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SAMMANFATTNING
I samband med att en detaljplan tas fram för fastigheten Stöcksjö 14:23, Umeå
kommun ska en VA- och dagvattenutredning utföras. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för fyra villatomter inom planområdet samt reglera förutsättningarna för
två befintliga bostadstomter.
Planområdet avvattnas huvudsakligen genom naturmarksavrinning österut inom
planområdet för att därefter rinna ut i ett avvattningsföretag nordöst om planområdet.
Avvattningsföretaget (Stöcksjö – Röbäck dikning, AC 3_5531) bildades 1944 och
avvattnar jordbruksmarken norr om planområdet genom diken till Degernäsbäcken,
som sedermera rinner ut i Storrinneln och därefter i Bottenviken. Recipient för
dagvatten från planområdet är Degernäsbäcken.
Befintliga VA-ledningar löper längs planområdets västra gräns inom fastigheterna
Stöcksjö 14:59 och 14:60. Enligt VAKIN finns goda möjligheter kapacitetsmässigt att
ansluta kommande tomter till verksamhetsområdet för VA.
Styrande för förslag till dagvattenhantering blir kraven om att flödet till
avvattningsföretaget inte bör öka vid exploateringen, vilket medför ett behov av
fördröjning av dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Vidare finns det enligt
föroreningsberäkningarna inget behov av att rena dagvattnet avseende recipienten.
Dagvattenhanteringen inom planområdet föreslås därför lösas med öppna, gröna
dagvattenlösningar i form av svackdiken som möjliggör infiltration, avledning samt
viss rening av dagvatten.
Höjdsättningen av planområdet blir viktig. Vägar och byggnader ska höjdsättas med
hänsyn till ytliga rinnvägar så att instängda områden undviks. Vidare är höjdsättningen
viktig för att säkerställa att spillvattenledningar och vattenledningar kan anläggas på
frostfritt djup med isolering, samt för att spillvattenledningar ska kunna anläggas med
erforderlig lutning.
Genom att vägen och tomterna höjdsätts så att dessa som lägst har höjden +23,4 m
och att spill- och vattenledningar förläggs på minst 1,2 m djup samt isoleras så kan
dessa anläggas på frostfritt djup med erforderlig lutning för att uppnå självrensning (5
‰) och anslutas kortast väg västerut på huvudledningen längs Stöcksjö kustväg.
Föreslagen VA-lösning är i enlighet med Umeå kommuns fördjupade översiktsplan
vilket innebär att spillvatten och dricksvatten i första hand ska anslutas till de
kommunala näten.
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1

BAKGRUND

I samband med att en detaljplan tas fram för fastigheten Stöcksjö 14:23, Umeå
kommun (Figur 1) ska en VA- och dagvattenutredning utföras. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra för fyra villatomter inom planområdet samt reglera förutsättningarna
för två befintliga bostadstomter.

N

Figur 1: Översiktsbild där planområdet är markerat med rött.

SYFTE

1.1

Syftet med föreliggande utredning har varit att svara på följande punkter:
•
•
•

En beskrivning av de geohydrologiska förhållandena som ger tillräckligt
underlag för att visa hur det är möjligt att lösa avloppsfrågan för alla
tillkommande fastigheter inom planområdet.
Ett förslag till hur det avloppsvatten som uppstår inom aktuellt planområde ska
kunna tas om hand, med beaktande av de krav på skyddsnivåer som gäller för
området.
Hur tillgången på dricksvatten ska tryggas för de tillkommande fastigheterna.

De lösningar som presenteras i VA-utredningen ska uppfylla miljöbalkens regler om
hänsyn, val av plats och rimlighetsavvägning (Miljöbalken 2:2–7). I utredningen ingår
även att ta fram en översiktlig ekonomisk kalkyl för systemlösningen.

1.2

AVGRÄNSNINGAR

Dagvattenutredningen med tillhörande beräkningar är avgränsad till projekterat
planområde inom fastigheten Stöcksjö 14:23 samt nedströms belägna avrinningsvägar
till recipient inklusive närliggande avvattningsföretag.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

I detta avsnitt redovisas förutsättningar av betydelse för dagvattenutredningen för
beaktat område.
2.1

GENERELLA RIKTLINJER FÖR PLANERING AV DAGVATTEN

Aktuellt område bedöms ligga inom vad som betecknas som ”gles bostadsbebyggelse”
vilket innebär att VA-huvudmannens eventuella dagvattenledningssystem ska
dimensioneras för minst 10 års återkomsttid för trycklinje i marknivå och minst 2 års
återkomsttid för fylld ledning (Svenskt Vatten, 2016). Vidare ansvarar kommunen för
marköversvämning med skador på byggnader vid regn med en återkomsttid på >100
år (Svenskt Vatten, 2016).
Vid beräkning av flöden har en klimatfaktor om 1,3 använts för att ta hänsyn till
förväntad ökning av framtida nederbörd (Svenskt Vatten, 2016).
2.2

KOMMUNALA RIKTLINJER

Det finns i nuläget ingen gällande dagvattenstrategi för Umeå kommun. Ett
dagvattenprogram är ute på remiss och syftar till att ge en helhetsbild av hur Umeå
kommun och de kommunala bolagen jobbar tillsammans för att uppnå en hållbar
dagvattenhantering (Umeå kommun, 2021).
Dagvattenprogrammet föreslår att Umeå kommun ska planera utifrån en säkerhetsnivå
motsvarande ett regn med återkomsttid på 100 år med klimatfaktor 1,3. Detta innebär
att åtgärder för att hantera extrema regn med återkomsttid på mer än 100 år inte
genomförs eftersom det inte bedöms vara samhällsekonomiskt försvarbart.
I den fördjupade översiktsplanen för Umeå (2018) slår man fast att vatten är en av
kommunens viktigaste naturresurser för djur- och växtliv, men det är också viktigt för
dricksvattenförsörjning och som hållbar energiresurs. För att trygga vattenresurserna
inför framtida generationer behöver den ekologiska och kemiska vattenkvaliteten
förbättras i de flesta av Umeås recipienter. Målet är att alla vattenförekomster på sikt
ska uppnå god status enligt miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet. För att nå målet
om god status är det viktigt att i alla planeringssammanhang utreda och totalt, sett
över tid, minska tillförseln av föroreningar och näringsämnen jämfört med idag för att
klara miljökvalitetsnormerna och inte försämra vattenkvaliteten.
Dagvatten inom tätbebyggda områden ska så långt som möjligt hanteras lokalt (LOD)
och hårdgjorda ytor minimeras. Den del av dagvattnet som p.g.a. områdets
förutsättningar inte kan hanteras lokalt bör avledas i öppna ”tröga” system som är så
naturtrogna som möjligt. Dagvatten från trafikerade ytor bör hanteras så att
föroreningar reduceras.
2.3

RIKTLINJER FÖR VA

I den fördjupade översiktsplanen för Umeå finns riktlinjer för avlopp och
vattenförsörjning som ska beaktas vid planarbete (Umeå kommun, 2018).
Avlopp bör:
• I första hand, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, anslutas till det
kommunala avloppsnätet.
• I andra hand anslutas till samfällda gemensamma avloppsanläggningar. För
områden med hög skyddsnivå, som inte kan anslutas till kommunalt avlopp
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•

krävs avancerad rening. Vid sådana bör kommunen vid detaljplaneläggning
normalt kräva att avloppsfrågan ordnas gemensamt.
I tredje hand renas i enskild avloppsanläggning. Detta gäller vanligtvis för
områden med mer utspridd bebyggelse och/eller ett mindre antal tomter. För
områden med hög skyddsnivå kan anläggningar av typen minireningsverk
komma krävas (Umeå kommun, 2018).

Vattenförsörjning bör:
• I första hand baseras på uttag från det kommunala vattenledningsnätet.
• I andra hand baseras på grundvatten från enskilda vattentäkter, om möjligt från
gemensamma anläggningar (Umeå kommun, 2018).
I den fördjupade översiktsplanen (Umeå kommun, 2018) beskrivs också att
närsaltstillförseln till Stöcksjön bör minskas. Ny bebyggelse i närheten till sjön bör
endast ske där det finns tillgång till det kommunala avloppsnätet. Närsalttillförseln
från jordbruk ska enligt översiktsplanen minskas till exempel genom att stråket
närmast sjön och tillrinnande bäckar inte gödslas. Våtmarken Lillsjöns
fördröjningsfunktion kan förbättras (belägen i tillrinnande bäck väster om Stöcksjön).

3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

OMRÅDESBESKRIVNING OCH TOPOGRAFI

Planområdet uppgår till ca 25 330 m2 och utgörs av fastigheterna Stöcksjö 14:59,
14:60 samt del av Stöcksjö 14:23. Området lutar i dagsläget från väster mot öster med
höjder på +24,2 m vid västra planområdesgräns och +22,5 m vid östra
planområdesgräns (RH2000, Scalgo live, 2021).
3.1.1 FÖRE EXPLOATERING

Planområdet är i dagsläget delvis bebyggt och utgörs av villatomter inom fastigheterna
Stöcksjö 14:59 och 14:60. Fastigheten del av Stöcksjö 14:23 utgörs av skog och
ängsmark.
3.1.2 EFTER EXPLOATERING

Befintliga villatomter blir oförändrade. Inom del av Stöcksjö 14:23 skapas planmässiga
förutsättningar för fyra nya tomter för bostadsändamål samt lokalgata. Se bilaga 2 för
förslag till plankarta för området.
3.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2021) utgörs området ungefär till hälften av
isälvssediment och till hälften av postglacial sand (Figur 2). Enligt SGU:s kartvisare för
brunnar (SGU, 2021) så varierade jorddjupet mellan 18 och 26 m inom intilliggande
fastigheter vid borrning av energibrunnar.
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N

Figur 2: SGU:s jordartskarta 1:25000 – 1:100 000 (SGU, 2021) över planområdet. Gröna områden utgörs
av isälvssediment, orangea områden av postglacial sand och gula av lera/silt.

HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.3

Enligt SGU:s karttjänst (SGU, 2021) för genomsläpplighet har områdena med
isälvssediment och postglacial sand hög genomsläpplighet vilket motsvarar en
hydraulisk konduktivitet om 10-1 – 10-5 (Figur 2, SGU, 2018). Lera/silt har låg
genomsläpplighet vilket motsvarar en hydraulisk konduktivitet om 10-6 – 10-9 (Figur 2,
SGU, 2018).
Området ligger inom skyddsområde enligt vattenförvaltningsförordningen för
grundvattenförekomst och avloppskänsliga vatten (fosfor) (VISS, 2021). Närmaste
skyddade område enligt miljöbalken ligger ca 1 km öst om planområdet
(Vattenrelaterat Natura 2000, Umeälvens delta och slätter, SE0810475) (VISS, 2021).
Enligt SGU:s karttjänst för brunnar finns närmaste brunn för dricksvatten ca 550 m
nordväst om planområdet.
Området ligger inom normal skyddsnivå för enskilda avlopp vilket innebär (Umeå
kommun, 2021):
•
•
•

Minst 90 procent reduktion av organiska ämnen
Minst 70 procent reduktion av fosfor
Risk för smitta eller annan olägenhet ska minimeras
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3.4

BEFINTLIG AVVATTNING

Planområdet avvattnas huvudsakligen genom naturmarksavrinning österut inom
planområdet för att därefter rinna ut i ett avvattningsföretag nordöst om planområdet.
Avvattningsföretaget (Stöcksjö – Röbäck dikning, AC 3_5531) bildades 1944 och
avvattnar jordbruksmarken norr om planområdet genom diken till Degernäsbäcken,
som sedermera rinner ut i Storrinneln och därefter i Bottenviken.

N

Figur 3: Befintlig ytavrinning inom planområdet (Scalgo Live, 2021). Flödesvägar är illustrerat med
mörkblått. Planområdets placering är markerat med svart.
3.5

FÖRORENAD MARK

Det finns inga uppgifter om förorenad mark inom planområdet. Området finns ej heller
i länsstyrelsens karttjänst över potentiellt förorenade områden (VISS, 2021).
3.6

RECIPIENT, AVRINNINGSOMRÅDE OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Recipient för dagvatten från planområdet är Degernäsbäcken vilken ingår i
huvudavrinningsområdet Kustområde (SE28029) samt delavrinningsområdet ”Mynnar i
Storrinneln” (SE707922-172108). Statusklassning och miljökvalitetsnormer för
Degernäsbäcken (senast beslutade förvaltningscykel 2017-02-23) redovisas i Tabell 1
(VISS, 2021).
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Tabell 1: Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Degernäsbäcken (VISS, 2021).

Ekologisk status

Kemisk ytvattenstatus

3.7

Statusklassning
Måttlig status på grund av
otillfredsställande
konnektivitet, morfologi
och hydrologisk regim
samt de särskilt
förorenande ämnen (SFÄ)
koppar och zink
överskridande
gränsvärdena.

MKN
God ekologisk potential
2027.

Uppnår ej god status
baserat på halter av
prioriterade ämnen
(kadmium och nickel)
överskridande
gränsvärdena (utöver
de nationella
överskridelserna av
kvicksilver och bromerade
difenyletrar).

God kemisk ytvattenstatus

BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR

Befintliga VA-ledningar löper längs planområdets västra gräns inom fastigheterna
Stöcksjö 14:59 och 14:60. Enligt VAKIN finns goda möjligheter kapacitetsmässigt att
ansluta kommande tomter till verksamhetsområdet för VA. Huvudspillvattenledningen
ligger på höjden +21,17 m (RH2000) i ungefärligt läge för anslutning av ny ledning
från planområdet vilket är ca 1,2 m lägre än höjden på befintlig mark i östra delen av
planområdet. Dricksvattenledningen är en PVC 225 mm ledning och
spillvattenledningen är en 225 mm betongledning.

4

ANALYSER, BERÄKNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

I följande avsnitt redovisas analyser, beräkningar och bedömningar som har gjorts.
4.1

DAGVATTEN

4.1.1 ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Ett 100-årsregn med 10 min varaktighet motsvarar en regnintensitet om 488,8 l/s*ha,
(Ekvation 4.5 i P110; Svenskt Vatten, 2016) vilket omräknat blir 29,3 mm som används
i översvämningsmodellen Scalgo Live (2021) för att undersöka översvämningsrisker
inom planområdet vid skyfall. I modellen tas inte hänsyn till infiltration eller avledning
av dagvattnet via brunnar och ledningar. Enligt simuleringar i Scalgo live utifrån
ovanstående (2021) så uppstår ett antal vattensamlingar inom planområdet med ett
maximalt djup på ca 70 cm (Figur 4). Höjdsättningen av planområdet blir därför viktig.
Vägar och byggnader ska höjdsättas med hänsyn till ytliga rinnvägar så att instängda
områden undviks.
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29 mm nederbörd

N

Figur 4: Simulering av 29 mm regn i Scalgo Live (2021). Planområde är markerat med svart.
4.1.2 MARKANVÄNDNING

Markanvändning före respektive efter exploatering framgår av Tabell 2.
Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) har använts.
Befintlig markanvändning har karterats utifrån flygbilder för området och
markanvändningen efter exploatering har karterats utifrån förslaget till plankarta
tillhandahållen av beställaren (Bilaga 2).
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Tabell 2. Markanvändning med motsvarande avrinningskoefficienter (ɸ).
Befintlig
Naturmark
Villatomter
Grusväg
Totalt

Area (ha)
1,94
0,53
0,07
2,533

Φ
0,1
0,25
0,4

Red. yta (ha)
0,19
0,13
0,03
0,35

Efter exploatering
Naturmark
Villatomter
Grusväg
Totalt

Area (ha)
1,166
1,160
0,207
2,533

Φ
0,1
0,25
0,4

Red. yta (ha)
0,117
0,290
0,083
0,489

4.1.3 FLÖDESBERÄKNING

Flöden före och efter exploatering har beräknats med rationella metoden (Ekvation 4.4
i P110; Svenskt Vatten, 2016a). Rinntiden beräknas för nuläget till 35 minuter utifrån
längsta rinnsträckan (220 m) samt rinnhastigheten i mark (0,1 m/s, Svenskt Vatten,
2016). Rinntiden efter exploatering beräknas till 20 min utifrån att avrinning sker i
mark (90 m, 0,1 m/s, Svenskt Vatten, 2016) samt i dike (130 m, 0,5 m/s, Svenskt
Vatten, 2016). Årlig avrinningsvolym är beräknat utifrån en årlig nederbörd på 712 mm
(SMHI vattenwebb, 2021).
Dimensionerande flöden (Tabell 3) visar att flödet kommer öka både med och utan
klimatfaktor i och med planerad exploatering av området. Årsmedelflödet ökar med
cirka 37 % efter exploatering (Tabell 3).
Tabell 3. Beräknade årsmedelflöden samt flöden och volym för 2, 10 och 100 års regn före respektive efter
exploatering.
Parameter

Enhet

Befintlig

Flöde 2 års regn
Flöde 10 års regn
Flöde 100 års regn
Volym 10 års regn
Årlig avrinningsvolym

l/s
l/s
l/s
m3
m3/år

22
37
78
77
2 515

Efter
exploatering
44
74
158
89
3 485

Efter exploatering
med klimatfaktor 1,3
57
96
206
115
4 530

4.1.4 FÖRDRÖJNINGSBEHOV

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats enligt P104 (Svenskt Vatten, 2011a) och
P105 (Svenskt Vatten, 2011b). En total fördröjningsvolym för hela planområdet har
beräknats utifrån att flödet till avvattningsföretaget norr om planområdet ej får öka
efter exploatering. För ett 10 års regn med klimatfaktor 1,3 blir total
fördröjningsvolym ungefär 70 m3 för dagvattnet från planområdet räknat med ett
avtappningsflöde motsvarande befintligt flöde från området.
4.1.5 FÖRORENINGSBERÄKNING

Som underlag till föroreningsbelastning har schablonhalter för dagvatten baserat på
markanvändning (StormTac, 2021) använts. För befintlig och kommande
markanvändning har schablonhalter för naturmark (Skogs- och ängsyta), grusväg (Väg
1) och villaområde använts. Föroreningsmängderna har beräknats utifrån en
genomsnittlig årsnederbörd på 712 mm/år (SMHI vattenwebb, 2021)
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Planerad exploatering beräknas öka föroreningsmängderna av samtliga undersökta
förorenande ämnen (Tabell 4).
Tabell 4. Föroreningsmängder före respektive efter exploatering samt ökning i antal kg och procent.

Ämne
Fosfor, P
Kväve, N
Bly, Pb
Koppar, Cu
Zink, Zn
Kadmium, Cd
Krom, Cr
Nickel, Ni
Kvicksilver, Hg
Suspenderade ämnen
Olja
PAH16

Befintlig

Exploaterat
Kg/år

0,3
2,3
0,018
0,031
0,11
0,0009
0,01
0,01
2,5E-05
98
0,62
0,0007

0,6
4,6
0,027
0,061
0,19
0,0014
0,02
0,02
8,4E-05
169
1,43
0,0014

Ökning
Kg/år

0,3
2,3
0,01
0,030
0,08
0,0006
0,01
0,01
6,0E-05
71
0,81
0,0007

%

83%
98%
54%
96%
77%
62%
84%
67%
243%
73%
130%
94%

För att kunna fastslå om denna ökning kan riskera en försämring av
miljökvalitetsnormen i Degernäsbäcken, beräknas tillskottet (µg/l) till recipienten. I
beräkningen har ett medelvärde för vattenföringen (åren 1981 - 2010) i bäcken
använts (SMHI Vattenwebb, 2021) vilket uppgår till 0,39 m3/s. Tillskottet har därefter
jämförts med riktvärden för särskilt förorenande ämnen i inlandsytvatten och
gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019). För fosfor och kväve finns inget
jämförelsesvärde i och med saknande uppgifter för dessa. För suspenderade ämnen
och olja saknas riktvärde och för PAH16 används gränsvärde för benso(a)pyren
(HVMFS, 2019).
Föroreningsbelastningen för samtliga ämnen är lägre än angivna riktvärden (Tabell 5).
Planerad exploatering bedöms därför inte försämra Degernäsbäckens
miljökvalitetsnormer.
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Tabell 5: Tillskottet i recipienten Degernäsbäcken med jämförelse mot rikt- och gränsvärden för särskilt
förorenade ämnen i inlandsytvatten samt gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2019).
Ämne

Tillskott recipient (µg/l)

Fosfor, P

0,05
0,38
0,002
0,005
0,015
0,0001
0,002

Kväve, N
Bly, Pb
Koppar, Cu
Zink, Zn
Kadmium, Cd
Krom, Cr
Nickel, Ni

0,002
7E-06
14
0,12
0,0001

Kvicksilver, Hg
Suspenderade ämnen
Olja
PAH16

Gränsvärde (µg/l)

1,2*
0,5*
5,5*
0,08***
3,4
4*
0,07**

0,00017

*Biotillgänglig halt; **Gränsvärde max tillåten koncentration; ***Beror på vattenhårdhetsklass
4.2

DIMENSIONERING SPILLVATTEN

För beräkning av dimensionerande spillvattenflöde har ett summerat normflöde
beräknats utifrån antalet anslutna avloppsenheter (två tvättställ, en diskbänk, en
tvättmaskin, en diskmaskin, en utslagsback, två vattenklosetter samt två duschar per
villa) vilket uppgår till 63 l/s. Det dimensionerade spillvattenflödet har därefter
beräknats till 2,4 l/s enligt Svensk Vatten P110 ekvation 4.2 (Svenskt Vatten, 2016).
Som jämförelse har även dimensionerande spillvattenflöde beräknats utifrån
rekommenderad specifik spillvattenavrinning vilket uppgår till 150 l/person och dygn
(Svenskt vatten, 2016). Det har antagits 5 personer i varje villa. En säkerhetsfaktor på
1,5 har använts enligt rekommendationer i Svenskt vatten P110 (Svenskt vatten, 2016).
Utifrån detta har dimensionerande spillvattenflöde beräknats till 2,6 l/s vilket är i nivå
med beräkningen utifrån normflöde.
Vid en ledningsdimension på 200 mm, en minsta lutning på 5 promille och ett
råhetstal på 0,2 mm (PE, PVC ledning) uppnås självrensning i ledningen (Svenskt vatten
P110, tabell 4.15). Fyllnadsgraden blir 22 % (Colebrook White) vilket innebär att
kapacitet finns för att ansluta ytterligare fastigheter. Det har antagits att inläckage av
grund- och/eller markvatten ej sker då det är nyanlagda ledningar.
4.3

DIMENSIONERING DRICKSVATTEN

För ett mindre antal bostäder (färre än 500 brukare) beräknas dimensionerande
dricksvattenflöde utifrån att varje tappställe ger upphov till ett visst normflöde
(Boverket, 2008). För planområdet har typ och antal tappställen enligt Tabell 6 antagits
vilket ger upphov till ett summerat normflöde på 18 l/s. Vid avläsning mot diagram för
sannolikt flöde (Svenskt Vatten, 2001) så motsvarar detta ett dimensionerande
dricksvattenflöde på 1,3 l/s.
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Tabell 6: Normflöde och sannolikt dricksvattenflöde för planområdet.

Tappställe
För vardera varm- och kallvatten
Badkar
Diskbänk
Dusch
Tvättställ
Utslagsback
För enbart kallt
Hushållstvättmaskin
Vattenklosett
Tappvatten till anslutning golvbrunn,
gårdsbevattning
För varm- och kallvatten
Hushållsdiskmaskin

Normflöde (l/s)

Antal

Totalt

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

0
6
12
6
6

0
2,4
4,8
2,4
2,4

0,2
0,1
0,2

6
12
6

1,2
1,2
1,2

0,2

6

2,4

Summa normflöde:
Sannolikt flöde (l/s) (Svenskt vatten,
2001)

18
1,3

För att bestämma erforderlig dimension på dricksvattenledningen mellan
huvudledningen och serviserna till tomterna har tryckförlusterna i
dricksvattenledningen beräknats utifrån att trycket i servisens anslutning vid tomten
belägen längst bort (200 m) ska vara minst 2 bar. Detta för att ett tryck om minst 1,5
bar (Svenskt Vatten, 2001) ska uppnås i tappstället fem meter (tappställe en meter
ovan golv på andra våningen i bostadshus) ovan servisens anslutning. Vid PEM slang
med 50 mm ytterdiameter blir tryckförlusterna ca 0,5 bar och vid 40 mm ytterdiameter
blir tryckförlusterna 1,6 bar (beräknat med Colebrooks-Weisbachs formel). För att
minimera tryckförlusterna rekommenderas därför PEM-slang med 50 mm
ytterdiameter. Serviserna rekommenderas anläggas med PEM slang med 32 mm
ytterdiameter.

5

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

Styrande för förslag till dagvattenhantering blir kravet om att flödet till
avvattningsföretaget inte bör öka vid exploatering vilket innebär att det finns ett behov
av fördröjning av dagvatten inom planområdet. Enligt föroreningsberäkningar finns
inget behov av rening avseende recipienten.
FÖRSLAG TILL REGLERING I PLANBESTÄMMELSERNA

5.1

I planbeskrivningen och plankartan till detaljplanen kan dagvattenfrågan utifrån PBL
regleras med avseende på följande:
•
•
•
•

Avsätta mark för visst ändamål, exempelvis anläggning för dagvattenhantering
Föreskriva användande av visst byggmaterial
Reglera markytans utformning, höjdläge och vegetation, exempelvis andel
hårdgjord yta
Det tekniska utförandet av bebyggelsen
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•

Avskärande diken

I plankartan bör det avsättas mark för dagvattenhantering på båda sidorna av planerad
väg vilket möjliggör anläggande av svackdiken för trög avledning av dagvatten från
tomterna och vägen. I förslag till plankarta är dessa områden reglerade till att inte få
bebyggas vilket är lämpligt då området då kan nyttjas för dagvattenanläggningarna
samt även förläggning av spill och dricksvattenledningar på större djup. För att
möjliggöra att anlägga VA ledningar på lämpligt, frostfritt djup (1,2 m under markytan
med isolering) samt för att uppnå dagvattenavrinning rekommenderas att markytans
höjdläge i området för väg och tomter regleras så att denna är minst +23,4 m
(RH2000) med avrinning mot avsatt mark för dagvattenhantering. Höjden baseras på
höjden på huvudspillvattenledningen (+21,2 m) samt på att höjdskillnaden på
ledningen blir ca en meter på 200 m ledning (5 ‰ lutning) vilket är det ungefärliga
avståndet från anslutningspunkten till bortre planerade fastigheten.
REKOMMENDATIONER FÖR DAGVATTENHANTERING

5.2

Dagvattenhanteringen inom planområdet föreslås lösas med öppna gröna
dagvattenlösningar som möjliggör infiltration samt viss rening av dagvatten. För
fördröjning och avledning av dagvattnet rekommenderas att svackdiken anläggs på
båda sidor om planerad väg dit dagvatten från väg och tomter avleds. För de
fastigheter som saknar källare rekommenderas att takdagvattnet leds via
stuprörsutkastare över gräsytor och till svackdikena. Svackdikena anläggs med svag
lutning österut så att vattnet vid större flöden kan avledas till befintliga diken öster om
planområdet. Ett primärt utlopp utformas så att utflödet stryps motsvarande befintligt
flöde från planområde (totalt 37 l/s från planområdet). En sekundär flödesväg
rekommenderas även genom en erosionsskyddad bräddningsanvisning som avleder
vattnet vid skyfall. Dikena förbinds lämpligast under infarterna till tomterna med
trummor.
Svackdiken bör underhållas genom att (SVU, 2016)
•
•
•
•

Gräset klipps till en lämplig nivå (ca 50 – 150 mm).
Skräp avlägsnas.
Kontroll sker av eventuella erosionsskador samt att vatten kan flöda fritt från
de dagvattenuppsamlande ytorna (vägar, parkeringar etc) till dikena.
Avlägsna sediment vid trummor och utlopp.
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Figur 5: Exempel på svackdiken.

Ett svackdike med bottenbredd 0,3 m, djup 0,3 m samt en släntlutning om 1:3 innebär
en kapacitet på 216 l/s vid 1 % lutning vilket är tillräckligt för att även avleda 100årsflöden. Två diken på vardera 150 m innebär också att tillräcklig fördröjningsvolym
erhålls. Se Figur 6 för illustration över föreslagna dagvatten- och VA-anläggningar.
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N

Figur 6: Förslag till dagvattenhantering och VA-försörjning. Svarta pilar utgörs av svackdiken med 1 %
lutning. Rött streck är ledningar för spill- och dricksvatten med 0,5 % lutning. Minsta plushöjd (+23,4 m)
anges. Röd prick är ungefärlig anslutningspunkt för VA.

6

FÖRSLAG TILL VA-FÖRSÖRJNING

Som det beskrivs under avsnitt 5.1 innebär nuvarande höjder inom planområdet
svårigheter att via självfall leda spillvatten från den tomt som planeras längst österut
inom planområdet, då det inte går att åstadkomma självrensning eller förläggning på
frostfritt djup. Samma svårigheter uppstår om spillvattnet avleds norrut från
planområdet och ansluter på huvudledningen längre norrut på Stöcksjö kustväg. För
att lösa detta föreslås därför att marken fylls ut kring tomterna och vägen så att höjden
på slutlig mark är minst +23,4 m (RH2000). Genom att vägen och tomterna höjdsätts
och att spill- och vattenledningar förläggs på minst 1,2 m djup samt isoleras så kan
dessa anläggas på frostfritt djup med erforderlig lutning för att uppnå självrensning (5
‰) och anslutas kortast väg västerut på huvudledningen längs Stöcksjö kustväg (Figur
6).
Dricksvattenledningen ligger i samma stråk som spillvattenledningen längs Stöcksjö
kustväg. Vattenledningen som ansluter mot denna rekommenderas vara minst PE50
samt att serviserna anläggs med PE32. Dricksvattenledningarna anläggs lämpligast i
samma stråk men ovan spillvattenledningarna inom planområdet.

6.1

ANLÄGGNINGSKOSTNAD

En grov kostnadsuppskattning har tagits fram för beskriven VA-försörjning till
planområdet (Tabell 7). Utöver ovan beskrivna ledningar så ingår i materialkostnaderna
även en nedstigningsbrunn, en tillsynsbrunn, en avstängningsventil för dricksvatten
samt 6 spolbrunnar. Svackdiken för dagvattenhantering kan anläggas i samband med
anläggande av VA-ledningarna och kan därför antas ingå i dessa kostnader.
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Tabell 7: Uppskattade anläggningskostnader för beskrivna VA-anläggningar inom planområdet.

Arbete
Schakt, fyll, kontroller

585 000 SEK

Material
Ledningar, brunnar, isolering

240 000 SEK

Ej specificerade markarbeten anläggningskompletteringar 2 %,
10 % oförutsett, byggherrekostnader osv 20 %

Totalt

7

264 000 SEK
1 089 000 SEK

SLUTSATSER

Föreslagen dagvattenhantering innebär säker avledning av dagvatten från planområdet
vid både normalregn och skyfall. Genom att anlägga öppna, gröna
dagvattenanläggningar i form av svackdiken erhålls en trög fördröjning genom
infiltration samt viss rening av dagvattnet uppkommen inom planområdet. Föreslagen
hantering innebär vidare att miljökvalitetsnormen för recipienten Degernäsbäcken ej
försämras.
Höjdsättningen av planområdet blir viktig. Vägar och byggnader ska höjdsättas med
hänsyn till ytliga rinnvägar så att instängda områden undviks. Höjdsättningen är också
viktig för att säkerställa att spillvattenledningar och vattenledningar kan anläggas på
frostfritt djup med isolering, samt för att spillvattenledningar ska kunna anläggas med
erforderlig lutning.
Föreslagen VA-lösning är i enlighet med Umeå kommuns fördjupade översiktsplan
vilket innebär att spillvatten och dricksvatten i första hand ska anslutas till de
kommunala näten.
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Bilaga 1
Bilaga till dagvattenutredning för Stöcksjö 14:23 BN-2018/01307 (fylls i av konsult). Alla förslag och
åtgärder nedan ska vara kopplade till dagvattenutredningen.
Allmän plats
Behövs ett område för
dagvattenhantering
säkerställas?

Ja/nej
Ja

Behöver ett byggnadsverks
placering regleras?

Nej

Behöver markförhållanden
regleras? (Plushöjd)

Ja

Behöver markens största
lutning anges?

Ja

Beskrivning
Exempelvis dagvattendamm.

Kommentar
Se 5.1 och 5.2.

Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.
Storlek i m2 och m3.
Exempelvis att pumpstation ska
placeras i direkt anslutning till
dagvattendammen)
Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.
Om det behövs ska föreskriven höjd
över ett angivet nollplan (+0.0)
redovisas på en separat
kartbild/illustration. Särskilt gäller detta
då platsen är en gata eller park som
gränsar till kvartersmark som ska
bebyggas. Höjden för en fastighets
utfart ska bland annat kunna utläsas.
Exempelvis en gatas största lutning eller
minsta vertikalradie.

Se 5.1 och 5.2

Se 5.1 och 5.2

Om det behövs ska det redovisas på en
separat kartbild/illustration. Lutningen
kan uttryckas på olika sätt. Den kan
anges som ett lutningsförhållande, 1:20,
eller i procent, 5 %, eller i grader, 2,5°.

Behöver markytans
maximala hårdgöringsgrad
anges?

Nej

Om det behövs ska det framgå hur
mycket av markytan som maximalt får
hårdgöras till en andel av X%. Vilken yta
det gäller ska också anges på en separat
kartbild/illustration.
Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.

Behöver våtmark anläggas
med funktion som
utjämningsmagasin?
Behöver dike för dagvatten
säkerställas?

Nej
Ja

Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild. Även
bredd och djup ska anges.

Se 5.1 och 5.2

Kvartersmark
Behöver tekniska
anläggningar (E) placeras
på kvartersmark?

Ja/nej
Nej

Beskrivning
Kan vara fördröjningsmagasin, mark för
infiltration av dagvatten,

Kommentar

dagvattendamm, dagvattendike,
pumpstation
Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.
Beroende på vad det gäller så ska t.ex.
läge, yta, bredd, djup mm redovisas.
Om det där olämpligt inom vissa
områden ska området redovisas på en
separat illustration/kartbild.

Är det olämpligt eller
mindre olämpligt med
bebyggelse inom vissa
områden med hänsyn till
dagvattenhantering?
Är det olämpligt eller
mindre olämpligt med
källare inom vissa
områden?
Finns det anledning att
grundläggning endast får
ske på gjuten platta inom
vissa områden?
Finns det anledning att
byggnader ska utföras så
att naturligt
översvämmande vatten
upp till nivån + 0,0 meter
över nollplanet inte skadar
byggnadens konstruktion?
Behöver takvatten
infiltreras på tomten?
Är det inom vissa områden
olämpligt att marken
hårdgörs?

Nej

Behöver marken vara
genomsläpplig?

Nej

Behöver största djup i
meter för dränerande
ingrepp regleras?

Nej

Behöver lägsta nivå i meter
över nollplanet för
dränerande ingrepp anges.

Nej

Om det behövs ska området redovisas
och lägsta nivå i meter över nollplanet
anges.

Behöver lägsta
schaktningsnivå i meter
över nollplanet anges?

Nej

Om det behövs ska området redovisas
och lägsta schaktningsnivå i meter över
nollplanet anges.

Nej

Om det där olämpligt inom vissa
områden ska området redovisas på en
separat illustration/kartbild.

Nej

Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.

Nej

Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.

Nej
Nej

Exempelvis på grund av markens
egenskaper mm.
Om det behövs ska området redovisas
på en separat illustration/kartbild.
Om det behövs ska minsta andel
genomsläpplighet redovisas i X% och
vilka områden som är lämpliga/mer
lämpliga för ändamålet.
Om det behövs ska området redovisas
och största djup anges.

Behöver markförhållanden
regleras? (Plushöjd)

Ja

Exempelvis om markens höjd eller
lutning behöver anges? Som skydd mot
störningar i form av översvämning och
erosion.
Om det behövs ska föreskriven höjd
över ett angivet nollplan (+0.0)
redovisas på en separat
kartbild/illustration.

Se 5.1 och 5.2
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GRUNDKARTA TILL DETALJPLAN
Upprättad 2011-02-01
Reviderad

LAN 11-26

..............................

Mätning :
AKR
Kartkonstruktion : AKP
Kartstandard enligt HMK
- Innehållsstandard: Mindre betydelsefull information har utelämnats
- Lägesnoggrannhet : Objekten är digitaliserade (förortsområde)
- Aktualitetsstandard : Visst preciserat kartinnehåll är kontrollerat och
aktuellt vid på kartan angiven tidpunkt
Koordinatsystem i plan och höjd : Sweref 99 20 15 resp RH 2000
Höjdinformation: Höjdkurvor på 1 meters ekvidistans
Ursprung : Digital primärkarta
Flygfotografering år : 1991 och 2003 på 800 meter
Underjordiska ledningar redovisas ej på grundkartan
Plangränser och planbestämmelser redovisas ej på grundkartan
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning
Upphovsrätt : Umeå kommun

