpp av giftiga ämnen minskas 
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3.2 UMEÅ KOMMUNS RIKTLINJER 

Vindelns kommun har ingen dagvattenstrategi- eller policy, men kommunen arbetar tillsammans med 

Umeå kommun i dagvattenfrågor inom VAKIN. Enligt Umeå kommun, 2020, bör dagvatten inom 

kommunen behandlas utifrån följande utgångspunkter: 

• Dagvatten bör ses som en positiv och viktig resurs i stadsbilden utifrån aspekten att det ökar 

den biologiska mångfalden och höjer naturvärdena samtidigt som det skapar estetiska och 

sociala mervärden i form av lek, rekreation etc. 

• Gestaltning, planering och projektering av dagvatten bör beaktas ur ett hållbart perspektiv och 

planeras utifrån att klara den ökade förtätningen och ett mer nederbördsrikt klimat. 

• Vid exploatering och ombyggnation bör platsens förutsättningar styra val och utformning av 

dagvattenhanteringen. Det är också viktigt att se dagvattenhanteringen som en helhet och att 

hela tillrinningsområdet tas i beaktning vid planering. 

• Dagvatten bör där det är möjligt hanteras lokalt på plats eller i öppna system. Grönytor bör 

bevaras och skyddas utifrån aspekten att man uppnår man en större infiltration som naturligt 

och därmed mer hållbart löser en del av dagvattenhanteringen. 

Ett dagvattenprogram för Umeå kommun är i dagsläget ute på remiss. Detta redovisar en rad åtgärder 

som behövs för att uppnå följande mål för hållbar dagvattenhantering (Umeå kommun, 2021): 

• Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten, med målet att alla vattenförekomster på sikt ska 

uppnå en god status enligt MKN för vattenkvalitet. 

• Minska risken för skador till följd av översvämningar, genom t ex genomsläppliga ytor, 

höjdsättning och sekundära avrinningsvägar.  

• Resurs- och värdeskapande i staden, genom t ex multifunktionella ytor för dagvattenhantering 

och ekosystemtjänster. 

3.3 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dagvattenflöden beräknas enligt Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Svenskt 

Vatten har minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem och de 

dimensioneras i tre säkerhetsnivåer, se Tabell 1. Bebyggelsen inom planområdet föreslås utifrån 

dagvattensynpunkt klassas som gles bostadsbebyggelse. Detta medför en dimensionerande 

återkomsttid på 10 år för trycklinje i marknivå.  

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem (Svenskt Vatten, 2016). 

Säkerhetsnivå Ansvarig 

Dimensionerande återkomsttid för 

planområdet  

(gles bostadsbebyggelse) 

1. Återkomsttid för fylld rörledning 

(hjässdimensionering) 
VA-huvudmannen 2 år 

2. Återkomsttid för trycklinje i marknivå 

(markdimensionering) 
VA-huvudmannen 10 år 

3. Återkomsttid för marköversvämning med 

skador på byggnader  
Kommunen > 100 år 

Det finns inget angivet fördröjningskrav för dagvatten från planområdet. I utredningen kommer en 

systemlösning med två alternativ föreslås: 

• Trög avledning av dagvatten inom planområdet samt att de huvudsakliga rinnvägarna från 

planområdet anläggs på ett sätt som inte medför erosionsrisk i älvbrinken ner till 

Puckdalsbäcken respektive Vindelälven.  
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• Fördröjning av dagvatten inom planområdet ner till befintligt utflöde vid ett 10-årsregn, för att 

på så sätt inte öka utflödet till befintliga utsläppspunkter. 

Det finns inga kända problem med kapacitetsbrist i ledningar i dagsläget (VAKIN, 2021).  

Det kommunala planeringsansvaret innebär att planerad mark bör klara att avbörda minst ett 

100-årsregn utan att byggnader tar skada. 

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

I figurer under avsnitt 4.1-4.9 redovisas en ungefärlig gräns för planområdet. Den nu gällande gränsen 

som har använts i beräkningarna redovisas i Figur 12.  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Inom planområdet finns i dagsläget etablerade industrier med byggnader och hårdgjorda ytor, 

kommunens återvinningscentral samt tätortens avloppsreningsverk. Befintliga grusvägar inom 

området har använts som motorbana. I övrigt utgörs planområdet främst av skogsmark med inslag av 

grusvägar. Västerut avgränsas planområdet av en järnväg och norrut av väg 363. I Figur 2 visas 

planområdet översiktligt markerat med röd linje. 

 

Figur 2. Planområdets gräns ungefärligt markerad med röd linje (Google maps, 2021-11-17). 

4.2 TOPOGRAFI 

I  Figur 3 redovisas topografin i anslutning till planområdet samt ytliga flödesvägar och lågpunkter i 

befintlig situation. Denna analys har utförts i Scalgo Live, 2021, baserat på en nederbördsmängd på 

56 mm vilket motsvarar ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet och en klimatfaktor på 1,25. 
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Programmet utgår från Lantmäteriets terrängmodeller och i den analysen har ingen hänsyn tagits till 

infiltrationskapacitet eller eventuella ledningsnäts kapacitet.   

Planområdets norra sida ligger kant i kant med väg 363 och på andra sidan väg 363 ligger Brånet som 

lutar i sydlig riktning dvs ner mot planområdet. Inom planområdet finns relativt stora höjdskillnader, de 

högsta marknivåerna finns i nordväst och de lägsta finns i sydost. I Figur 3 ses att marken inom 

planområdet består av tre huvudsakliga ”platåer”; en i det nordvästra hörnet, en i mitten och en längst 

mot sydost där reningsverket är beläget. Mellan ”platåerna” finns branta sluttningar. Öster och söder 

om området sluttar marken brant ner mot Puckdalsbäcken och Vindelälven, som är belägna i djupa 

raviner.        

 

Figur 3. Topografi, ytliga flödesvägar (blå linjer) och områden med risk för översvämning (markerade med färgskala i blått). 
Utifrån analys i Scalgo Live vid ett regn på 56 mm. Planområdets gräns är ungefärligt markerad med röd streckad linje. 

4.3 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

I dagsläget är ingen geoteknisk utredning framtagen för planområdet. Grundvattenbildning sker i regel 

i de delar där marken har gynnsamma förutsättningar för infiltration vilket i första hand är där marken 

utgörs av sand eller morän.  

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken inom planområdet av älvsediment med inslag av sand, se 

Figur 4 (SGU, 2021). 
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Figur 4. Jordartskarta (SGU, 2021). Planområdets gräns är ungefärligt markerad med röd linje. 

4.4 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 

I dagsläget finns inga tillgängliga grundvattenanalyser. Grundvattnet inom planområdet kan vara 

påverkat från eventuellt spill eller läckage från industriell verksamhet och avfallsanläggningar. 

Baserat på SGU:s genomsläpplighetskarta är genomsläppligheten hög inom majoriteten av 

planområdet. I områdets nordvästra hörn övergår genomsläppligheten till medelhög, se Figur 5. 

 

Figur 5. Genomsläpplighetskarta (SGU, 2021). Planområdets gräns är ungefärligt markerad med röd linje. 

Enligt SGU:s grundvattenkarta ligger planområdet inte i direkt anslutning till någon 

dricksvattenförekomst (SGU, 2021). 

4.5 FÖRORENAD MARK 

Inom planområdet finns ett antal registrerade objekt i Länsstyrelsens EBH-karta, se Figur 6. Dessa 

potentiellt förorenade områden är klassade som liten risk-måttlig risk. Två objekt är inte riskklassade.  
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Figur 6. Registrerade objekt som utgör potentiellt förorenade områden enligt EBH-kartan (Länsstyrelsen, 2021). 

4.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

4.6.1 Avrinningsområden 

En ytavrinningsanalys har tagits fram med hjälp av Scalgo Live (2021). Större delen av Lidbackens 

industriområde avrinner ytledes till Puckdalsbacken som mynnar i Vindelälven, se Figur 7. I Figur 8 

visas delavrinningsområdet som avvattnar resterande del (skogsområde, del av ÅVC och 

reningsverket) som mynnar direkt i Vindelälven. 

Om exploateringen skulle medföra ökade flöden till de två avrinningsvägarna skulle det troligen 

resultera i erosions- och rasrisk i älvbrinken, eftersom det är branta sluttningar ner till Puckdalsbäcken 

och Vindelälven (vilket syns i Figur 3).   
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Figur 7. Delavrinningsområde som ansluter till Puckdalsbacken (Scalgo Live, 2021). Planområdets gräns är ungefärligt markerat 
med röd linje. 

 

Figur 8. Delavrinningsområde som avvattnar resterande del (skogsområde, del av ÅVC och reningsverket) som ansluter till 
Vindelälven (Scalgo Live, 2021). Den röda markeringen visar vattenfyllt område vid ett regn på ca 80 mm. Planområdets gräns 
är ungefärligt markerat med röd linje. 

4.6.2 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 

Befintlig dagvattenhantering utgörs av ledningar i mark som släpper i skogsmark för infiltration via 

utloppstrummor. Med hänsyn till sekretess offentliggörs inte VA-ledningarna i sin helhet, utan 

redovisas endast översiktligt. I Figur 9 redovisas översiktligt befintliga dagvattenledningar utanför 

fastighetsgränserna, vilken dagvattentrumma (utlopp) som respektive bebyggd fastighet avleds till 

idag i förhållande till plangräns. 

För områdena markerade med orange och rosa i den östra delen är det något osäkert hur befintlig 

dagvattenhantering fungerar.  
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Figur 9. Översiktlig illustration över hur och till vilken dagvattentrumma respektive bebyggd fastighet avleds till idag. Färgen på 
respektive utsläppspunkt markerar vilket område som avleds till denna. Planområdets gräns är ungefärligt markerad med gul 
linje (VAKIN, 2021).  

Även delar av Allan Jonssons väg och Västervägen leds till angivna utlopp i Figur 9. Det finns idag 

inga kända problem med översvämningar eller andra problem relaterade till kapacitet inom 

planområdet enligt uppgifter från VAKIN, 2021. 

Eventuella relationshandlingar från fastighetsägare utgör inte underlag för den översiktliga 

illustrationen i detta skede. Det är inte utrett vilken standard omgivande VA-ledningar är 

dimensionerade för i detta skede. Vid anslutning av den utökade bebyggelsen till det befintliga 

systemet måste det befintliga systemets kapacitet kontrolleras.  

4.7 RECIPIENT 

Recipienten för området är vattenförekomsten Vindelälven (MS_CD: WA54087504). Vindelälven är en 

av landets fyra nationalälvar. Älven och hela dess avrinningsområde är skyddad mot 

vattenkraftutbyggnad och överledning av vatten till andra vattendrag i naturresurslagen.  

Vattenförekomsten är av naturlig härkomst är ca 160 km lång. Planområdet har översiktligt markerats 

(röd linje) i förhållande till recipienten (turkos linje) i Figur 10.  
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Figur 10. Översiktskarta från Vattenkarta på VISS hemsida, huvudavrinningsområde Umeälven - SE28000, 2021-11-17. 

4.7.1 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten klassificeras utifrån befintlig ekologisk status och kemisk 

ytvattenstatus där statusen inte får försämras. Utifrån förvaltningscykel 3 (2017-2021) har Vindelälven 

måttlig ekologisk status (med tillförlitlighetsklassning medel) och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus, 

se Tabell 2.  

Den måttliga ekologiska statusen beror främst på påverkan från tidigare flottningsverksamhet och 

skogsbrukets effekt på vattnets flöde och form. De barriärer som har bildats hindrar fiskars och 

bottenlevande djurs förflyttning samt hämmar flödet av näringsämnen, sediment och organiskt 

material. Att kemisk status ej uppår god orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena 

kvicksiler (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) inte uppnår god status. Ett undantag i form av 

ett mindre strängt krav har satts för dessa ämnen, eftersom det bedöms tekniskt omöjligt att sänka 

halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2022). 
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Tabell 2. Ekologisk och kemisk status för Vindelälven (MS_CD: WA54087504) (VISS, 2022).  

Aktuell status Kvalitetskrav Kvalitetsfaktorer och klassificerade parametrar 

Måttlig ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 2033  

Biologiska 

Påväxt-kiselalger God 

Bottenfauna Ej klassad 

Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 

Näringsämnen Ej klassad 

Försurning Ej klassad 

SFÄ Ej klassad 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i vattendrag Måttlig 

Hydrologisk regim i vattendrag Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Måttlig 

Uppnår ej god 
kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen 

Bromerad difenyleter 
Uppnår ej 
god 

Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej 
god 

Bly och blfyöreningar Ej klassad 

Kadmium och kadmiunföreningar Ej klassad 

Nickel och nickelföreningar Ej klassad 

PFOS Ej klassad 

4.8 MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet utgörs idag av flertalet fastigheter och i dagsläget finns ca 15 etablerade verksamheter 

inom industriområdet, som utgörs av både privata och kommunala bolag. I Figur 11 visas en 

översiktlig sammanställning av markägareförhållanden. 
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Figur 11. Markägarkarta med ungefärlig planområdesgräns (2022-03-28).  

4.9 OMRÅDESSKYDD 

Inom planområdet finns inga markavvattningsföretag (Länsstyrelsen, 2021). Planområdet ligger inom 

flertalet skyddsområden:  

• Riksintresse för skyddade vattendrag  

• Riksintresse för naturvård 

• Riksintresse för rörligt friluftsliv 

• Riksintresse för friluftsliv 

• Riksintresse för kulturmiljövård 

• Riksintresse för rennäring  

• Riksintresse för kommunikationer 

• Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet 

Se mer information i Miljökonsekvensbeskrivning, WSP, 2022. Det behöver i ett senare skede 

säkerställas att de dagvattenlösningar som väljs vid genomförande av planen ger tillräcklig rening, så 

att inte exploateringen leder till försämrad vattenkvalitet i Natura 2000-området (WSP, 2022).  
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5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

I Figur 12 redovisas plankartan. Planområdets främsta markanvändning planeras bli industri, 

verksamheter och logistik [J]. Detaljplanen anger ett exploateringstal på 50% byggnadsarea per 

fastighetsarea [e1]. En ny väg planeras att anläggas genom området och öster om denna ska ett 

område med naturmark bevaras.  

 

Figur 12. Plankarta daterad 2022-03-28. 

5.2 FRAMTIDA KLIMAT – HAVS- OCH VATTENNIVÅER 

Vindelälven finns med i MSB:s översvämningskarteringar för vattendrag (MSB, 2022), som visar 

vattnets utbredning vid ett 100-årsflöde, 200-årsflöde samt beräknat högsta flöde för dagens klimat. 

Enligt detta riskerar inte planområdet att översvämmas vid höga flöden i Vindelälven. Utbredningen av 

vattnet beräknas inte kunna nå upp till planområdet eftersom marken söder om planområdet sluttar 

brant ner mot älven.     
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6 BERÄKNINGAR 

Samtliga beräkningar har utförts enligt tillvägagångssätt i Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). 

6.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att avgöra hur planerad exploatering beräknas påverka dagvattenflöden har flöden för både 

befintlig och planerad markanvändning beräknats för ett 10-årsregn, baserat på att området klassas 

som gles bostadsbebyggelse. De dimensionerande flödena är beräknade genom rationella metoden 

enligt Ekvation 1. 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓      (1) 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙 𝑠⁄ )  

A= avrinningsområdets area (ha) 

𝑖(𝑡𝑟) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙 𝑠, ℎ𝑎)⁄ , (𝑡𝑟) = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

φ = avrinningskoefficient  

𝑘𝑓 = klimatfaktor 

Blockregnsvaraktigheten för regn är vald utifrån rinntiden som beräknats till 10 minuter för både 

befintlig och planerad markanvändning. Rinntiden utgår från den längsta sträckan för avrinning inom 

de exploaterade ytorna inom planområdet, vilken i befintlig situation har antagits vara avrinningen i 

befintliga dagvattenledningar som går från nordost till utlopp västerut (se Figur 9). Ledningssträckan är 

ca 600-700 m vardera för samtliga tre huvudledningar, vilket tillsammans med en hastighet på 1,5 m/s 

ger en rinntid på 10 minuter. Avrinningen från hårdgjorda ytor, och inte avrinningen från naturmarken, 

beräknas bli dimensionerande för planområdet. Därmed används en rinntid på 10 minuter i 

beräkningarna för både befintlig situation och planerad situation.  

För att ta höjd för framtida ökade flöden till följd av klimatförändring har flöden i planerad situation 

multiplicerats med en klimatfaktor på 1,25. 

Ytkarteringen som flödesberäkningarna utgår ifrån redovisas i Figur 13. Den utgår från grundkarta 

samt flygfoto för befintlig situation och plankarta (daterad 2022-03-04) för planerad situation. Sedan 

dessa beräkningar utfördes har en ny version av plankartan tagits fram (daterad 2022-03-28, se Figur 

12), där ett mindre grönområde för rennäring i sydöst har tillkommit. Plangränsen har däremot inte 

förändrats.  



 

 
 

 
18 | 10327294  • Detaljplan Lidbackens industriområde 

 

Figur 13. Ytkartering för befintlig markanvändning (enligt grundkarta samt Lantmäteriet, 2022) och planerad markanvändning 
enligt plankarta daterad 2022-03-04). 

I Tabell 3 redovisas areor för de olika markanvändningarna i Figur 13, samt avrinningskoefficienter 

som använts för dessa. Avrinningskoefficienterna som använts i beräkningarna utgår från Svenskt 

Vatten P110 men har justerats något: 

• Industrimark: enligt skrivelse i plankartan får största byggnadsarea vara 50 % av 

fastighetsarean inom användningsområdet. Det har därmed antagits att 50% av 

industrimarken utgörs av hårdgjorda markytor och 50% utgörs av takytor, vilket ger en 

avrinningskoefficient på 0,85. På detta sätt beräknas ett ”worst case scenario” utifrån största 

möjliga hårdgörandegrad. 

• Naturmark: avrinningskoefficienten har justerats upp från 0,10 till 0,15 eftersom det finns 

inslag av grusvägar i området 

• Grusbana: avrinningskoefficienten har justerats ner från 0,4 till 0,3 eftersom det finns inslag av 

naturmark i området 

Tabell 3. Markanvändning för befintlig och planerad situation med tillhörande avrinningskoefficienter.  

Markanvändning 
Avrinnings- 
koefficient  

[-] 

Area [ha] Red. area [ha] 

Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

Befintlig 

situation 

Planerad 

situation 

Industrimark 0,85 17,6 69,5 15,0 59,0 

Vägyta 0,80 2,6 4,0 2,0 3,2 

Naturmark (med inslag av grusvägar) 0,15 71,0 23,4 10,7 3,5 

Grusbana 0,30 5,6 - 1,7 - 

Totalt - 96,9 96,9 29,4 65,8 

Tabell 4 redovisar totala avrinningskoefficineter för planområdet samt beräknade dagvattenflöden. 

Den sammantagna avrinningskoefficienten för planområdet beräknas öka från 0,30 till 0,68 i och med 

planerad exploatering. Vid ett 10-årsregn ökar flödet från planområdet därmed från 6 700 l/s (utan 

klimatfaktor) till 18 740 l/s (med klimatfaktor). Denna ökning av flödet gäller i det fallet där inga 

åtgärder för fördröjning genomförs.  
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Tabell 4. Sammantagna avrinningskoefficineter och beräknade dagvattenflöden för planområdet, för befintlig och planerad 
situation. 

 
Total avrinnings-

koefficient [-] 

Dimensionerande dagvattenflöde [l/s] 

2-årsregn 10-årsregn 100-årsregn 

Befintlig situation 

(exklusive klimatfaktor) 
0,30 3 940 6 700 14 360 

Planerad situation 

(inklusive klimatfaktor) 
0,68 11 030 18 740 40 180 

7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

7.1 SYSTEMLÖSNING 

Dagvattenhanteringen inom planområdet kan utformas på flera olika sätt och med flera möjliga 

kombinationer av dagvattenlösningar. Föreslagen systemlösning i denna utredning syftar till att visa ett 

exempel på dagvattenlösningar. I ett senare skede, när planområdets utformning planeras mer 

detaljerat, bör föreslagen dagvattenhantering utredas vidare. 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

• Byggnader ska placeras på höjdpartier och lågstråk ska utgöras av grönytor.  

• Dagvattenflöden ska begränsas genom att i första hand undvika onödiga hårdgjorda ytor, och 

i andra hand genom infiltration och fördröjning. 

• Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 

Det primära syftet med föreslagen dagvattenhantering inom planområdet är att säkerställa att ökade 

flöden inte medför erosionsrisk vid befintliga utsläppspunkter i sluttningarna ner mot Puckdalsbäcken 

och Vindelälven. Nedan presenteras två alternativa lösningar för att uppnå detta.  

7.1.1 Alternativ 1 

Om en god dagvattenhantering (enligt listan ovan) kan uppnås inom planområdet och säkra rinnvägar 

från planområdet kan säkerställas behöver inte flödet fördröjas till befintliga flöden.  

Dagvattenanläggningar anläggs då inom planområdet för att uppnå en trög avledning och rening av 

vattnet. Exempelvis kan öppna anläggningar i form av diken (svackdiken, infiltrationsstråk, 

makadamdiken) och översilningsytor vara lämpliga. Dessa anläggningar syftar till att utjämna flöden 

och rena vattnet genom att avskilja främst partiklar/sediment. Öppna anläggningar som exempelvis 

diken och översilningsytor kan även fungera som tillfälliga översvämningsytor vid skyfall.  

Utloppen från planområdet anläggs då med en flödesssäkrade vägar till Puckdalsbäcken/Vindelälven. 

Detta kan utföras genom erosionsskyddade diken. Om erosionsskyddet anläggs så att det täcker hela 

den övre delen av slänten kommer avrinningen vara kontrollerad och säkrad mot erosion även upp till 

100-årsregn. Detta behöver utredas vidare. 

7.1.2 Alternativ 2 

Alternativt kan dagvatten fördröjas inom planområdet så att utflödet inte ökar och att risken för erosion 

i utloppspunkterna därmed inte ökar till följd av exploateringen. 

Den erforderliga volymen för fördröjning ned till befintliga flöden vid ett 10-årsregn har beräknats 

genom att först beräkna specifik magasinsvolym enligt Svenskt Vattens publikation P110, se 

Ekvation 2. 



 

 
 

 
20 | 10327294  • Detaljplan Lidbackens industriområde 

𝑉 = 0,06 [𝑖(𝑡𝑟)𝑡𝑟 − 𝐾𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟)
]    (2) 

där: 

V = Specifik magasinsvolym (m3/hared) 

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr = regnets varaktighet (min) 

K = avtappning från magasinet (l/s) 

trinn = rinntid (min) 

V multipliceras därefter med den totala reducerade arean för att erhålla den dimensionerande 

fördröjningsvolymen (Verf). Den erforderliga fördröjningsvolymen beräknades till totalt 7 430 m3, utifrån 

fördröjning ned till befintliga flöden vid ett 10-årsregn. 

Det totala fördröjningsbehovet har fördelats mellan industrimark, vägyta och naturmark enligt Tabell 5. 

Fördelningen är gjord utifrån respektive delområdes andel av den totala reducerade arean enligt 

Ekvation 3. 

𝑉𝑒𝑟𝑓,𝑑𝑒𝑙𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 = 𝑉𝑒𝑟𝑓 ∙  
𝐴𝑟𝑒𝑑,   𝑑𝑒𝑙𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑑,   𝑡𝑜𝑡 
    (3) 

Tabell 5. Erforderligt fördröjningsbehov för respektive delområde inom detaljplaneområdet. 

Delområde 
Andel av red. area 

[%] 
Erforderlig fördröjningsvolym  

[m3] 

Industrimark 90 7 050 

Vägyta 5 380 

Naturmark 5 Ingen fördröjning 

Totalt 100% 7 430 

För att uppnå fördröjningsvolymerna i Tabell 5 kan exempelvis en eller flera dagvattendammar 

anläggas inom planområdet, vilket ger både fördröjning och rening av vattnet. Även ovan nämnda 

anläggningar (diken, översilningsytor etc) kan vara lämpliga att anlägga i kombination med dammar. 

Valet av dagvattenanläggningar och dess placering behöver utredas vidare utifrån planerad 

utformning och höjdsättning.  

Nedan redovisas en förenklad beräkning av erforderlig area för en dagvattendamm, utifrån antagandet 

att hela fördröjningsvolymen inom planområdet ska uppnås i dammen. 

Årsnederbörden i Vindeln är 635 mm enligt data från SMHI, 2022. Utifrån detta och områdets area 

(antaget en avrinningskoefficient på 1) beräknas årsflöde enligt Ekvation 4.  

635 𝑚𝑚/å𝑟

1000
∙  968 560 𝑚2 = 615 033 𝑚3/å𝑟 = 20 𝑙/𝑠   (4) 

Utifrån en uppehållstid på tre dygn beräknas erfoderlig reningsvolym enligt Ekvation 5. 

20 𝑙/𝑠 ∙3∙86 400

1000
= 5 055 𝑚3    (5) 

Erfoderlig volym för dammen blir därmed 12 900 m3 enligt Ekvation 6. 

𝑉𝑑𝑎𝑚𝑚 = 𝑉𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑉𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 = 5 055 𝑚3 + 7 430 = 𝑚3 ≈ 12 500 𝑚3 

Om dammen skulle utformas med 1 meters permanentdjup och vertikala slänter skulle det innebära 

en area på ca 5000 m2 (utifrån reningsvolymen). Reglerarean beror av reglerhöjden i dammen 

(fördröjningsvolymen) och blir vid reglerhöjden 0,6 m ca 13 000 m2. 

Placeringen av dammen behöver utredas vidare utifrån planerad höjdsättning och troligen kommer 

mer än en damm behöva anläggas för att dagvatten från hela planområdet ska kunna avledas till 
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dammar. Vid antagandet att de huvudsakliga delavrinningsområdena i Figur 7 och Figur 8 förblir 

desamma efter exploatering så skulle erforderlig area för en damm i varje delavrinningsområde bli 

följande: 

• Delavrinningsområde som ansluter till Puckdalsbacken (Figur 7): damm med area 4 100 m2 

• Delavrinningsområde som ansluter till Vindelälven (Figur 8): damm med area 900 m2 

Ovanstående areor för dammar baseras på arean av respektive delavrinningsområde och samma 

hårdgörandegrad antas därmed för båda delavrinningsområden.  

Dagvattenanläggningar inom planområdet behöver fungera med de geotekniska förutsättningarna på 

platsen. Om det utifrån grundvattennivån är lämpligt att dagvatten infiltrerar är det att föredra, så länge 

det inte finns markföroreningar som då kan förorena grundvattnet. I dagsläget är ingen geoteknisk 

utredning utförd, det rekommenderas att en sådan utförs.  

7.1.2.1 Principlösning för dagvattendamm 

Dagvattendammar kan fördröja och rena stora volymer vatten och brukar vanligtvis anläggas i slutet 

av ett dagvattensystem. De kan se ut och utformas på olika sätt, ett exempel är att dammen har 

våtmarksdelar, se Figur 14 för en principskiss. 

 

Figur 14. Principskiss av damm med grund våtmarksdel (SVOA, 2017).  

Dammar är bra på att genom sedimentering avskilja partikelbundna föroreningar. Med rätt utformning 

(växtzon) kan den även lösta föroreningar avskiljas. Reningseffekten i dammen styrs av dess form och 

uppehållstiden för vattnet. Utformningen brukar generellt ha ett djup på ca 1 m men beroende på 

nivån för dagvattenledningarna kan ett större djup krävas. Det är viktigt att utformningen ger bra 

förutsättningar för sedimentationen.  

Mervärden med dammar är ökad biologisk mångfald och estetiska världen. Dammar kan vara 

fördelaktiga vid ett större utsläpp olja som passerar oljeavskiljarna, då man kan direkt på plats kunna 

ta hand om oljan och sanera innan det rinner ut till recipienten eller kommer i kontakt med 

grundvattnet. 

Under kalla vintrar som ger temperaturskiktning i dammar kan reningskapaciteten minska, bl a genom 

sämre kväveavskiljande förmåga. Om vatten tillförs som har mycket lägre temperatur än vattnet i 

dammen så kan en sjunkande strömning uppstå som medför att sedimenterat material rörs upp.  

För att uppehålla dammens reningskapacitet krävs regelbunden kontroll och underhåll. Exempelvis 

behöver sediment vid in- och utlopp rensas och bottensediment avlägsnas med jämna mellanrum 

(SVOA, 2017). 
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7.2 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Alla regntillfällen som överskrider dimensionerande dagvattenflöden och som inte kan omhändertas i 

dagvattenanläggningar är att betrakta som extrema regn. I praktiken ger den här typen av regn 

upphov till att dagvatten avrinner på markytan och det är viktigt att planera för säker avledning av 

dessa flöden.  

Marken inom planområdet behöver höjdsättas så att skyfall avrinner i låglinjer och så att inga 

lågpunkter skapas intill byggnader eller viktig infrastruktur. Nivån på entréer ska utföras så att färdig 

golvnivå ligger högre än marknivån utanför där vatten kan tillåtas flöda vid extrema regn.  

Följande skyfallshantering föreslås utifrån de två olika alternativen för systemlösning (redovisade i 

avsnitt 7.1): 

• Alternativ 1: Erosionsskydd kan dimensioneras för säker avledning även vid 100-årsregn. 

• Alternativ 2: Systemlösningen är inte dimensionerad för att fördröja 100-årsregn och inget 

erosionsskydd föreslås i detta alternativ. Däremot är det möjligt att anlägga erosionsskydd vid 

utloppen även i detta alternativ.    
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8 SLUTSATSER 

Följande är de huvudskliga slutsatserna av dagvattenutredningen: 

• Planerad exploatering kommer medföra en ökad hårdgörandegrad inom planområdet, 

avrinningskoefficineten beräknas öka från 0,30 till 0,68. 

• Den planerade byggnationen beräknas medföra en ökning av dagvattenflödet från 6 700 l/s 

(utan klimatfaktor) till 18 740 l/s (med klimatfaktor) vid ett 10-årsregn. Denna ökning gäller i 

det fall där inga åtgärder för fördröjning genomförs.  

• För att fördröja dagvattenflöden till befintliga flöden vid ett 10-årsregn krävs en 

fördröjningsvolym på totalt 7 430 m3 inom planormådet.  

• Dagvattenhanteringen inom planområdet behöver säkerställa att ökade dagvattenflöden inte 

medför erosionsrisker vid utloppen mot Puckdalsbäcken/Vindelälven. Två huvudsakliga 

alternativ på systemlösning föreslås:  

o Alternativ 1: Trög avledning av dagvatten inom planområdet samt att de rinnvägarna 

från planområdet anläggs på ett sätt som inte medför erosionsrisk i älvbrinken ner till 

Puckdalsbäcken respektive Vindelälven.  

o Alternativ 2: Fördröjning av dagvatten inom planområdet ner till befintligt utflöde vid ett 

10-årsregn, för att på så sätt inte öka utflödet till befintliga utsläppspunkter. Detta kan 

uppnås med exempelvis dagvattendammar. 

• Den planerade exploateringen får inte försämra möjligheterna att uppnå god status för 

Vindelälven. Föroreningsberäkningar ingår inte i denna utredning, men dagvatten från 

industrimarken och vägytor behöver renas innan det leds vidare till recipienten. 

• För att inte byggnader eller viktig infrastruktur ska skadas vid extrema regn behöver 

höjdsättningen inom planområdet utföras så att skyfall avrinner i låglinjer på ett säkert sätt. 

Entréer behöver höjdsättas så att färdig golvnivå ligger högre än nivån på omgivande mark. 

• Följande skyfallshantering föreslås utifrån de två olika alternativen för systemlösning: 

o Alternativ 1: Erosionsskydd kan dimensioneras för säker avledning även vid 100-

årsregn. 

o Alternativ 2: Systemlösningen är inte dimensionerad för att fördröja 100-årsregn och 

inget erosionsskydd föreslås i detta alternativ. Däremot är det möjligt att anlägga 

erosionsskydd vid utloppen även i detta alternativ.    

8.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING  

Följande behöver utredas vidare: 

• En geoteknisk utredning bör genomföras för planområdet, dels för att undersöka 

erosionsrisker och åtgärder och dels för att undersöka möjligheter till infiltration i förhållande 

till markföroreningar, grundvattennivåer, slänter och raviner. Dagvattenanläggningar behöver 

fungera med de geotekniska förutsättningarna på platsen.  

• Åtgärder för att erosionsskydda rinnvägar från planområdet behöver dimensioneras. 

• Det behöver säkerställas att dagvattenanläggningar inom planområdet ger tillräcklig rening för 

att inte försämra möjligheterna att uppnå MKN i recipienten. 

• Marken inom planområdet behöver höjdsättas så att dagvatten avrinner till 

dagvattenanläggningar samt att säkra avrinningsvägar för skyfall skapas.  
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