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Sammanfattning 
På uppdrag av Vattenfall AB har PE Teknik & Arkitektur sett över dagvattenhanteringen för kommande 

nybyggnation av kontor och verkstad beläget i Jokkmokk.  

 

Fastigheten ska BREEAM-certifieras och det här dokumentet kommer därav utreda vilka poäng som kan erhållas i 

Pol 3 i BREEAM:s tekniska manual.  

 

Områdets recipient är Lilla Luleälven som uppnår otillfredsställande ekologisk potential och ej god kemisk status.  

 

Enligt SGU:S jordartskarta och Tyréns geotekniska PM har marken inom fastigheten bedömts bestå av fyllning som 

underlagdas av silt och morän. På grund av att silt har en låg genomsläpplighet har infiltrationskapaciteten i området 

bedömts som låg. 

 

Flödesberäkningar görs för ett 10 minuters 10- och 20-årsregn samt för ett 6 timmars 100-årsregn där en 

klimatfaktor på 1,25 inkluderas i flödesberäkningar för planerad situation.  

 

För att uppfylla Jokkmokk kommuns fördröjningskrav behöver flödet ut från fastigheten fördröjas ner till befintligt 

utflöde vid ett 10-årsregn. För den undersökta fastigheten motsvarar det ett utflöde på totalt 88 l/s som förslagsvis 

kan fördröjas i ett fördröjningsmagasin med en flödesregulator som stryper utloppet. I fastighetens södra delområde 

behöver utflödet reduceras ner till 18 l/s vilket medför att en fördröjningsvolym på knappt 28 m³ behöver tillskapas. 

I fastighetens norra delområde behöver utflödet reduceras ner till 70 l/s vilket medför att en fördröjningsvolym på 

knappt 41 m³ behöver tillskapas. 

 

I BREEAM:s tekniska manual delas Pol 3 in i översvämningsrisk (1 eller 2 poäng), ytvattenavrinning (max 2 poäng) 

och minimerad förorening av vattendag (max 1 poäng).  

 

För att erhålla 2 poäng för låg översvämningsrisk behöver översvämningsrisken från floder, tidvatten, ytvatten (från 

närliggande områden), grundvatten, avlopp och tankar, kanaler och andra artificiella källor bedömas som låg. Risken 

för översvämning från samtliga källor har i den här dagvattenutredningen kunnat bedömas som låg och fastigheten 

betraktas därmed ha låg översvämningsrisk. 

 

För att erhålla 1 poäng för ytvattenavrinning behöver 259 m³ vatten fördröjas i fördröjningsåtgärder. Detta på grund 

av att avrinningsvolymen vid planerad situation inte får överstiga befintlig situation för ett 6 timmars 100-årsregn. 

Höjdsättning av marken behöver beaktas i kommande skede för att säkerställa att det finns sekundära 

avrinningsvägar på fastigheten om det skulle bli stopp i dräneringssystemet. På grund av att denna åtgärd bedöms 

vara för kostsam stryks denna punkt. 

 

För att slutligen erhålla 1 poäng för minimerad förorening av vattendrag behöver det säkerställas att det inte sker 

utsläpp av dagvatten vid regnmängd upp till 5 mm. Parkeringsytor behöver även förses med en avskiljare eller 

motsvarande system då dessa enligt BREEAM bedöms ha stor risk för föroreningar eller läckage av ämnen såsom 

bensin och olja. På grund av att det inte är möjligt att säkerställa att de första 5 mm av ett regn inte lämnar 

fastigheten stryks denna punkt. 

 

 

  



 

Dagvattenutredning 

Polstjärnan 1 
11028718 
Teknikansvarig: Robin Stenborg 

Sid 3 (17) 
Dat: 2023-02-10       
Rev: 2023-02-16       

 

PE Teknik & Arkitektur AB  |  Box 110 Stationsgatan 23  |  751 03 Uppsala  |  Tel 010-516 00 00  |  Org.nr. 556896-8308  |  pe.se 

Innehåll  

Dagvattenutredning .............................................................................................................................................. 1 

Sammanfattning .................................................................................................................................................... 2 

Innehåll ..................................................................................................................................................................... 3 

1. Inledning ........................................................................................................................................................ 4 

2. Underlag och tidigare utredningar ................................................................................................................. 4 

3. Riktlinjer för dagvattenhantering ................................................................................................................... 4 

3.1. Kommunala riktlinjer .................................................................................................................................... 4 

3.2. BREEAM-krav ................................................................................................................................................ 5 

4. Områdesbeskrivning ...................................................................................................................................... 5 

4.1. Recipienter .................................................................................................................................................... 5 

4.2. Markförutsättningar ..................................................................................................................................... 6 

4.3. Befintlig och planerad markanvändning ....................................................................................................... 6 

5. Avrinningsområden och avvattningsvägar ..................................................................................................... 7 

5.1. Ytliga avrinningsområden ............................................................................................................................. 7 

5.2. Tekniska avrinningsområden ........................................................................................................................ 7 

6. Dagvattenflöden och fördröjningsbehov ........................................................................................................ 8 

6.1. Flöden ........................................................................................................................................................... 8 

6.2. Fördröjning .................................................................................................................................................. 10 
6.2.1. Kommunala riktlinjer .......................................................................................................................... 10 
6.2.2. BREEAM-krav ...................................................................................................................................... 12 

7. Översvämningsrisk ....................................................................................................................................... 13 

7.1. Kommunala riktlinjer .................................................................................................................................. 13 

7.2. BREEAM-krav .............................................................................................................................................. 13 

8. Föroreningar ................................................................................................................................................ 16 

9. Slutsats ........................................................................................................................................................ 17 
 

 

  



 

Dagvattenutredning 

Polstjärnan 1 
11028718 
Teknikansvarig: Robin Stenborg 

Sid 4 (17) 
Dat: 2023-02-10       
Rev: 2023-02-16       

 

PE Teknik & Arkitektur AB  |  Box 110 Stationsgatan 23  |  751 03 Uppsala  |  Tel 010-516 00 00  |  Org.nr. 556896-8308  |  pe.se 

1. Inledning  
På uppdrag av Vattenfall AB har PE Teknik & Arkitektur sett över dagvattenhanteringen för kommande 

nybyggnation av en fastighet belägen i Jokkmokk kommun i Norrbotten län. På fastigheten ska en kontorsbyggnad 

och verkstad upprättas.  

 

Fastigheten ska BREEAM-certifieras och Vattenfall AB har som mål att nå BREEAM-statusen Excellent baserat på 

SGBC:s tekniska manual BREEAM-SE Nybyggnad 2017. Det här dokumentet kommer därför även utreda vilka 

åtgärder som behöver införas för att erhålla specifika poäng inom Pol 3 Ytvattenavrinning. 

2. Underlag och tidigare utredningar 
I arbetet med detta PM har följande underlag använts: 

• VISS- Vatteninformationssystem Sverige 

• Svenskt Vatten publikation, P110 

• Stormtac 

• Lantmäteriet 

• BREEAM-SE Nybyggnad 2017 av SGBC 

• Jokkmokk kommun 

• Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna av SMHI, senast reviderad 2022 

• Projekterings PM/Geoteknik – Del av Kyrkostaden 1:2 av Tyréns, daterad 2022-12-09  

3. Riktlinjer för dagvattenhantering 

3.1. Kommunala riktlinjer 
I dagsläget har Jokkmokk kommun ingen dagvattenstrategi, varför den här dagvattenutredningen utgår från riktlinjer 

från Svenskt Vattens publikation P110 och information erhållen direkt från Jokkmokk kommun.  

 

Enligt Svenskt Vattens P110 är minimikravet på återkomsttid för dimensionering av nya dagvattensystem 10 år för 

gles bostadsbebyggelse, 20 år för tät bostadsbebyggelse och 30 år för centrum- och affärsområden. Vid 

flödesberäkningar och dimensionering av dagvattensystem ska klimatfaktorn 1,25 ingå.  

 

I det här projektet bedöms fastigheten vara belägen i en tät bostadsbebyggelse och flödet dimensioneras därför för 

ett 20 års-regn inklusive en klimatfaktor på 1,25.  

 

Den här utredningen utgår från att det befintliga dagvattennätet är dimensionerat för ett befintligt 10-årsregn. 

Dagvatten på fastigheten ska därför fördröjas så att planerat 20-årsregn inklusive klimatfaktor inte överstiger ett 

befintlig 10-årsregn exklusive klimatfaktor. Jokkmokk kommun har även betonat vikten att säkerställa att dagvatten 

från fastigheten inte påverkar Inlandsbanan belägen norr om fastigheten.   
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3.2. BREEAM-krav 
I det här dagvattenutredning är Pol 3 i BREEAM:s tekniska manual relevant och den är indelad i tre delar: 

 

• Översvämningsrisk där 1 eller 2 poäng kan erhållas 

• Ytvattenavrinning, där maximalt 2 poäng kan erhållas 

• Minimerad förorening av vattendrag där 1 poäng kan erhållas 

 

För att erhålla 2 poäng för översvämningsrisk ska fastigheten bedömas ha låg risk för översvämning. Detta ska 

baseras på eventuell översvämningsrisk från floder, tidvatten, ytvatten (från närliggande områden), grundvatten, 

avlopp och tankar, kanaler och andra artificiella källor. Bedömningen ska vara baserad på historiska trender men 

även ta hänsyn till förväntade klimatförändringar. Om fastigheten istället bedöms ha medel till hög 

översvämningsrisk baserat på ovannämnda faktorer kan 1 poäng erhållas.  

 

För att istället erhålla 1 poäng för översvämning ska det säkerställas att fastigheten inte är belägen på en flodslätt. 

Byggnadens marknivå och samtliga tillfarter till byggnader och tomten ska även ligga minst 600 mm över 

dimensionerad översvämningsnivå. Delar av bilparkeringar och tillfartsvägar får översvämmas så länge trygg 

åtkomst till tomten och byggnadens bottenvåning bibehålls.  

 

För att erhålla 1 poäng för ytvattenavrinning ska skyfallsavrinning säkerställas så att fastigheten inte riskerar att 

utsättas för översvämning vid stopp i det lokala dräneringssystemet. Fördröjande åtgärder ska även inrättas så att 

avrinningsvolymen vid planerad situation (under hela dess livslängd) inklusive klimatfaktor 1,25 inte överstiger 

befintlig situation för ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet.  

 

För att erhålla 1 poäng för minimerad förorening av vattendrag ska det säkerställas att inget utsläpp från fastigheten 

sker vid regnmängder upp till 5 mm. För att förhindra förorening av fastighetens recipient ska dagvatten från mindre 

föroreningskällor renas i hållbara dräneringssystem. Dagvatten från källor med stor risk för föroreningar eller 

läckage av ämnen såsom bensin eller olja ska förses med en avskiljare eller motsvarande system. Om kemikalier 

eller flytande gas förvaras i en byggnad på fastigheten ska dräneringssystem förses med avstängningsventiler.  

4. Områdesbeskrivning 
Området som har undersökts i den här dagvattenutredningen utgörs av en del av fastigheten Jokkmokk Kyrkostaden 

1:2. Fastigheten planeras att styckas i mindre fastigheter och inom det undersökta området planeras en 

kontorsbyggnad upprättas samt en eventuell utbyggnad av befintlig verkstad.  

4.1. Recipienter 
Lilla Luleälven har bedömts ha otillfredsställande ekologisk potential och ej god kemisk status. God kemisk status 

uppnås inte på grund av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. En sammanställning av Lilla Luleälvens statusklassning 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Statusklassning i Lilla Luleälven. Källa: VISS – Vatteninformationssystem Sverige 
 Kvalitetsfaktor Status Miljökvalitetsnorm 

Ekologisk potential  Otillfredsställande Måttlig ekologisk potential 2039 

Kemisk status  Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus 

 Bromerade difenyleter 

(PBDE) 

Uppnår ej god Undantag – mindre strängt krav 

 Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god Undantag – mindre stängt krav 
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4.2. Markförutsättningar 
Jordartskartan från SGU påvisar att marken inom arbetsområdet består av morän, se figur 1. Enligt Tyréns 

geotekniska undersökning består jordlagren i området generellt av fyllning som underlagdas av silt och morän. Silt 

har en låg genomsläpplighet och infiltrationskapaciteten inom fastigheten bedöms därav som låg.  

 

 
Figur 1: Jordartskarta över fastigheten. Källa: SGU – Sveriges Geologiska Undersökning. 

4.3. Befintlig och planerad markanvändning 
Uppskattad befintlig och planerad markanvändning för fastigheten redovisas nedan, se tabell 2 och 3.  

 

Tabell 2: Befintlig markanvändning 
Markanvändning Area [m²] 

Tak 1320 

Grönyta 5621 

Asfalt 1694 

Parkering 931 

Totalt 9566 

 

Tabell 3: Total planerad markanvändning 
Markanvändning Area [m²] 

Tak 2259 

Sedumtak 740 

Grönyta 3005 

Asfalt 2679 

Betongplattor 202 

Parkering 681 

Totalt 9566 
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5. Avrinningsområden och avvattningsvägar 

5.1. Ytliga avrinningsområden 
Sekundära avrinningsvägar vid planerad situation ska säkerställas så att det inte bildas instängda områden på 

fastigheten. Fastigheten har en befintlig höjdrygg som sträcker sig från öster till väster och delar av fastigheten 

mellan det norra delområdet och det södra delområdet, se figur 2. Höjdryggen är belägen så att en större del 

dagvattnet avrinner mot fastighetens norra sida. Vid planerad situation förväntas ytavrinningen ske likt befintlig 

situation. Vid större skyfall, när allt dagvatten inte kan omhändertas i föreslagna åtgärder, ska vattnet flöda via 

sekundära avrinningsvägar ut från fastigheten.  

 

 
Figur 2: Schematisk bild över södra och norra delområdet inom fastigheten. 

5.2. Tekniska avrinningsområden 
Vid planerad situation föreslås samtliga stuprör förses med utkastare så att takvattnet, via ränndalar, kan avrinna till 

planteringar där bräddning sker via brunnar till fördröjningsmagasin. Parkeringsplatser i fastighetens norra 

delområde föreslås ledas till diken för avledning och därefter ledas vidare via ledningar i mark till 

fördröjningsmagasin för fördröjning. Från fördröjningsmagasinet föreslås vidare dagvattnet ledas till föreslagna 

förbindelsepunkter. Det är okänt hur dagvattnet knyts ihop på fastigheten idag.  
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6. Dagvattenflöden och fördröjningsbehov 

6.1. Flöden 
Flödesberäkningar har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P110 – ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” 

anvisningar. I enlighet med P110 har en klimatfaktor på 1,25 använts vid beräkningar av flöden genererade från den 

planerade markanvändningen för att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar. 

 

Reducerad area avser den procentuella andel av en area som bidrar till avrinning och förkortas Ared och beräknas 

som Ared = ϕ · A. Reducerad area för hela fastigheten redovisas i tabell 4 och 5. 

 

Tabell 4: Befintlig markanvändning  
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 1320 1188 

Grönyta 0,1 5621 562 

Asfalt 0,8 1694 1355 

Parkering 0,8 931 745 

Totalt 0,40 9566 3850 

 

Tabell 5: Total planerad markanvändning 
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 2259 2033 

Sedumtak 0,5 740 370 

Grönyta 0,1 3005 301 

Asfalt 0,8 2679 2143 

Betongplattor 0,7 202 141 

Parkering 0,8 681 545 

Totalt 0,58 9566 5533 

 

Reducerad area för det södra delområdet redovisas i tabell 6 och 7.  

 

Tabell 6: Befintlig markanvändning i södra delområdet  
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 184 166 

Grönyta 0,1 1854 185 

Asfalt 0,8 530 424 

Totalt 0,30 2568 775 

 

Tabell 7: Planerad markanvändning i södra delområdet 
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 1105 994 

Grönyta 0,1 619 62 

Asfalt 0,8 635 508 

Betongplattor 0,7 148 104 

Parkering 0,8 62 50 

Totalt 0,67 2569 1717 
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Reducerad area för det norra delområdet redovisas i tabell 8 och 9.  

 

Tabell 8: Befintlig markanvändning i norra delområdet  
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 1136 1022 

Grönyta 0,1 3767 377 

Asfalt 0,8 1163 930 

Parkering 0,8 931 745 

Totalt 0,44 6997 3074 

 

Tabell 9: Planerad markanvändning i norra delområdet 
Markanvändning Avrinningskoefficient Area [m²] Reducerad area [m²] 

Tak 0,9 1154 1039 

Sedumtak 0,5 740 370 

Grönyta 0,1 2386 238 

Asfalt 0,8 2038 1631 

Betongplattor 0,7 54 38 

Parkering 0,8 625 500 

Totalt 0,55 6997 3816 

 

I linje med Svenskt Vattens P110 och BREEAM beräknas dagvattenflödena med hjälp av den rationella metoden för 

ett 10 minuters 10- och 20-årsregn samt för ett 6 timmars 100-årsregn, se tabell 10 för regnintensiteter. För befintlig 

situation beräknas dagvattenflödena utan klimatfaktor och för planerad situation beräknas dagvattenflödena med 

klimatfaktor 1,25, se tabell 11.  

 

qdim = i · ϕ · A 

 

qdim = Dimensionerande flöde, l/s 

i = Regnintensitet (l/s · ha) 

ϕ = Avrinningskoefficient 

A = Area, ha 

 

Tabell 10: Regnintensiteter för specifika regn med och utan klimatfaktor. 
Återkomsttid Regnintensitet utan 

klimatfaktor [l/s*ha] 

Regnintensitet med 

klimatfaktor [l/s*ha] 

10 min 10-årsregn 228 285 

10 min 20-årsregn 287 358 

6 timmars 100-årsregn 39 49 

 

  



 

Dagvattenutredning 

Polstjärnan 1 
11028718 
Teknikansvarig: Robin Stenborg 

Sid 10 (17) 
Dat: 2023-02-10       
Rev: 2023-02-16       

 

PE Teknik & Arkitektur AB  |  Box 110 Stationsgatan 23  |  751 03 Uppsala  |  Tel 010-516 00 00  |  Org.nr. 556896-8308  |  pe.se 

Tabell 11: Beräknade dagvattenflöden för befintlig exklusive klimatfaktor och planerad situation inklusive 

klimatfaktor 1,25. 
  10 minuters 10-

årsregn [l/s] 

10 minuters 20-

årsregn [l/s] 

6 timmars 100 års-

regn [l/s] 

Hela fastigheten Befintlig situation 88 110 15 

 Planerad situation 158 198 27 

Södra delområdet Befintlig situation 18 22 3 

 Planerad situation 49 62 8 

Norra delområdet Befintlig situation 70 88 12 

 Planerad situation 109 137 19 

 

Om inga fördröjande åtgärder skulle utföras inom fastigheten skulle det totala utflödet bli 198 l/s, vilket innebär en 

ökning av flödet med 110 l/s vid jämförelse mellan ett befintlig 10-årsregn och ett planerat 20-årsregn. Vid planerad 

situation skulle utflödet vid det södra delområdet bli 62 l/s och utflödet från det norra delområdet bli 137 l/s utan 

fördröjande åtgärder. Det innebär att utflödena i delområdena skulle öka med 44 l/s respektive 67 l/s vid jämförelse 

med befintlig situation.  

 

Vid ett 6 timmars 100-årsregn blir det en ökning av flödet med 12 l/s vid planerad situation inklusive klimatfaktor 

jämfört med befintlig situation exklusive klimatfaktor. 

6.2. Fördröjning  

6.2.1. Kommunala riktlinjer 
I fastighetens södra delområde föreslås allt dagvatten ledas och fördröjas i ett fördröjningsmagasin vars utflöde 

stryps med en flödesregulator. För att uppnå kravet att flödet ut från fastigheten inte ska överstiga ett befintligt 10-

årsregn behöver dagvatten fördröjas ner till befintliga nivåer. För det södra delområde motsvarar det att utflödet 

behöver reduceras ner till ett flöde på 18 l/s vilket medför att en fördröjningsvolym på knappt 28 m³ behöver 

tillskapas i ett fördröjningsmagasin, se figur 3. Dagvatten föreslås därefter ledas vidare till en förbindelsepunkt 

föreslagen i Storgatan. 

 

 
Figur 3: Figuren visar att det krävs en fördröjningvolym på knappt 28 m³ för att inte överstiga ett utflöde på 18 l/s 

för ett planerat 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25. 
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I fastighetens norra delområde föreslås dagvatten ledas via marklutning till gräsbeklädda diken för avledning. I 

dikenas lågpunkter bräddar dagvattnet till en brunn med kupolbetäckning och leds sedan vidare till ett 

fördröjningsmagasin med flödesregulator. För att uppnå kravet att inte överstiga ett befintligt 10-årsregn behöver 

flödet ut från norra delområdet reduceras ner till 70 l/s. Detta medför att en fördröjningsvolym på knappt 41 m³ 

behöver tillskapas i fördröjningsmagasinet, se figur 4.  

 

 
Figur 4: Figuren visar att det krävs en fördröjningvolym på knappt 41 m³ för att inte överstiga ett utflöde på 70 l/s 

för ett planerat 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25. 

 

På grund av att ett ofullständigt underlag på kommunala ledningar har erhållits ges två förslag på förbindelsepunkter 

för det norra delområdet i denna handling. Om det finns en dagvattenledning i U-området belägen i fastighetens 

norra delområde föreslås dagvatten ledas från fördröjningsmagasinet till en förbindelsepunkt där i enlighet med 

önskemål från Jokkmokk kommun. Om det saknas en dagvattenledning i U-området föreslås dagvatten istället 

pumpas söderut och kopplas på det södra delområdets ledningsnät och därifrån ledas till den föreslagna 

förbindelsepunkten belägen i Storgatan. 

 

En översiktsbild på föreslagen dagvattenhantering på fastigheten redovisas i figur 5. 
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Figur 5: Illustration över planerad dagvattenhantering. 

  

Med föreslagna åtgärder uppfylls kravet på fördröjning av dagvatten och utflödet från fastigheten till kommunala 

ledningar kan reduceras till 18 l/s respektive 70 l/s med hjälp av flödesregulatorer. Flödet ut från fastigheten vid 

planerad situation bedöms inte öka jämfört med befintlig situation med dessa åtgärder.  

6.2.2. BREEAM-krav 
För att uppnå kravet att avrinningsvolymen vid planerad situation inte ska överstiga befintlig situation för ett 100-

årsregn med 6 timmars varaktighet behöver 12 l/s fördröjas. För att uppnå detta behöver 259 m³ vatten på 

fastigheten fördröjas i fördröjningsåtgärder.  
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7. Översvämningsrisk 

7.1. Kommunala riktlinjer 
Sekundära avrinningsvägar ska skapas på fastigheten för att säkerställa att det inte uppstår instängda områden som 

kan riskera att skada byggnaden vid ett skyfall. Med hjälp av lågpunktskarteringsverktyget Scalgo har instängda 

områden på fastigheten lokaliserats, se figur 6. Den nya kontorsbyggnaden kommer delvis placeras vid det instängda 

området i fastighetens sydöstra del där det högsta värdet på vattenspegeln har uppmätts till +246,81 m. Entrénivån i 

kontorsbyggnaden planeras ligga på +248,60 m. Till följd av att entrénivån planeras ligga högre än vattenspegeln i 

det instängda området kan sekundära avrinningsvägar skapas via marklutning bort från kontorsbyggnaden.  

 

Utifrån kommunens krav är det även viktigt att beakta skyfallsavrinningen så att den inte påverkar Inlandsbanan 

belägen norr om fastigheten.  

 

 
Figur 6: Instängda områden på fastigheten. 

7.2. BREEAM-krav 
Enligt BREEAM kan en fastighet bedömas ha låg översvämningsrisk efter granskning av eventuell 

översvämningsrisk från floder, tidvatten, ytvatten (från närliggande områden), grundvatten, avlopp och tankar, 

kanaler och andra artificiella källor. 

 

I fastighetens närområde finns det varken hav eller kanaler som kan riskera att översvämma fastigheten. Efter 

avstämning med Jokkmokk kommun har även information erhållits att det inte bedöms finnas en översvämningsrisk 

från artificiella källor, tankar eller avlopp. 

 

Vid en geoteknisk fältundersökning av Tyréns noterades en hög grundvattennivå inom fastigheten i en provgrop. För 

att säkerställa att bygganden inte tar skada ska grunden tätas och med detta bedöms översvämningsrisken från 

grundvatten som låg. 

 

Med hjälp av Scalgo kan ytvattenavrinning i fastighetens närområde avläsas, se figur 7. Det finns två instängda 

områden inom fastigheten vilkas tillrinningsområde utgörs av delar av fastighetens ytor. I Scalgo har även ett 

instängt område i ett dike beläget norr om fastigheten noterats. Diket har ett större tillrinningsområde som utgörs av 

både fastighetens ytor samt en andel omkringliggande ytor. Stående vatten i diket bedöms inte utgöra en risk för 

fastighetens byggnader och därav bedöms den generella översvämningsrisken från ytvattenavrinning i närområdet 

som låg.  
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Figur 7: Figuren illustrerar tillrinningsområdet för en vald lågpunkt. Den valda lågpunkten redovisas med en röd 

cirkel och tillrinningsområdet för den specifika lågpunkten redovisas som en grön yta. Källa: Scalgo. 

 

Fastigheten har två vattenförekomster i sitt närområde där Lilla Luleälven är belägen norr om fastigheten och 

Talvatissjön är belägen söder om fastigheten, se figur 8. Lilla Luleälven ligger ungefär 27 meter lägre än fastigheten 

och översvämningsrisken från floden bedöms därav som låg. Vidare ligger Talvatissjön knappt 4 meter lägre än 

fastigheten vilket bedöms vara en för liten marginal för att kunna avgöra om översvämningsrisken från sjön är låg. 

För att kunna bedöma översvämningsrisken från Talvatissjön behöver markförutsättningarna i omkringliggande 

område tas i beaktan. 

 

 
Figur 8: Översiktlig bild över vattenförekomsterna i fastighetens närområde. 
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I Scalgo har vattennivån i Talvatissjön uppmätts till +242 meter och den lägsta punkten i fastighetens södra del till 

+246 meter. En liten höjdrygg mellan Talvatissjön och fastigheten har även noterats där höjdryggen har uppmätts 

ligga mellan +250 meter och +255 meter. På grund av höjdryggen behöver vattennivån i Talvatissjön därmed stiga 

minst 8 meter innan det finns en översvämningsrisk för fastigheten. Utifrån en topografisk karta kan det vidare 

noteras att marken vid Talvatissjön lutar österut och avvattnas i Lilla Luleälven, se figur 9. Talvatissjön bedöms 

därav avrinna med topografin österut tills vattenståndet i sjön stigit med ungefär 8 meter.  

 

 
Figur 9: Terrängkarta över området vid Talvatissjön och fastigheten. Källa: Lantmäteriet.  

 

Det finns inga vattenståndsmätningar utförda i Talvatissjön eller i en närliggande sjö. SMHI har dock utfört 

vattenståndsmätningar i stora sjöar i Sverige, däribland i Storsjön som är belägen drygt 60 mil söder om Talvatissjön 

och i Torneträsk som är belägen knappt 30 mil nordväst om sjön. Mätningen i Storsjön är baserad på insamlad data 

sedan år 1893 där vattenståndet är beräknat som ett medelvärde från två mätstationer. I Torneträsk är mätningar 

baserade på insamlad data sedan år 1918 och är insamlad från en mätstation. Mätdata från dessa två sjöar kan ge en 

indikation på hur vattenståndet i sjöar har förändrats ur ett historiskt perspektiv och hur framtida förändringar i 

vattenståndet kan uppskattas. De lägsta och högsta uppmätta vattenstånden i sjöarna redovisas i tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12: Uppmätta vattenstånd i Storsjön och Torneträsk. Källa: SMHI. 
Sjö Lägsta vattenstånd [m] Högsta vattenstånd [m] Differens [m] 

Storsjön 291 294 3 

Torneträsk 341 343 2 

 

Utifrån SMHI:s insamlade mätdata kan det utläsas att vattenståndet som mest har varierat med 3 meter i Storsjön 

sedan år 1893 och med 2 meter i Torneträsk sedan år 1918. Utifrån dessa observationer bedöms risken att 

vattenståndet i Talvatissjön ökar med 8 meter som följd av framtida klimatförändringar som låg. Till grund av detta 

bedöms därav även översvämningsrisken från Talvatissjön som låg för fastigheten. 
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8. Föroreningar 
Dagvatten anses vara den huvudsakliga föroreningskällan till sjöar och vattendrag i eller i närheten av städer. Vilka 

typer av föroreningar som transporteras med dagvattnet beror till stor del på markanvändningen och på de ytor som 

dagvattnet kommit i kontakt med. 

 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Beräkningarna i 

modellen baseras på schablonhalter som sammanställs från mätningar i dagvatten från olika typer av områden och 

representerar ett medelvärde från liknande markanvändning. I själva verket kan föroreningshalterna och mängderna 

från samma typ av markanvändning variera kraftigt.  

 

StormTac-beräkningar är utförda där PE Teknik & Arkitektur har jämfört befintlig situation med hur situationen 

kommer att se ut efter en utbyggnad av fastigheten. Till grund för beräkningarna efter utbyggnaden ligger den tänkta 

markanvändningen enligt markplaneringsplan framtagen i projekteringsskede. 

 

Föroreningsmängder redovisade i tabell 13 och 14 är beräknade i Stormtac från ytor redovisade under rubrik 6. En 

årsnederbörd på 600 mm/år användes i StormTac.  

 

Tabell 13: Föroreningsmängder för befintlig respektive planerad situation  
Ämne Befintlig situation 

[kg/år] 

Osäkerhet befintlig 

(+/-) 

Planerad situation 

[kg/år] 

Osäkerhet planerad 

(+/-) 

Fosfor (P) 0,27 0,075 0,42 0,12 

Kväve (N) 4,3 1,2 6,1 1,8 

Bly (Pb) 0,020 0,0061 0,022 0,0070 

Koppar (Cu) 0,053 0,016 0,069 0,021 

Zink (Zn) 0,16 0,047 0,19 0,059 

Kadmium (Cd) 0,0010 0,00031 0,0014 0,00043 

Krom (Cr) 0,022 0,0069 0,030 0,0095 

Nickel (Ni) 0,010 0,0030 0,014 0,0043 

Suspenderad substans (SS) 100 31 96 30 

Benso(a)pyren (BaP) 0,000059 0,000015 0,000070 0,000017 

Planerad situation underskrider befintlig situation 

Planerad situation överskriver befintlig situation 

 

Tabell 14: Föroreningshalter för befintlig respektive planerad situation  
Ämne Befintlig situation 

[ug/l] 

Osäkerhet befintlig 

(+/-) 

Planerad situation 

[ug/l] 

Osäkerhet planerad 

(+/-) 

Fosfor (P) 96 160 110 160 

Kväve (N) 1500 2000 1600 2000 

Bly (Pb) 7,0 8,0 5,9 8,0 

Koppar (Cu) 19 18 18 18 

Zink (Zn) 55 75 51 75 

Kadmium (Cd) 0,35 0,40 0,37 0,40 

Krom (Cr) 7,8 10 8,0 10 

Nickel (Ni) 3,6 15 3,7 15 

Suspenderad substans (SS) 35 000 4000 25 000 4000 

Benso(a)pyren (BaP) 0,021 0,030 0,018 0,030 

Planerad situation underskrider befintlig situation 

Planerad situation överskriver befintlig situation 
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Resultatet visar att mängden suspenderat material och halten koppar, zink, suspenderat material samt benso(a)pyren 

kommer minska vid planerad situation. Resterande av de undersökta föroreningarna kommer öka vid planerad 

situation i jämförelse med befintlig situation.  

 

För att uppnå BREEAM:s krav att inte släppa ut de första 5 mm på fastigheten för att minimera förorening av 

recipienten behöver samtliga ytor på fastigheten ledas till dagvattenåtgärder. Enligt BREEAM:s riktlinjer bedöms 

endast parkeringsplatser på fastigheten vara källor med stor risk för förorening eller läckage av olja och bensin. 

Parkeringsytorna föreslås därför förses med en avskiljare eller motsvarande dagvattenlösning i enlighet med 

BREEAM:s krav. Slutligen ställs även krav på att dag- och dränvattensystemet exempelvis ska utföras med en 

avstängningsventil om en byggnad planeras innehålla utrymmen för kemikalier eller flytande gas. Byggnaderna på 

den undersökta fastigheten förväntas inte innehålla den typen av utrymmen och kravet blir därmed inte relevant för 

det här projektet.  

9. Slutsats 
För att uppfylla Jokkmokk kommuns krav på dagvattenhanteringen inom fastigheten behöver utflödet vid planerad 

situation reduceras ner till ett befintligt 10-årsregn. Detta kan förslagsvis utföras genom att tillskapa en 

fördröjningvolym på knappt 28 m³ i ett fördröjningsmagasin i fastighetens södra delområde och en 

fördröjningsvolym på knappt 41 m³ i ett fördröjningsmagasin i fastighetens norra delområde. 

Fördröjningsmagasinen förses med flödesregulatorer för att strypa utflödet ner till befintliga nivåer.  

 

För att erhålla 2 poäng för låg översvämningsrisk utifrån BREEAM:s krav för den här fastigheten behöver 

översvämningsrisk från floder, tidvatten, ytvatten (från närliggande områden), grundvatten, avlopp och tankar, 

kanaler och andra artificiella källor bedömas som låga. Översvämningsrisken från samtliga källor har i den här 

dagvattenutredningen kunnat bedömas som låga och fastigheten betraktas därav ha låg översvämningsrisk.  

 

För att erhålla 1 poäng för ytvattenavrinning utifrån BREEAM:s krav för den här fastigheten behöver en 

fördröjningvolym på 259 m³ vatten tillskapas i fördröjningsåtgärder. Säker skyfallsavrinning behöver även 

säkerställas för att undvika att det blir översvämning på fastigheten om det blir stopp i det lokala 

dräneringssystemet. På grund av att denna åtgärd bedöms vara för kostsam stryks denna punkt.  

 

För att slutligen erhålla 1 poäng för minimerad förorening av vattendrag ska det säkerställas att de första 5 mm regn 

inte lämnar fastigheten. Parkeringsytor behöver även förses med en avskiljare eller motsvarande system då dessa 

ytor enligt BREEAM bedöms ha stor risk för föroreningar eller läckage av ämnen såsom bensin och olja. På grund 

av den täta leran i terrassen är det inte möjligt att säkerställa att de första 5 mm av ett regn inte lämnar fastigheten, 

varför denna punkt stryks. 

 


