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1 Bakgrund och syfte 
En detaljplan ska upprättas för Ubyn 2:119 m.fl. utanför Gällö i Bräcke kommun. 

Målet är att utveckla området vid skidtunneln MidSweden 365 och förbättra 

möjligheterna för turistboende och service i området. 

1.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning 

eller tillfälligt framträngande grundvatten. 

Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 

markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda och branta ytor ger en 

snabb och plötslig dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika 

områden ger upphov till trög avrinning. 

Vid en exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare 

flödestoppar kan bli resultatet om andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av 

byggnader, anläggande av nya vägar och parkeringsytor samt eventuella 

förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera påverkar 

också hur dagvattnet rinner av från området. 

Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning 

och erosionsskador men dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att 

föroreningar och sediment riskerar att följa med dagvattnet ut i recipienten. Det 

föreligger en större risk för transport av sediment och/eller eroderande material 

innan den nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats. 

För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada 

ska därför en robust och uthållig dagvattenhantering framarbetas. 

1.2 Lokalisering och avgränsning 

Gällö tätort ligger vid E14 mellan Bräcke och Brunflo cirka 5 mil söder om 

Östersund och längs med Mittbanan. Planområdet ligger cirka 2,5 km från Gällö 

och på båda sidor om Revsundsvägen (väg 568) och i anslutning till 

Revsundssjön.   

Detaljplanens totala areal uppgår till cirka 17 hektar. De fastigheter och 

fastighetsägare som berörs är:  

• Ubyn 2:119, ägs av MidSweden 365 AB  

• Ubyn 1:27, ägs av privatperson 

• Ubyn 2.121, ägs av Silvarus AB 

• Ubyn 1:12, ägs av Trafikverket  

• Eventuellt beroende på planområdets slutgiltiga utbredning: Ubyn 2:15, 

ägs av Trafikverket 
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Figur 1. Planområdets läge i relation till Gällö. 

1.3 Underlag 

• Plankarta från Bräcke kommun 

• Utdrag från VISS 

• Trummors dimension och placering från NJDB och NVDB 

1.4 Koordinat- och höjdsystem 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 15 45 

Höjdsystem: RH2000 

1.5 Styrande dokument 

• Svenskt vattens publikation P110 

• Trafikverkets dimensioneringsförutsättningar för trummor under väg- 

och järnväg 

1.6 Geohydrologiska förutsättningar  

Området lutar ned mot Revsundssjön i sydsydostlig riktning ned mot 

Revsundssjön och marken består av organiskt material, morän och berg.  

Det har utförts en geoteknisk undersökning som redovisas i ”Projektering PM 

Geoteknik 20220414”. Där framgår det att marken består av ett tunnar organiskt 

lager på ca 0,1 m ovan ett lager morän. Berg påträffades ca 3-10m under 

markytan. Se geotekniskt PM för detaljerad beskrivning.  

Vid fältundersökningen sattes 3 st grundvattenrör. Vid mätning 2022-03-14 

påträffades inget grundvatten i mätningarna ovan vägen, och ett 

grundvattendjup på 3,4 m under markytan i röret söder om vägen. Dessa 

mätningar har en hög osäkerhetsfaktor då grundvattnet troligen inte har hunnit 

stabiliserat sig efter installation av rören. Mer mätningar bör ske för att få en 

bättre förståelse av grundvattennivåerna inom området.  
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1.7 Recipienter  

Genom fastigheterna 2:119 rinner en mindre bäck nedanför branten vid 

skidtunneln och mynnar ut i Revsundssjön, VISS ID:SE696711-147697 som är 

ett Natura 2000-område. Bäcken rinner delvis genom skogsmark men är också 

kulverterad under väg och järnväg. Bäcken är smalare än två meter och vid 

dessa finns enligt naturvärdesinventeringen inga särskilda naturvärden. 

Den enda recipient i detta område som återfinns i VISS är Revsundssjön, och i  

Tabell 1 sammanfattas statusen på miljökvalitetsnormerna enligt VISS.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer 2016 - 2021 för recipienter. 

  Ekologisk  Kemisk 

  Krav Status  Krav Status 

Revsundssjön 
God status 
2027 Måttlig 

 
God ytvattenstatus 
2027 Uppnår ej god* 

* Det är mindre stränga krav på kvicksilver och kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter för 

vilka det gäller ett generellt undantag i alla vattenförekomster. Det anses till största delen bero på 

långväga luftburna föroreningar, vilket gör att i dagsläget är tekniskt omöjligt att åtgärda. De 

nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. 

Revsundssjön har bedömts ha Måttlig ekologisk status på grund av 

konnektivitetsproblem i delar av vattensystemet. Miljökvalitetetsnormen är God 

ekologisk status 2027. Sjön är klassad att ha god kemisk ytvattenstatus med 

undantag på bromerad difenyleter, kvicksilver och antracen. De vattenprover 

som finns från närområdet (Gällöviken) visar på en sjö med högt pH, obetydligt 

färgat vatten (låg slamhalt) och ej detekterbara halter av organiska föroreningar 

som PFAS-ämnen och PAH:er samt bakgrundshalter avseende metaller.    

1.8 Natur- och kulturintressen 

Revsundssjön ingår i Natura 2000 och detta behandlas ytterligare i PM:et för 

miljökonsekvenser. I denna konstateras att exploateringen inte medför någon 

betydande risk för ytterligare föroreningar utöver grumling där grumling kommer 

att ske oavsett vid ett regn med en återkomsttid på 100 år. Ur miljöperspektiv 

bör fokus därför vara att minska risken för grumling vid ett regn med en 

återkomsttid på 10 år.  

Mer utförlig information finns i ”PM – Risk för påverkan på Natura 2000 område 

och miljökvalitetsnormer för vatten, Detaljplan Viken Gällö” 

1.9 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag inom planområdet. Enligt information från 

Länsstyrelsen (2022-03-03) har en privat markägare beviljats 

markavvattningstillstånd på sin fastighet 2021. 

1.10 VA-ledningar 

I dagsläget finns inget centralt ledningssystem utan det finns mindre lokala 

system med eget vatten och rening. En förstudie har gjorts för att utreda 

lämpliga VA-lösningar vid exploatering. Dagvattenhantering bedöms inte 

påverka dessa VA anläggningar i framtiden. 
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1.11 Övriga ledningar och diken 

Genom området rinner två bäckar där den östra bäcken är kulverterad under 

aktivitetsområdet och skidtunneln. Bäcken rinner sedan under väg 568 och 

järnvägen via vägtrummor. Den västra bäcken rinner fritt genom området men 

går genom trummor för att korsa väg 568 och järnvägen. Trummornas kapacitet 

för dessa bäckar blir dimensionerande för dagvattenhanteringen där vägen och 

järnvägens trummor ska klara ett regn med en återkomsttid på 100 år. 

1.12 Brunnar 

Det finns tre brunnar för vattenuttag i eller i anslutning till planområdet och 

marken lutar från planområdet ned mot dessa brunnar. Vid exploateringen 

planeras en förändring av VA systemet i området och det är då möjligt att 

behovet av brunnarna kan förändras, även om två brunnar ligger utanför 

planområdet. Oavsett om de blir kvar eller inte torde inte exploateringen ha 

alltför stor påverkan på de befintliga brunnarna eftersom exploateringen är liten 

i förhållande till avrinningsområdet. 

 

Figur 2. Bearbetat urklipp från SGUs brunnsarkiv. 

1.13 Verksamhetsområde 

Det berörda området ligger i dagsläget utanför kommunens 

verksamhetsområde för VA och dagvatten. 
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2 Dagvattenhantering 
Planområdet är en del av tre olika avrinningsområden, se Figur 3. 

Uppdelningen av avrinningsområdena styrs av trummorna som är markerade i 

figuren och som leder dagvattenflödet från respektive avrinningsområde under 

väg och järnväg. 

 

Figur 3. De tre avrinningsområden som korsar planområdet. 

Eftersom planområdet genomskärs av Mittbanan måste dagvattenhanteringen 

dimensioneras i enlighet med Trafikverkets krav på att deras trummor ska 

kunna klara av ett regn med en återkomsttid på 100 år och en klimatfaktor på 

20 %. De trummor som blir dimensionerande för området och deras 

dimensioner redovisas i Figur 4. 
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Figur 4. Trummorna som korsar Revsundsvägen och Mittbanan och deras dimensioner. 

Dimensionen för cirkulära trummor redovisas med diameter och för rektangulära trummor som höjd 

x bredd. 

Efter diskussion med Bräcke kommun har det enats om att 

dagvattenhanteringen inom exploateringsområdena ska dimensioneras i 

enlighet med Svenskt vattens standard för gles bostadsbebyggelse vilket 

innebär att trycknivå i ledningshjässa och marknivå dimensioneras för regn med 

en återkomsttid på två respektive tio år. Till detta har en klimatfaktor på 25 % 

lagts till. 

Eftersom majoriteten av området är naturmark har två olika metoder för att ta 

fram dimensionerande flöde jämförts. För naturmarksavrinning med långa 

lågintensiva regn har Trafikverkets metod för att beräkna dimensionerande 

flöde använts, och för korta intensiva regn från hårdgjorda ytor har rationella 

metoden använts. På grund av en relativt stor andel vägar i området har ett 

kortare intensivt regn visat sig generera högst flöde i område 2 och 3 och därför 

blir denna typ av regn dimensionerande för dessa områden. I område 1 har det 

långsamma regnet valts som dimensionerade på grund av områdets storlek i 

förhållande till den låga andelen hårdgjord yta. 

Majoriteten av de existerande vägarna antas vara asfalterade, men ett fåtal 

antas vara grusbelagda baserat på foton från Google street view. Utifrån 

illustrationsritningen har de framtida vägarna försökt uppskattas men både läge, 

storlek och beläggning är osäkert. 

2.1 Avrinningsanalys vid skyfall 

En avrinningsanalys har genomförts med verktyget Scalgo. Avrinningsanalysen 

är baserad på ett modellregn och tar endast hänsyn till ytlig avrinning. Ingen 

infiltration har beaktats. Resultatet av analysen redovisas i Figur 5. Det finns 

ingen större skillnad mellan nuläge och framtida scenario; vatten ansamlas 

endast vid enstaka hus vilket med korrekt höjdsättning kommer att kunna 

byggas bort med lutning ut från byggnader. 
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Figur 5. Figuren visar vattendjup i lågpunkter vid skyfall. Både nuläge och framtida scenario 

redovisas. Ju mörkare färg desto mer vatten ansamlas. Det är endast vid ett fåtal nya hus där 

vatten ansamlas i framtiden.  

2.2 Flödesberäkning 

Utifrån den förändrade markanvändning före och efter exploatering och 

avrinningskoefficienter för respektive markanvändning har flöden beräknats för 

nuläget och efterläget. 

Två olika typer av rinntider har beräknats. Den ena rinntiden baserar på vilken 

rinntid i den rationella metoden som ger ett flöde motsvarande det i 

Trafikverkets metodik för flödesberäkning vid trumdimensionering. Den andra 

rinntiden baseras på längden på rinnvägarna i området och hastigheten på 

flödet. Hastigheten för naturmark och diken har antagits vara 0,1 respektive 0,5 

m/s i enlighet med P110.  

De fastigheter som berörs är endast sparsamt bebyggda i dag. Det finns en 

större anläggning i anslutning till skidtunneln samt ett antal bostadshus glest 

belägna. Utöver de exploaterade områdena består marken främst av 
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skogsmark i olika åldersklasser, men även två bäckar där strandskyddets 

gällande diskuteras. Kommunen hävdar att behovet trumfar strandskyddet 

medan Länsstyrelsen kräver en bättre motivering.   

Området genomskärs av en större väg (568) och en järnväg (Mittbanan) och 

hänsyn till dessa måste tas. Trafikverket anger att inga förändringar får göras 

inom vägområdet och att inte fasta föremål får finnas inom vägens 

säkerhetsområde. Trafikverket önskar också att ingen ny bebyggelse tillkommer 

inom 30 meter från järnvägen.  

Enligt detaljplanen ska inga ytterligare anslutningar göras på väg 568, däremot 

önskar Trafikverket att en genomgång görs av de existerande vägarna och ser 

ifall några anslutningar kan tas bort och vägarna ledas om. Sträckningen av 

dessa nya vägar kan påverka dagvattenhanteringen. 

Utifrån ”Underlag illustrationsplan.dwg” som levererades till Sweco har hus och 

vägar uppskattats men åtminstone vägarnas utbredning och placering kan 

förändras. Planområdet innefattar hus, stugor och besöksanläggningar. En 

sammanställning av markanvändningen före och efter exploatering redovisas i 

Tabell 2. 

Tabell 2. Tabellen visar markanvändningen före och efter exploatering för område 1, 2 och 3. 

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient, ϕ 
Area nuläge [ha] Area framtid [ha] 

Område 1    

Naturmark 0,01 143 143 

Takyta 0,9 0,07 0,2 

Asfalterad yta 0,8 1,8 1,8 

Grusbelagd yta 0,4 – – 

Område 2    
Naturmark 0,01 3,5 3 

Takyta 0,9 0,05 0,6 

Asfalterad yta 0,8 0,3 0,2 

Grusbelagd yta 0,4 0,01 – 

Område 3    
Naturmark 0,01 13 12 

Takyta 0,9 0,4 0,6 

Asfalterad yta 0,8 1 1,9 

Grusbelagd yta 0,4 0,7 0,7 

 

Rinntid och motsvarande flöden för de tre områdena redovisas i Tabell 3. För 
område 1 har endast långsam avrinning kontrollerats då exploateringsgraden är 
väldigt låg jämfört med det totala avrinningsområdet. För de andra två 
områdena är den snabba avrinningen dimensionerande. Dessa flöden har 
kontrollerats mot Trafikverkets trummor för väg och järnväg och analysen visar 
att trummornas kapacitet är tillräcklig även efter exploatering för område 2 och 
3. För område 1 klarar trumman varken flödet före eller efter exploatering. 
Flödet ökar endast med 3 % så inverkan av exploateringen är marginell och 
därför föreslås ingen fördröjning – problemet är inte exploateringen utan 
trummans nuvarande dimension. 
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Tabell 3. Rinntid och flöde för respektive område före och efter exploatering. 

      Flöde [l/s] 

  Rinntid (min)   Innan Efter 

Område 1     

Snabb --  -- -- 

Långsam 430  970 1000 

Område 2     

Snabb 12  170 375 

Långsam 400  130 140 

Område 3     

Snabb 24  540 785 

Långsam 420  410 430 
 

2.3 Fördröjningsbehov 

Eftersom flödesökningen efter exploatering är marginell och trumman för 

område 1 inte klarar av att avleda nulägesflödet anses det inte rimligt att 

fördröja vattnet ytterligare jämfört med nuläget.  

3 Föreslag till dagvattenhanterande 
åtgärder 

3.1 Principiell utformning av dagvattenhantering 

För planområdet föreslås att trafikavvattning och takavvattning avleds och renas 

via öppna dagvattendiken utmed vägarna. Detta bidrar både till ökad 

reningsförmåga då dagvattnet renas nära källan samt att det bidrar till viss 

fördröjning av dagvattenflödena då öppna dagvattensystem har en naturlig 

inbyggt flödesreducering. Dikessystemet föreslås utformas som svackdiken 

med infiltrationsstråk under dikesbotten för att ytterligare öka rening och 

fördröjning. Svackdiken fungerar även som bra snömagasin för den snö som 

uppkommer inom gaturummet. 

3.1.1 Planerad höjdsättning och skyfallshantering 

För att dagvattnet ska nå de ytor som lämpar sig för allmänna 

dagvattenåtgärder såsom översilning och/eller specifika huvudåtgärder måste 

hänsyn tas till detta i höjdsättningen. En bra höjdsättning möjliggör hantering av 

dagvatten så nära källan som möjligt samt säkerställer att det dagvatten som 

ska hanteras når avsedda åtgärder. 

För att skapa ett kontrollerat flöde vid det dimensionerande regnet med en 

återkomsttid på 100 år bör höjdsättningen göras i området så att vattnet 

naturligt rinner ned mot trummorna på ett kontrollerat sätt och lokala lågpunkter 

undviks. 

Höjdsättningen närmast intill byggnader utförs så att den ytliga avrinningen sker 

ut från huskroppen. 
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4 Avledning av dagvatten 
Dagvattnet föreslås avledas med öppna lösningar vilket bedöms vara 

genomförbart i och med mängden oexploaterade ytor i området. Än så länge 

saknas en detaljerad utformning av området varpå specifika lösningar är svåra 

att redovisa. Därför redovisas i stället lämpliga åtgärder vid olika områden i 

detaljplaneområdet vilket är sammanställt i Figur 6. Lokal fördröjning kan vara 

diken som fördröjer vattnet, men det kan även vara små dammar eller 

infiltrationsanläggningar. Syftet med den uppsamlande lösningen är att samla in 

vattnet från Björkberget och avleda det kontrollerat. Det kan exempelvis vara ett 

dike som går längs med botten av branten. Där topografin tillåter det kan denna 

uppsamling sedan ledas till ett dike med fördröjning. Med fördröjning och 

energidämpande åsyftas lösningar som fördröjer vattnet, men även lösningar 

som ser till att energinivån och hastigheten i vattnet dämpas för att minska 

negativ inverkan på Revsundssjö, till exempel grumling och erosion.  

De ytor som är markerade med grönt där det förordas fördröjning och 

energidämpande är av sekundärt intresse; övriga markerade ytor har en 

viktigare funktion. 

 

Figur 6. Föreslagna ytor för dagvattenhantering. 

Dagvattensystemen i bostadskvarteren ska dimensioneras för ett regn med en 

återkomsttid på 10 år i enlighet med P110. Höjdsättning, rinnvägar och 

dagvattenlösningar bör dock utformas för att klara av att avleda ett regn med en 

återkomsttid på 100 år på ett kontrollerat sätt för att undvika skador på väg och 

järnväg.  

För att undvika en ökad risk för erosion och grumling måste åtgärder 

genomföras som minskar risken för ökad suspension i recipienten. Vid ett regn 

med en återkomsttid på 100 år är risken för grumling stor även i nuläget och 

ingen ökad risk för negativ påverkan bedöms tillkomma vid exploatering av 

området. Därför läggs fokus på att minimera risken för grumling vid normala 

regn upp till en återkomsttid på 10 år. Därför bör dagvattenlösningarna som 

hanterar vatten från vägar och hus utformas för att reducera hastigheten i 

vattnet och öka sedimenteringen. Ett sätt att göra detta är att anlägga 

svackdiken på lämpliga platser, och i och med den låga exploateringsgraden 
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bör detta inte vara något problem ytmässigt men det grunda jorddjupet kan 

försvåra det.  

Svackdiken är diken med låg släntlutning där vattnets kontakt med diket är stor. 

Dessa diken kan även anläggas med strypning för att öka fördröjningen. En 

principskiss av ett svackdike illustreras i Figur 7. Ytterligare åtgärder som kan 

bidra till att minska energin kan vara stenar i diken, singelvallar och eventuellt 

översilningsytor, men dessa har bäst funktion vid låga flöden. 

 

Figur 7. En illustration av ett svackdike med ett strypt utlopp 

5 Osäkerheter och risker 
Varken husens eller vägarnas läge är helt fastslagna vilket medför att både 

mängden avrinning och rinnvägarna är okända. Dessutom har inget sagts om 

beläggning på vägarna vilket också påverkar mängden avrinning. Särskilt för 

bostäderna på Björkberget har vägens placering en stor påverkan. Om vägen 

anläggs mellan husen och branten kan vägen avleda allt vatten bort från 

planområdet och in i ett annat avrinningsområde vilket bör undvikas vid 

kommande exploatering. Allt detta medför att de beräknade flödena är osäkra. 

Trummorna under väg och järnväg har inte mätts in utan placering och 

dimension har tagits från Trafikverkets öppna databaser NVDB och NJDB. 

Eftersom varken Bräcke kommun eller Sweco kontrollerat detta får det anses 

medföra en viss osäkerhet. Eftersom trummorna inte mätts in är trummornas 

lutning och överdjupet okänt, detsamma gäller utformningen på dikena 

uppströms och nedströms. Detta innebär att kontrollen av trummornas kapacitet 

också har osäkerheter kopplade till sig.  
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6 Slutsats och förslag på fortsatta arbeten 
Den föreslagna detaljplanen ökar mängden dagvatten från planområdet. 

Analysen har visat att Trafikverkets trummor klarar att avleda det ökade flödet 

vid ett regn med en återkomsttid på 100 år och ingen fördröjning kommer 

krävas för område 2 och 3. För område 1 ökar endast avrinningen marginellt 

och eftersom trummorna är underdimensionerande i dag förordas ingen 

fördröjning. 

Den viktigaste dagvattenåtgärden i detta område är att reducera inverkan på 

recipienten Revsundssjön där grumling är den stora risken. Detta måste 

avhjälpas genom att reducera hastigheten och mängden sediment i dagvattnet 

innan det når Revsundssjön. Eftersom exploateringsgraden är låg bör denna 

fördröjning ske i öppna lösningar i anslutning till de ytor som ger upphov till 

vattnet. 

Lutningen inom området medför också att det finns risker för skador vid ett 

skyfall, men den bedöms som liten och utan ökade konsekvenser från nuläget; 

skyfallsanalysen visar på ett fåtal områden där vatten kan ansamlas men om 

höjdsättningen görs korrekt med lutning ut från byggnader ska inte detta vara 

ett problem i realiteten. 

När vägarna och husens placering och utformning inom området fastställts 

måste en mer detaljerad undersökning av flöden och rinnvägar göras och 

dagvattenlösningar detaljprojekteras. 


