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Sammanfattning 

ÅF-Infrastructure AB har fått i uppdrag av Kåbdalis Skidliftar AB att ta fram en dagvattenutredning 

för ett exploateringsområde i Kåbdalis gällande ny detaljplan. Idag består marken främst av skogs- 

och sankmark men exploatören planerar att bygga nya stugområden i anslutning till skidsystemet. 

Marken är privatägd. 

Markanvändningen kommer att ändras i och med exploateringen, skogsmark kommer att avverkas 

och stugområden med både enfamiljshus samt radhus planeras att byggas. Området ligger inte 

inom något verksamhetsområde för dagvatten. Ytavrinnande vatten från området leds idag via 

bäckar, våtmarker, sjöar och diken genom järnväg och väg E45 till recipienten Kåbdalisjaure.  

Den här dagvattenutredningen har utrett hur situationen för dagvatten ser ut idag. Utredningen 

har även undersökt föroreningsmängder och dagvattenflöden för att ge en helhetsbild över 

dagvattensituationen i det utredda området där bebyggelse planeras. Beräkningar inberäknar inte 

hela avrinningsområdets på grund av dess storlek och beskaffenhet. Olika förslag på hur 

dagvattnet från planområdet kan omhändertas för en mer hållbar dagvattenhantering har tagits 

fram. 

Beräknade dimensionerande flöden (10-årsregn) från utredningsområdet ökar efter exploateringen, 

från 1000 l/s för befintlig situation till 3100 l/s efter planerad exploatering. För att inte öka flödet 

från området behöver en magasineringsvolym på 2035 m3 tillhandahållas inom området. Det 

rekommenderas att anlägga makadamdiken med och utan flödeshinder längs lokalgatorna samt 

längs de större gatorna som leder till stugbyarna. Diken rekommenderas även att byggas 

uppströms stugområdena för att leda vatten som rinner från berget runt planerad bebyggelse. 

Bedömningen görs att området, med de föreslagna åtgärderna, har tillräcklig kapacitet (2300 m3) 

för att omhänderta dagvattenflödet. Vilket innebär att vattenbalansen inom området bibehålls och 

flödet ut från området inte ökar jämfört med idag. Det föreslås också att strypa utloppen från en 

eller eventuellt fler sjöar för att öka den fördröjande effekten. Sjöarna i området har kapacitet att 

fördröja flödet och marken har goda infiltrationsmöjligheter.  

Makadamdikena har också en renande effekt på dagvattnet vilket innebär att beräknade 

föroreningsmängder och koncentrationer minskar i jämförelse med dagens situation vilken ses som 

positivt med tanke på att recipienten är ett Natura 2000-område. Dagvattnet har därmed ingen 

negativ påverkan på MKN.  

Viss bebyggelse och parkeringsplatser planeras att byggas på blöt sankmark. För att undvika 

problem med översvämningar är det viktigt att utföra markberedning, dränera området samt att 

höjdsätta byggnaderna om det inte finns en möjlighet att bygga på annan torrare mark.  
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1 Bakgrund 
Kåbdalis är en by i Jokkmokks kommun och en växande skidort. Ägaren av skidsystemet planerar 

att ytterligare exploatera området och har ansökt om en ny detaljplan som omfattar 100 ha mark 

på fastigheten Kåbdalis 2:2. Inom fastigheten planeras bebyggelse som kommer uppta ca 34 ha, 

det området kommer kallas för utredningsområde i rapporten, se Figur 1 för lokalisering. Idag 

består området mestadels av skogsmark, det finns även en del våtmarker, sjöar samt öppna 

markytor. Den typen av mark har stor kapacitet att omhänderta det naturliga dagvattnet. 

Exploatören planerar att anlägga ca 100 stycken nya tomter, 48 radhus samt hotell och 

restauranger inom ett område på ca 34 ha. Ytor kommer att hårdgöras vilket påverkar förorenings- 

och flödesbilden.  

ÅF-Infrastructure AB har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning i syfte att klarlägga hur 

dagvattensituationen kommer att förändras efter exploatering i jämförelse med idag genom att 

beräkna flöden och föroreningsmängder.  

 

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet i Kåbdalis, markerat område är ca 34 ha. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med uppdraget är att utföra en dagvattenutredning för att undersöka omhändertagandet av 

dagvatten inom exploateringsområdet. Utredningen ska beskriva hur dagvattensituationen ser ut 

idag samt vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att säkerställa att planerad och befintlig 

bebyggelse inte tar skada vid större regntillfällen eller snösmältning.  

Utgångspunkten är att bibehålla den ursprungliga vattenbalansen samt att se till att utgående 

dagvatten från området understiger riktvärden för föroreningar framtagna av Riktvärdesgruppen 

(2009). Dagvattenutredningen kommer att innehålla både kvantitativa och kvalitativa beräkningar 

av dagvattenmängder och föroreningar före och efter exploatering samt med de föreslagna 

åtgärderna. Beräknad reduktionsgrad med valda reningsanläggningar ger möjlighet att jämföra 

påverkan från dagvatten. Utredningen ska redovisa hur eventuell bebyggelse inom området kan 

skyddas mot översvämning/skador vid skyfall, dvs. sekundära vattenvägar ska redovisas. En 

beskrivning av drift och underhåll av framtida dagvattenanläggningar ska också ingå. 

Alla beräkningar och förslag ska göras enligt Svenskt Vatten publikation P110; Avledning av dag-, 

drän- och spillvatten. 

3 Avgränsningar 
Dagvattenutredningen har baserats på befintligt underlag som har tillhandahållits av Kåbdalis 

Skidliftar AB samt ett platsbesök. Utifrån underlaget har det gjorts en bedömning av 

dagvattensituationen idag. Inga provtagningar har utförts och föroreningshalter baseras därför på 

schablonvärden.  

4 Förutsättningar 

4.1 Tidigare utredningar och underlag 

Inga kända tidigare utredningar finns för området. 

I arbetet har följande underlag använts: 

• GIS- och CAD-data Kåbdalis        2019-06 

• VISS – Vatteninformationssytem Sverige (Vattenkartan)   2019-06 

• SGU – Sveriges geologiska undersökning (Kartvisare)    2019-06 

• SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (nederbördsdata) 2019-06 
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4.2 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag för 

att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver 

vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst 

statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt 

att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. 

Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status och kemisk 

status (HaV, 2016).  

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status ska 

uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för statusklassificering 

av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter som orsakar en försämring 

riskerar således att inte tillåtas. 

Den aktuella recipienten som tar emot det vattnet från utredningsområdet är Kåbdalisjaure, vilket 

framgår i Figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Kåbdalisjaure (VISS, 2019). Utredningsområdet ligger inom markering. 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt Tabell 1. 

Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med den andra 

förvaltningscykeln. 
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Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Kåbdalisjaure, data hämtat från den senaste bedömningen där 

merparten är från den andra förvaltningscykeln (2010-2016) (VISS, 2019). 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Kåbdalisjaure 
SE734427-168882 

Måttlig 
God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Vattenförekomsten Kåbdalisjaure är enligt VISS klassificerad som måttlig ekologisk status. Den 

sammanvägda bedömningen av ekologisk status har gjorts genom att undersöka biologiska och 

fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer. Utslagsgivare för de fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna är 

näringsämnen då statusen är satt till måttlig. Även hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är 

undersökta där konnektiviteten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, 

sediment och organiskt material) i sjön är satt till god och det morfologiska tillståndet till hög. Sjön 

har en tidsfrist till år 2027 för att uppnå god ekologisk status. 

Kåbdalisjaure uppnår ej god kemisk status med avseende på halter av polybromerade difenyletrar 

(PBDE) och kvicksilver. I enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har ett 

undantag i form av mindre strängare krav med avseende på både PBDE och kvicksilver utfärdats. 

Skälet till undantaget är att halterna för de båda föroreningarna bedöms överskridas i fisk i 

samtliga svenska vattenförekomster. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att en sänkning 

av halterna till godkända nivåer för kemisk ytvattenstatus är tekniskt omöjlig. Dock får inte de 

nuvarande halterna (2015) av PBDE eller kvicksilver öka.  

5 Nulägesbeskrivning 

5.1 Områdesbeskrivning 

Utredningsområdet är ca 34 ha stor och är beläget på sydvästra sluttningen av berget 

Goabddálisvárre. Det finns inget verksamhetsområde för dagvatten och marken är privat ägd. 

Området består mestadels av skogsmark, men det finns även en del våtmarker, sjöar, öppna ytor 

så som kalhyggen och skidbackar. Idag har marken inom utredningsområdet stor kapacitet att 

omhänderta naturligt dagvatten som uppkommer. Det finns diken och bäckar som leder vattnet 

nedför berget till någon av de sjöar och sankmarker som finns. Från dem avleds vattnet i diken, 

genom trummor under både järnvägen och väg E45 till Kåbdalisjaure. Sjön är ett Natura 2000-

område och omfattas av art- och habitatdirektivet. 

5.2 Skyddade områden och områdets föroreningsbild 

Det finns inga kända föroreningar i mark eller grundvatten inom planområdet. Vatten från området 

leds till recipienten Kåbdalisjaure. Sjön ingår i Piteälvens vattensystem (huvudfåra, biflöden och 

tillhörande sjöar) och det är ett skyddat Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet inom 

kategorin ”område av gemenskapsintresse” (SCI). Målet med sådana områden är att främja den 

biologiska mångfalden genom att bevara och förbättra naturmiljön. Områden som ingår i Natura-

2000 innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ut ett europeiskt perspektiv 

(Naturvårdsverket, 2018). Piteälven har en bevarandeplan som är ett vägledande dokument för 

berörda parter, ett informationsunderlag för hur området bör förvaltas eller återställas för att 

upprätthålla naturvärdena samt en beskrivning om området och vilka värden som är speciellt 

skyddsvärda. De arter och naturtyper som ska bevaras är flodpärlmussla, lax, stensimpa och utter 

samt ävjestrandsjöar, myrsjöar, större vattendrag, alpina vattendrag och mindre vattendrag 

(Länsstyrelsen, 2018). Figur 3 visar vilka områden i närheten av utredningsområdet som omfattas 

av art- och habitatdirektivet.  
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Figur 3. Natura 2000-områden i närheten av utredningsområdet som ligger inom markering.  

5.3 Geologi 

Områdets geotekniska förutsättningar utreds samtidigt som den här utredningen. Figur 4 visar ett 

utdrag ur SGUs jordartskarta. Enligt jordartskartan består marken inom utredningsområdet av 

antingen morän, torv eller berg. Infiltrationsmöjligheterna är goda eftersom större delen av 

området består av morän.  
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Figur 4. Jordartskarta från SGU. Inom svartstreckad markering ligger utredningsområdet. 

Som Figur 5 visar varierar det uppskattade jorddjupet till berg inom utredningsområdet. Större 

delen av området har ett stort jorddjup, 30-50 m. En del av området, där skidbackarna är belägna 

har ett litet jorddjup, 1-3 m. Eftersom att marken består av morän och stora delar av området har 

ett djupt jordlager är infiltrationsmöjligheterna goda. Det finns även delar av området som består 

av sankmark där jorden är vattenmättad och där är infiltrationsmöjligheterna sämre. Vattnet stiger 

mer på ytan vid nederbörd. 
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Figur 5. Jorddjupskarta från SGU över utredningsområde. Inom svartstreckad markering ligger 
utredningsområdet. 

5.4 Hydrologi och geohydrologi 

5.4.1 Ytvatten 

Exploateringsområdet (34 ha stort) är beläget på Goabddálisvárres bergssluttning. Ytavrinnande 

vatten rinner längs med berget, ner mot järnväg och väg E45. Det finns ett antal trummor genom 

järnvägen samt väg E45 som leder vidare vattnet till sjön Kåbdalisjaure. Avrinningsområdet som 

påverkar utredningsområdet är stort, 154 ha, och består mestadels av skogsmark. Sådan typ av 

mark har en långsam avrinning. Figur 6 illustrerar en terrängmodell som visar befintliga höjder i 

aktuellt område. De svarta pilarna visar ytvattnets flödesriktning. 
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Figur 6. Höjdmodell och ytliga avrinningsvägar (svarta pilar) inom aktuellt område. Höjdkurvor har 5 m 
mellanrum. Påverkande avrinningsområde (154 ha) är hela området som teoretiskt skulle kunna påverka 
exploateringsområdet (34 ha). 

Vattnet flödar över mark till de små sjöarna/våtmarkerna inom exploateringsområdet för att sedan 

ledas genom diken mot recipienten Kåbdalisjaure. Området har stor kapacitet att omhänderta och 

fördröja vatten från området då marken består av ett djupt lager morän.  

5.4.2 Grundvatten 

Områdets geotekniska förutsättningar är inte utredda sedan tidigare men en utredning utförs 

parallellt med den här dagvattenutredningen. I aktuellt område anges väntad strömningsriktning 

för grundvatten vara i riktning mot dalen och sedan vidare mot Kåbdalisjaure. 

5.5 Befintlig dagvattenhantering 

Det finns inga befintliga ledningar inom området. Inom området finns det diken/bäckar som 

avleder vattnet. Genom järnväg och vägar finns idag vägtrummor. Lokalisering av dessa kan ses i 

Figur 7.  
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Figur 7. Översiktsbild över utredningsområdet med 1 m höjdkurvor och dess omgivning med befintliga trummor 
i svart. Inmätta diken är markerade med blåa linjer och vattenytor i och i närheten av området är markerade 
med blåa ytor. 
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6 Beräknade flöden 
Vid en uppskattning av dimensionerande dagvattenflöden har rationella metoden använts: 

𝑞𝑑,𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓, 

där 𝑞𝑑,𝑑𝑖𝑚 är dimensionerande flöde (l/s), 𝐴 är avrinningsområdets area (ha), 𝜑 är 

avrinningskoefficient, 𝑖(𝑡𝑟) är dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) varav 𝑡𝑟 är regnets 

varaktighet (min) och 𝑘𝑓 står för klimatfaktor, som räknas in för att ta hänsyn till 

klimatförändringarna. Avrinningskoefficienten är en faktor för hur stor andel av regnet som alstrar 

dagvatten och varierar därför beroende på marktyp. 

När rationella metoden används är regnets varaktighet densamma som områdets 

koncentrationstid, det vill säga den längsta uppskattade transporttiden för dagvattnet från aktuellt 

område. Hela avrinningsområdet som påverkar utredningsområdet är stort (154 ha), där den 

större delen av området är skogsmark, vilket betyder att avrinningen är långsam. Svenskt Vatten 

rekommenderar att använda rationella metoden för områden <20–30 ha. I den här utredningen 

har endast utredningsområdet analyserats, där den totala arean är 34 ha. Eventuellt kan större 

regnvolymer erhållas ifall beräkningar görs för hela avrinningsområdet och för regn med långa 

varaktigheter.  

I den här utredningen beräknas det dimensionerande flödet med återkomsttider, i enlighet med 

Svenskt Vattens (2016) rekommendationer, på 2, 5 och 100 år för skyfallsanalys eftersom området 

antas bestå av gles bostadsbebyggelse.  

6.1 Markanvändning dagens situation  

Inom exploateringsområdet består markytorna idag av befintlig bebyggelse (inkl. vägar), öppen 

ängsmark, skogsmark, sankmark, vattenytor samt parkeringar. Den totala arean för 

utredningsområdet är 34 ha. Figur 8 visar markanvändningen inom delavrinningsområdet. 

Storleken hos respektive markanvändningsyta, använda avrinningskoefficienter och beräknad 

reducerad yta kan ses i Tabell 2.  
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Figur 8. Markanvändning inom och i närheten av utredningsområdet för befintlig situation. Ej markerad yta har 
antagits vara skogsmark. Bilden visar 1 m höjdkurvor. 

 

Tabell 2. Respektive markanvändnings yta, tillhörande avrinningskoefficient och beräknad reducerad yta inom 
delavrinningsområdet. Avrinningskoefficienterna är hämtade från Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Bebyggelse villa<1000m2 

kuperat 
3,13 0,45* 1,41 

Parkering 2,04 0,80 1,64 

Våtmark 2,75 0,20 0,55 

Ängsmark 5,82 0,10* 0,58 

Vattenyta 8,52 1,0 8,52 

Skogsmark 11,29 0,10* 1,13 

Totalt: 34  14 

*Avrinningskoefficienterna är valda med det högre intervallet som modelleringsprogrammet StormTac föreslår, detta på grund av områdets branta 

lutning.  

6.2 Markanvändning planerad exploatering  

Efter planerad exploatering kommer en stor del av de tidigare naturmarksytorna att hårdgöras. 

Markytorna planeras bestå av villaområden i kuperad terräng, parkeringsytor, sankmarker, öppen 

ängsyta samt skogsmark. Figur 9 visar markanvändningen inom delavrinningsområdet. Storleken 

hos respektive markanvändningsyta, använda avrinningskoefficienter och beräknad reducerad yta 

kan ses i Tabell 3.  
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Figur 9. Markanvändning inom och i närheten av utredningsområdet efter planerad exploatering. Ej markerad 
yta har antagits vara skogsmark. 

 

Tabell 3. Respektive markanvändnings yta, tillhörande avrinningskoefficient och beräknad reducerad yta inom 
delavrinningsområdet. Avrinningskoefficienterna är hämtade från Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

Markanvändning Yta [ha] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Bebyggelse villa<1000m2 

kuperat 
15,74 0,45* 7,08 

Parkering 1,83 0,80 1,46 

Våtmark 1,92 0,20 0,38 

Ängsmark 1,26 0,10* 0,13 

Vattenyta 8,52 1,0 8,52 

Skogsmark 4,28 0,10* 0,43 

Totalt: 34  18 

*Avrinningskoefficienterna är valda med det högre intervallet som modelleringsprogrammet StormTac föreslår, detta på grund av områdets branta 

lutning.  

6.3 Flödesberäkningar  

Dagvattenflödet inom exploateringsområdet har beräknats med hjälp av rationella metoden 

beskriven tidigare. För befintlig situation har klimatfaktorn satts till värdet 1 och för planerad 

framtida situation efter exploatering har klimatfaktorn satts till 1,25, detta enligt Svenskt Vattens 

(2016) rekommendationer för framtida regn med varaktigheter på mindre än en timme. Resultaten 

redovisas i Tabell 4. Det motsvarande vattendjupet som flödet bidrar med är också redovisat.  
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Tabell 4. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 2-, 10- och 100-årsregn 
inom delavrinningsområdet samt motsvarande vattendjup som det flödet bidrar med. 

   Flöden [l/s] Motsvarande vattendjup [mm] 

 
Rinntid 

[min] 

Klimat-

faktor 

2-

årsregn 

10-

årsregn 

100-

årsregn 

2-

årsregn 

10-

årsregn 

100-

årsregn 

Befintlig situation 57 1 610 1000 2200 15 25 54 

Planerad situation efter 

exploatering 
23 1,25 1900 3100 6700 11 19 41 

 

Eftersom den planerade exploateringen medför en högre andel hårdgjord yta och därmed även 

snabbare avrinning blir rinntiden kortare. Rinntiden är den tid det tar för en vattendroppe att rinna 

genom hela området. Vid den tidpunkten bidrar hela området med vatten till det dimensionerande 

flödet. Den befintliga situationen har mycket skogs- och naturmark där avrinningen är långsam, 

vilket medför en längre rinntid. Alla beräkningar är teoretiska och tar inte hänsyn till den specifika 

infiltrations- och flödesfördröjande kapacitet som finns i området. Därmed är de verkliga flödena 

sannolikt lägre är de beräknade. 

Flödesberäkningarna har även jämförts med uppmätta maximala snösmältningsintensiteter för 

orter i Norrland och här valdes Malå eftersom orten ligger närmast Kåbdalis (Svenskt Vatten, 

2016). Intensiteten för ett 10-årsregn efter exploatering inom utredningsområdet uppgår till 138 

l/s, ha. Den maximala snösmältningsintensiteten för Malå under ett dygn är 5,2 l/s, ha (lägre än 

regnets intensitet). Flöden som kommer från regn har därför antagits varit dimensionerande i detta 

fall. Viktigt att beakta vid snösmältning är att marken oftast fortfarande fryst och tjälen medför att 

smältvattnet inte infiltrerar utan avrinner i högre grad på ytan. 

7 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga beräkningar har utförts i programmet StormTac för föroreningshalter och -mängder 

inom utredningsområdet. Det finns sankmarker, sjöar och ytor med goda infiltrationsmöjligheter 

som har en fördröjande och renande effekt. Beräkningar har utförts för dagens situation samt efter 

planerad exploatering utan att hänsyn har tagits till de naturliga processerna som renar och 

fördröjer dagvattnet.  

I Tabell 5 ses beräknade föroreningshalter (µg/l) som jämförs med riktvärden (2M) för dagvatten 

(Riktvärdesgruppen, 2009). 2M står för att det inte är ett direktutsläpp till recipient samt att 

recipienten är antingen en mindre sjö, vattendrag eller havsvik, vilket stämmer in på 

Kåbdalisjaure. I Tabell 6 ses beräknade föroreningsmängder (kg/år) från utredningsområdet.  
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Tabell 5. Föroreningshalter (µg/l) som beräknas uppstå från utredningsområdet utan rening. Resultat från 
befintlig situation samt planerad situation efter exploatering redovisas. Halter som efter planerad exploatering 
överstiger befintlig situation fetmarkeras.  

Förorening Enhet Riktvärde ** Halter 

   
Befintlig 

situation 

Efter planerad 

exploatering 

Fosfor (P) µg/l 175 61 88 

Kväve (N) µg/l 2500 1200 1300 

Bly (Pb) µg/l 10 6,2 6,7 

Koppar (Cu) µg/l 30 9 11 

Zink (Zn) µg/l 90 32 41 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 0,18 0,23 

Krom (Cr) µg/l 15 2,9 3,4 

Nickel (Ni) µg/l 30 3,1 3,6 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 0,024 0,022 

Suspenderad substans (SS) µg/l 60000 25000 27000 

Oljeindex (Olja) µg/l 700 150 190 

PAH16 µg/l  0,56 0,55 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,07 0,015 0,022 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 510 mm. 
**Riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2009). 

Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) som beräknas uppstå från utredningsområdet utan rening. Resultat från 

befintlig situation samt planerad situation efter exploatering redovisas. Halter som efter planerad exploatering 
överstiger befintlig situation fetmarkeras. 

Förorening Enhet 
Mängder  

 

  
Befintlig 

situation 

Efter planerad 

exploatering 

Fosfor (P) kg/år 4,1 6,9 

Kväve (N) kg/år 82 100 

Bly (Pb) kg/år 0,42 0,52 

Koppar (Cu) kg/år 0,60 0,86 

Zink (Zn) kg/år 2,1 3,2 

Kadmium (Cd) kg/år 0,012 0,018 

Krom (Cr) kg/år 0,20 0,26 

Nickel (Ni) kg/år 0,21 0,28 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0016 0,0017 

Suspenderad substans (SS) kg/år 1700 2100 

Oljeindex (Olja) kg/år 10 15 

PAH16 kg/år 0,037 0,043 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00097 0,0017 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 510 mm. 

De översiktliga föroreningsberäkningarna för utredningsområdet visar att det inte är något ämne 

som överskrider riktvärdena för dagvatten. Samtliga ämnens koncentration ökar efter planerad 

exploatering, då ingen hänsyn tas till naturlig rening i mark. Även mängden föroreningar som 

alstras från utredningsområdet ökar för samtliga ämnen efter exploatering.  

8 Dagvattenhantering 

8.1 Översvämningsanalys vid ett 100-årsregn 

Figur 10 visar läget och vattendjupet som uppkommer vid ett 100-årsregn vid befintlig situation. 

Modellen följer terrängen och vattnet rinner till lågpunkter. Det har tagits hänsyn till befintliga 

trummor i området men inte till markens infiltrationsmöjligheter. I modellen är trummor inlagda, 
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dock går det inte att lägga in information gällande trummornas dimension utan trummorna antas 

ha sådan dimension att allt inkommande flöde kan ledas bort. I figuren är befintlig strandlinje 

markerad med svart linje. I utredningsområde är översvämningsrisken relativt låg på grund av 

goda infiltrationsmöjligheter samt god avledning av dagvattnet.  

 

Figur 10. Vattendjup vid 100-årsregn (54 mm regn) för befintlig situation. Befintliga trummor är inlagda i 
modellen, dock ej dimensioner så trummorna antas tillräcklig kapacitet. Endast en befintlig strandlinje är 
markerad med textruta, resterande sjöar har också svarta linjer som visar vart befintlig strandlinje är 
lokaliserad.  

Figur 11, Figur 12 och Figur 13 visar en översiktsbild respektive inzoomade bilder över vattendjup 

som alstras vid ett 100-årsregn (41 mm) efter exploatering. I figurerna är den planerade 

bebyggelsen (hus och vägar) inlagd som ett visningslager. Modellen tar ingen hänsyn till 

bebyggelsen utan följer även här samma terräng som för bilden ovan (Figur 10). Eftersom 

regndjupen i mm före och efter exploatering är lika varandra (54 respektive 41 mm) så skiljer sig 

inte vattendjupen speciellt mycket mellan de olika fallen. De lilla skillnaden har också att göra med 

att trummorna antas avleda tillrinnande vatten. Skulle inga trummor läggas in hade nivån stigit 

betydligt högre för båda regnen.   
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Figur 11. Översiktsbild över vattendjup vid 100-årsregn (41 mm regn) för planerad situation efter exploatering. 
Modellen tar inte hänsyn till planerad bebyggelse men befintliga trummor är inlagda, dock ej verkliga 
dimensioner utan trummorna antas ha tillräcklig kapacitet. Befintlig strandlinje är markerad med svarta linjer 
runt sjöar.  

 

Figur 12. Inzoomad bild över norra delen av utredningsområdets vattendjup vid 100-årsregn (41 mm regn) för 
planerad situation efter exploatering. Modellen tar inte hänsyn till planerad bebyggelse men befintliga trummor 
är inlagda, dock ej verkliga dimensioner utan trummorna antas ha tillräcklig kapacitet. Befintlig strandlinje är 
markerad med svarta linjer runt sjöar.  
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Figur 13. Inzoomad bild över södra delen av utredningsområdets vattendjup vid 100-årsregn (41 mm regn) för 
planerad situation efter exploatering. Modellen tar inte hänsyn till planerad bebyggelse men befintliga trummor 
är inlagda, dock ej verkliga dimensioner utan trummorna antas ha tillräcklig kapacitet. Befintlig strandlinje är 
markerad med svarta linjer runt sjöar.  

Figurerna ovan visar rinnvägar samt vart vatten ansamlas vid större regn. Modellen är baserad på 

erhållna höjddata. Det är viktigt att komma ihåg att detta endast är en modell och att andra 

rinnvägar/lågpunkter kan finnas. För dagens situation visar modellen att ingen befintlig bebyggelse 

ligger inom ett riskområde för översvämningar vid ett 100-årsregn. Efter exploatering syns det att 

det finns en risk för översvämning i närhet av de planerade radhusen, på södra sidan av den större 

sjön. Där är det viktigt att skapa säkra och tydliga vägar så vattnet kan avrinna för att minska 

risken att byggnaderna påverkas negativt. Det kan exempelvis göras med ett dike. Det syns också 

att det finns rinnvägar som går genom planerad bebyggelse, även här är det viktigt att avleda 

vattnet från berget runt den planerad bebyggelsen så att bostäderna inte tar skada.   

8.2 Magasinsvolymer för 10-årsregn 

Utifrån flödesberäkningarna uppgår den befintliga avrinningen till 1000 l/s för ett 10-årsregn, vilket 

är det dimensionerande regnet enligt Svenskt Vatten (2016) publikation P110. Enligt Tabell 3 

beräknas den totala reducerade ytan bli 18 ha. Det innebär att den specifika avtappningen från 

området är 55,6 l/s, hared. Erforderlig magasinsvolym för ett 10-årsregn med 23 minuters 

varaktighet och en klimatfaktor på 1,25 beräknas uppgå till ca 113 m3/hared, eller en total 

magasinsvolym på 2035 m3. 

8.3 Rekommendationer 

8.3.1 Rekommendationer framtida dagvattenhantering 

Idag består området mestadels av skog och sankmark med stor kapacitet till infiltration, 

fördröjning och rening av dagvattnet. Den hydrologiska balansen inom planområdet kommer att 

påverkas av en framtida exploatering. Med planerad exploatering kommer andelen hårdgjord yta 

öka och därmed minskar andelen dagvatten som infiltrerar. Det leder till ökade flöden som måste 
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hanteras. Det är därmed viktigt att eftersträva en dagvattenhantering som inte genererar ett högre 

utgående flöde från området efter exploatering.  

Rekommendationen är att anlägga makadamdiken inom området. Dikena kan samla upp dagvatten 

från de hårdgjorda ytorna och avleda det kontrollerat genom utredningsområdet, järnvägen och 

väg E45 vidare mot recipienten. För att fördröja vattnet ytterligare kan flödeshinder anläggas i 

dikena, speciellt i de branta partierna. Figur 14 visar förslag på ytor där diken kan anläggas. 

Förslaget är att anlägga ett makadamdike på ena sidan av vägen för de gator som är 10 m breda. 

Diken anläggs på den sidan som vägen lutar mot. Vid större vägar och där det finns plats kan 

makadamdiken anläggas på båda sidor. Det här är endast ett översiktligt förslag som kan komma 

att ändras vid senare tillfälle, exempelvis om områden med stugor byggs på annat ställe än vad 

som angivits i detta skede.  

 

Figur 14. Förslag på ytor vart makadamdiken med och utan flödeshinder samt nya trummor kan anläggas. 

I figuren ovan ses utbredningen av sjöarna inom utredningsområdet vid större regn, här ett 100-

årsregn (41 mm). Dock syns inte resterande vattensamlingar/rinnvägar inom området som enligt 

modellen kommer bli problematiska för radhusstugorna, men dessa går att se i Figur 12 och Figur 

13. Det syns även att en del stugor och parkeringsytor planeras att byggas på sankmark. Den 

marken innehåller mycket vatten och kan därför vara problematisk att bygga på. En 

rekommendation är att flytta byggnaderna som idag planeras att anläggas på sankmarken för att 

minska risken för översvämning. Är inte det möjligt är det viktigt att bereda och dränera marken 

samt höjdsätta byggnaderna så att risken för översvämningar minskar.  

Det finns möjligheter att strypa utloppen från sjöarna för att fördröja dagvattnet ytterligare i 

området. Det skapar dämningsvolymer och detta kan göras i sjöar där det inte finns risk för att 

planerad bebyggelse kan ta skada. Figur 15 visar de kritiska höjderna för respektive sjö, förutom 
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en där höjdatan inte var tillräcklig för att göra en bedömning. Höjdanalysen visar att ett strypt 

utlopp hade passat bäst att ha i den nordvästra sjön, där höjdskillnaden till befintlig väg är 1,5 m.  

 

Figur 15. Kritisk punkt där höjdskillnaden är som lägst. Sjön som har nivåskillnaden 1,5 m passar bäst för att 
ha ett strypt utlopp.  

Vid kraftigare skyfall måste området vara höjdsatt så att vattnet avrinner från byggnaderna mot 

områden vilka kan översvämmas utan skador på byggnader. Svenskt Vatten (2016) 

rekommenderar enligt P110 att nybyggda fastigheter dimensioneras så att marköversvämningar 

med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år. För att förhindra att yt- eller dagvatten 

rinner in i byggnader måste marken ges en tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker 

lämpligast i riktning mot grönområden och uppsamlande diken. Det är viktigt att vattenvägarna 

hålls fria. 

8.3.1 Diken 

Det finns flera olika typer av diken, gräsdiken, svackdiken och makadamdiken. Diken anläggs normalt 

för att avleda och transportera dagvatten. Längs med vägar kan djupare diken anläggas för att 

tillgodose erforderlig volym. Vid brantare lutningar kan större stenar eller liknande hinder anläggas 

i diket för att hejda flödet av vatten. Dikets huvudsakliga uppgift är att avvattna hårdgjorda ytor och 

fördröja flödestoppar (Bäckström, 2002). De kan även fungera som förbehandlingssteg till andra 

reningsanläggningar genom sedimentation av partiklar (Blecken, 2016). 

En fördel med diken i kalla klimat är deras potential att fungera som snöupplag. Vanligtvis fungerar 

avledning av smältvatten bra under snösmältningsperioden (Lindwall & Hogland, 1981). Dock är det 

viktigt att avlägsna grus, sand och annat material som ackumulerats i diket efter snösmältning. 

Under vegetationssäsong ingår det i underhållet att hålla rent från skräp och sediment samt klippa 

gräs. För att bibehålla partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden 
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mellan 50 till 150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt, & Johnson, 2005). Dikets in- och utlopp bör även 

inspekteras och rensas regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för erosionsskador. 

Det föreslås att diken anläggs så att dagvattnet inom utredningsområdet omhändertas samt avleds 

till trummor genom järnvägen och väg E45. Nedan visas exempel på utformning av diken med 

flödeshinder, se Figur 16 och Figur 17. 

 

Figur 16. Exempelbild på dike med flödeshinder.  

 

Figur 17. Exempelbild på dike med flödeshinder.  

Ett makadamdike kan utformas enligt principskissen i Figur 18, där den undre delen fylls med 

makadam och den övre delen är skålformad och fungerar som ett avrinningsstråk. Diket kan 

anläggas med eller utan dräneringsledning 
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Figur 18. Principskiss på gatusektion med makadamfyllt infiltrationsstråk (Svenskt Vatten, 2011). 

 

8.3.2 Strypt utlopp 

Genom att anlägga liknande flödeshinder som för dikena vid utloppet av någon/några sjöar bildas 

ytterligare fördröjningsvolymer inom området. Beroende på utloppets form kan varierande 

mängder vatten släppas vidare i systemet vid olika vattennivåer. Figur 19 visar en bild över hur ett 

strypt utlopp kan se ut i verkligheten. Flödeshindret fungerar så att utgående flöde ökar ju högre 

vattennivån blir. 

 

Figur 19. Strypt utlopp från en dagvattendamm i Huddinge (Huddinge kommun, 2017).  

8.3.1 Drift och underhåll 

För att en dagvattenanläggning ska fungera är det viktigt att den underhålls på rätt sätt och att 

underhåll sker kontinuerligt. In- och utlopp bör inspekteras regelbundet så att de inte sätts igen. 

Sediment ska regelbundet tas bort, speciellt efter snösmältningsperioden. Gräsklippning bör ske 

regelbundet. Därför är det viktigt att varje dagvattenanläggning anläggs så att åtkomst kan ske 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQnOvRrejiAhUvxMQBHeMPA2wQjRx6BAgBEAQ&url=http://miljobarometern.huddinge.se/content/docs/Orlangen alla/Flemingsbergsvikens avrinningsomrde - PM.pdf&psig=AOvVaw0l6Np0XccM6qh6WBypk5i4&ust=1560580527522378
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med maskiner och liknande för underhåll och drift. Slutligen är det också viktigt att fastställa vem 

som ansvarar för drift och underhåll, i detta fall är det fastighetsägaren då det är fastighetsägarens 

anläggning. 

8.4 Ökad kapacitet och reningsgrad vid föreslagna åtgärder 

Översiktliga flödes- och föroreningsberäkningar har gjorts för utredningsområdet när hänsyn tagits 

till de föreslagna reningsanläggningarna. Inom området föreslås det att anlägga makadamdiken 

som både renar och fördröjer flödet. Magasineringsvolymen som behövs för att omhänderta 

volymerna dagvatten som uppkommer från området beräknades ovan och uppgick till 2035 m3. 

Den fördröjningsvolymen erhålls i både diken, sjöar och genom att vatten kan infiltrera i mark. 

Minsta dimensioner på makadamdiken som föreslås kan ses i Figur 20, dessa diken passar att ha 

på lokalgatorna där bredden mellan fastigheterna planeras vara 10 m. Diken som går längs vägar 

där det inte är lika stor platsbrist föreslås ha en större toppbredd, på mellan 3-4 m, men samma 

släntlutningar. Ifall dessa åtgärder genomförs erhålls nog med fördröjningsvolym, på 2300 m3. 

Vilket innebär att vattenbalansen inom området bibehålls och flödet ut från området inte ökar 

jämfört med idag. 

 

Figur 20. Dimensioner hos makadamdiken längs lokalgator mellan fastigheter.  

 

Tabell 7 visar beräknade föroreningshalter med inlagda reningsanläggningar för 

utredningsområdet. Error! Reference source not found. visar föroreningsmängder i kg/år som 

alstras från utredningsområdet då anläggningar i form av makadamdiken är byggda. 

Beräkningarna har utförts i programmet StormTac. 

Tabell 9 redovisar den beräknade procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat dikena. 
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Tabell 7. Beräknade föroreningshalter (µg/l) från utredningsområdet med rening. Halterna är jämförda med 
riktvärden framtaga av Stockholms riktvärdesgrupp (2M) (Riktvärdesgruppen, 2009). Koncentrationer som 
överskrider befintlig situation är markerade med fetstil. 

Förorening Enhet Riktvärde ** Halter 

   
Befintlig 

situation 

Efter planerad 

exploatering utan 

rening 

Efter planerad 

exploatering med 

rening 

Fosfor (P) µg/l 175 61 88 43 

Kväve (N) µg/l 2500 1200 1300 600 

Bly (Pb) µg/l 10 6,2 6,7 1,8 

Koppar (Cu) µg/l 30 9,0 11 4,4 

Zink (Zn) µg/l 90 32 41 8,9 

Kadmium (Cd) µg/l 0,5 0,18 0,23 0,048 

Krom (Cr) µg/l 15 2,9 3,4 1,4 

Nickel (Ni) µg/l 30 3,1 3,6 1,2 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,07 0,024 0,022 0,012 

Suspenderad substans (S

S) 

µg/l 
60000 25000 27000 10000 

Oljeindex (Olja) µg/l 700 150 190 26 

PAH16 µg/l  0,56 0,55 0,21 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,07 0,015 0,022 0,0081 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 510 mm. 
**Riktvärden 2M (Riktvärdesgruppen, 2009). 

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) som beräknas uppstå från utredningsområdet med rening. Resultat från 

befintlig situation samt planerad situation efter exploatering utan rening samt med rening redovisas. Halter som 
överstiger befintlig situation fetmarkeras. 

Förorening Enhet 
Mängder  

 

  
Befintlig 

situation 

Efter planerad 

exploatering utan rening 

Efter planerad 

exploatering med rening 

Fosfor (P) kg/år 4,1 6,9 3,4 

Kväve (N) kg/år 82 100 47 

Bly (Pb) kg/år 0,42 0,52 0,14 

Koppar (Cu) kg/år 0,60 0,86 0,34 

Zink (Zn) kg/år 2,1 3,2 0,70 

Kadmium (Cd) kg/år 0,012 0,018 0,0037 

Krom (Cr) kg/år 0,20 0,26 0,11 

Nickel (Ni) kg/år 0,21 0,28 0,098 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0016 0,0017 0,00090 

Suspenderad substans (SS) kg/år 1700 2100 810 

Oljeindex (Olja) kg/år 10 15 2,0 

PAH16 kg/år 0,037 0,043 0,016 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00097 0,0017 0,00063 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 510 mm. 

Tabell 9. Beräknad reningseffekt hos föreslagen dagvattenlösning som består av ett dikesystem med 

makadamdiken.  

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

50 53 73 60 78 80 59 65 47 62 87 62 62 

 

Utförda föroreningsberäkningar, när samtliga reningsanläggningar är inlagda i 

modelleringsprogrammet, visar att alla halter understiger riktvärdena för dagvatten samt att alla 

minskar i jämförelse med dagens situation. Minskningen gäller även för mängderna föroreningar 
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som släpps ut från området. Makadamdikena har en positiv inverkan på mängden föroreningar som 

släpps ut till recipienten, vilket ses som positivt då det är ett Natura 2000-område. Förutom 

makadamdikena så har sjöarna inom utredningsområdet fördröjningsmöjligheter samt att marken 

har god infiltrationsförmåga.  

9 Slutsatser 
En stor del av det tidigare naturmarksområdet kommer att exploateras och därmed hårdgöras. Det 

ökar både flödet och föroreningar från området. Det är viktigt att se till så att planerad bebyggelse 

inte tar skada av det dagvatten som uppstår på grund av exploateringen. I denna översiktliga 

dagvattenutredning har endast området där bebyggelse planeras undersökts och hänsyn har inte 

tagits till hela avrinningsområdet. Vatten från uppströms områden kommer att rinna in i 

utredningsområdet. Vattnet rinner till viss del genom branta partier där avrinningen är snabbare 

men också genom natur- och skogsmark som har en långsam avrinning. För att se till att vatten 

från ovanliggande områden inte skadar den planerade bebyggelsen kan diken byggas uppströms 

byggnaderna och leda vattnet runt husen.  

Inom de olika stugområdena kommer det också alstras dagvatten. Vattnet kan avledas till 

makadamdiken som både fördröjer och renar dagvattnet. I utredningen föreslås det att anlägga 

makadamdiken längs med lokalgatorna inom stugbyarna (mindre dimensioner) och längs 

huvudgatorna (större dimensioner). Längs huvudgatorna rekommenderas det även att ha 

flödeshinder som fördröjer och minskar flödeshastigheten. Diken kan också anläggas uppströms 

bebyggelsen för att se till att vatten som rinner längs berget inte rinner in mot planerad 

bebyggelse. Beräknad magasineringsvolym för de föreslagna åtgärderna uppgår till 2300 m3, vilket 

innebär att vattenbalansen bibehålls inom området. För att ytterligare säkerställa att flödena 

minskar går det att anlägga strypt utlopp från sjöarna och då speciellt för dem som har marginal 

till bebyggelse.  

Makadamdikena bidrar till att utgående vattens föroreningskoncentrationer och  

-mängder från området efter exploatering är lägre än vad det är idag, vilken är positivt med tanke 

på att recipienten Kåbdalisjaure är ett Natura 2000-område. Översiktliga föroreningsberäkningar 

visar på att föreslagna reningsanläggningar reducerar samtliga analyserade ämnen. Därmed 

bibehålls MKN för recipienten.  

I utredningen har flöden- och föroreningsberäkningar gjorts för utredningsområdet vilket endast 

ger en helhetsbild över vad som alstras från området. Det har inte tagits någon hänsyn för det 

totala avrinningsområdet (naturmarken uppströms utredningsområdet). Det gör att det inte går att 

säga vilka flöden som leds till respektive sjö eller trumma. I fält inspekterades några trummor och 

de hade stora dimensioner. För dem görs bedömningen att trummornas kapacitet är tillräckligt 

stor, men för att ge de exakta dimensioner som krävs behövs ytterligare undersökningar och 

analyser utföras.  

Risken för översvämning inom planområdet är liten ifall det anläggs tydliga vattenvägar (diken) så 

att vattnet inte rinner över planerad bebyggelse. Enligt höjdmodellen rinner vattnet till sjöarna och 

nivån i dem kan höjas, dock inte så att det skadar bebyggelse. Viss bebyggelse planeras att 

anläggas på sankmark, om dessa byggnader inte går att anlägga på annan torrare plats är det 

viktigt att bereda marken, anlägga dränering samt att höjdsätta byggnaderna så att risken för 

översvämning minskar.  

Det är även viktigt att tänka utifrån en säkerhetsaspekt när det gäller dagvattenhantering. De 

föreslagna dagvattenanläggningarna får inte äventyra någon persons säkerhet och de ska fungera i 

ett framtida klimat och för underhåll. Därför är det viktigt att tänka på hur de föreslagna 

anläggningarna utformas. Till exempel bör ytor avsättas för tillkomst för drift och underhåll. För att 
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förhindra återutsläpp av näringsämnen bör växter klippas och tas bort varje höst. Därutöver bör in- 

och utlopp renas regelbundet.  

10 Referenser 
Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning Dagvattenrening. Rapport nr 2016-05. Svenskt 

Vatten. 

Bäckström, M. (2002). Grassed Swales for Urban Storm Drainage. Doctoral Thesis. Luleå: 

Department of Environmental Engineering, Division of Sanitary Engineerin, Luleå University 

of Technology. 

HaV. (2016). Miljökvalitetsnormer. Hämtat från 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledninglagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/milj

okvalitetsnormer.htm 

Huddinge kommun. (2017). Övergripande dagvattenhantering för Flemingsbergsvikens 

avrinningsområde.  

Kirkby, J. T., Durrans, S. R., Pitt, R., & Johnson, P. D. (2005). Hydraulic resistence in grass swales 

designed for small flow conveyance. Journal of Hydraulic Engineering 131 (1), 65-68. 

Lindwall, P., & Hogland, W. (1981). Operation aspects on stormwater infiltration. BFR report 

R14:1981. Swedish Council for Buidling Res. 

Länsstyrelsen. (2018). Piteälven SE0820434: Bevarandeplan Natura 2000-område.  

Naturvårdsverket. (2018). Vad är Natura 2000. Hämtat från 

https://www.naturvardsverket.se/natura2000 

Riktvärdesgruppen. (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholm: Stockholms 

läns landsting. 

Svenskt Vatten. (2011). Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten. 

Svenskt Vatten. (2016). Publikation P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Svenskt Vatten. 

VISS. (2019). Kåbdalisjaure. Hämtat från 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA75279226 

 

 


