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Sammanfattning 

Detaljplanen för Söderköping 3:45 m.fl. omfattar ett sex hektar stort park- och 

radhusområde centralt i Söderköpings tätort. En del av dagens parkmark, en 

tennisbana samt de tre radhuslängorna planeras ge plats åt sju trevåningshus 

med totalt 90 lägenheter. Planområdet är beläget intill Storån som är recipient 

för områdets dagvatten. Idag har ån god kemisk status men endast måttlig 

ekologisk status till följd av övergödning. Tillförseln av fosfor måste minska 

avsevärt till år 2027. 

Om inga dagvattenrenande och fördröjande åtgärder skulle vidtas beräknas 

planerad exploatering medföra att det dimensionerande flödet ökar med ca 30 % 

och föroreningsbelastningen med 20-100 % beroende på ämne. Tillförseln av 

fosfor skulle öka med ca 70 %.  

För att inte försvåra att god ekoligisk status uppnås måste dagvattnet så långt 

som möjligt fördröjas och renas lokalt. För det krävs ett "trögt" dagvattensystem 

som jämnar ut flöden och avskiljer föroreningar under dagvattnets väg till 

recipienten. 

Marken i området utgörs av ett mäktigt lerlager. Infiltrations- och 

perkolationsmöjligheterna i planområdet är begränsade, men föreslås förstärkas 

med perkolationsmagasin (stenkistor) , svackdiken, biofilter och 

genomsläppliga beläggningar. Gröna tak (Sedum) kommer att anläggas på en 

del av byggnaderna. Framför allt utgör dessa anläggningsåtgärder 

fördröjningsvolymer som ger förutsättningar för avskiljning av partikulära 

föroreningar i dagvattnet, bland annat fosfor. 

Beräkningar visar att med föreslagna åtgärder kan en betydande del av de 

framtida dagvattenföroreningarna, mellan 50 % och 90 % förväntas avskiljas. 

Med föreslaget dagvattensystem skulle därmed tillförseln av fosfor och andra 

föroreningar minska jämfört med dagens nivåer. 
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1 Inledning 

Detaljplanen för Söderköping 3:45 m.fl. syftar till att möjliggöra byggrätter för 

sju flerfamiljsbostadshus i norra Eriksvik i anslutning till Storån i Söderköping 

tätort (Figur 1). I samband med planarbetet genomförs denna 

dagvattenutredning i syfte att utreda förutsättningarna för att uppnå en 

långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom planområdet och skydda Storån. 

 

Figur 1. Planområdet är beläget centralt i Söderköping tätort, i direkt 

anslutning Storån. Karta och ortofoto: Lantmäteriet/Metria/Söderköpings 

kommun
1
. 

                                           
1
 Eniro, 2016. Kartan. [http://kartor.eniro.se/], hämtad 2016-06-22. 
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Storån, som är recipient för dagvatten från planområdet , bedöms av 

Vattenmyndigheterna ha måttlig ekologisk status och god kemisk status
2
. 

Föreslagen miljökvalitetsnorm innebär att vattenförekomsten ska behålla sin 

goda kemiska status och uppnå god ekologisk status till 2027
3
. 

Planområdet består idag till största delen av parkmark (Brunnsparken) men 

innefattar även en mindre grusparkering, en kyrka samt en tennisbana och tre 

radhuslängor. Planen innebär att radhusen, tennisplanen och en del av 

parkmarken ersätts av sju flerfamiljshus med anslutande parkeringsplatser, 

uthus och garage. 

I denna utredning beskrivs de övergripande förutsättningarna inom planområdet 

samt principiella förslag till dagvattenhantering. Därutöver redovisas en 

modellerad uppskattning av detaljplanens inverkan på dagvattenflöden och 

föroreningsmängder. 

1.1 Syfte 

Utifrån rådande förutsättningar är syftet med denna utredning att: 

- Beräkna nuvarande och framtida föroreningsbelastning från området, 

samt beskriva behov av reningsåtgärder för dagvatten utifrån 

recipientens miljökvalitetsnormer. 

- Beskriva ytvattnets flödesvägar, förväntade flöden för olika 

återkomsttider, samt hantering av höga flöden inom området. 

- Utifrån planbeskrivningen göra en preliminär beskrivning av ett 

framtida dagvattensystem i området med hänsyn till att dagvattnet så 

långt som möjligt ska "renas lokalt med naturliga metoder" (som det 

står skrivet i planbeskrivningen). 

  

                                           
2 Med undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter, vars gränsvärden bedöms 

överskridas i samtliga vattenförekomster i Sverige idag. 
3
 Denna norm är ännu inte fastslagen så till vidare  gäller miljökvalitetsnormen god 

kemisk status och god ekologisk status till 2021. 
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2 Förutsättningar 

Planområdet är 6,07 hektar stort, varav Storåns yta utgör 1,22 hektar. De 

resterande 4,85 hektar av planområdet som är fast mark utgör 

utredningsområdet i denna dagvattenutredning. Planområdet ligger i stadsdelen 

Eriksvik och gränsar till Skepparevägen i norr och till von Blocks väg i väster, 

samt till Viggebyvägen i söder och Korsgatan i öster (Figur 2). 

 

Figur 2. Planområdet är markerat med blå linje och består av 4,85 hektar 

markyta. 1,22 hektar utgörs av Storåns vattenyta. Källa: 

Lantmäteriet/Metria/ Söderköpings kommun
4
. 

 

2.1 Geologi och topografi 

Marken inom utredningsområdet utgörs av ett mäktigt lager med postglacial 

finlera (Figur 3). Från markytan är det mellan 17 och 25 meter ner till urberg 

vid planerade byggnader. Vid Brunnskyrkan är lerlagret 70 meter tjockt. 

Grundvattnets trycknivå ligger cirka 1,5 meter under markytan. 

Området är flackt med svag lutning mot den lite brantare strandbrinken och 

Storån. Åns normalvattenstånd är + 0-0,5 m (RH 2000). Bortsett från 

strandzonen varierar marknivåerna i området mestadels mellan +2,3 m och +2,9 

m
5
. Viggebyvägen som utgör områdets södra gräns sluttar svagt åt öster med 

höjder mellan +3,3 m och +2,6 m. 

                                           
4
 Eniro, 2016. Kartan. [http://kartor.eniro.se/], hämtad 2016-06-27. 

5
 Detta enligt kommunens underlag där terrängpunkter har mätts i anslutning till 

planområdet. Dock är mätningarna inte heltäckande, varför både lokala höjder och 
sänkor kan förekomma. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, Söderköpings kommun, 

Calluna AB, WRS AB. Upprättad 2016-09-27. 

7 (36) 

 

Figur 3. Jordartskartan över planområdet visar att hela området ligger på 

postglacial finlera. Källa: Sveriges Geologiska Undersökning
6
. 

 

2.2 Nuvarande och historisk markanvändning 

En stor del av den nuvarande markanvändningen är parkmark och öppna 

grönytor med en del gång- och cykelstråk. Storån rinner genom planområdet i 

väst-östlig riktning.  

I Brunnsparkens norra del ligger Brunnskyrkan, en träkyrka byggd i norsk 

stavkyrkostil (Figur 4). Det ligger även en mindre grusparkering med cirka 16 

platser i det nordvästra hörnet. Söder om Storån ligger i dag, förutom parkmark, 

en tennisbana samt tre kommunala radhuslängor. Den sydvästra delen av 

planområdet fram till Dr Böttingers väg ingår i riksintresset för den medeltida 

staden. 

 

                                           
6
 SGU, 2016. Kartvisare jordarter. [http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-

25-100-tusen-sv.html], hämtad 2016-06-22. 
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Figur 4. (Överst t.v.) Viggebyvägen (sedd från väster) utgör planområdets 

södra avgränsning. (Överst t.h.) Storån till höger och nuvarande 

radhusbebyggelse i bakgrunden. Fotot taget från östra delen av planområdet. 

(Nederst t.v.) Storån, parkpromenaden och tennisbanan. Fotot taget centralt 

i  planområdet. (Nederst t.h.) Brunnskyrkan med utkastare för takvatten 

(sedd från söder). 

 

2.3 Planerad markanvändning 

Planen för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, avser att förändra 

markanvändningen framför allt i områdets mellersta och östra delar. 

Tennisbanan, radhuslängan samt en del gräsytor kommer att ge plats åt sju 

flerfamiljshus med tre våningar, maximalt 13,5 meter höga (Figur 5, Figur 8). 

Totalt kommer cirka 90 lägenheter att inrymmas i nybyggnationerna, som 

kommer att ha fasader i puts samt plåt eller tegel som takmaterial. 

Enligt planbestämmelse kommer det i den östra delen av flerfamiljshusområdet 

anläggas gröna Sedum-tak anläggas på uthus, garage och moloker
7
. I "tungor" 

mellan flerfamiljshusen samt längs med Viggebyvägen planeras för 95 

parkeringsplatser (Figur 8). I planförslaget ingår även att Viggebyvägen förblir 

allmän gata i sin nuvarande sträckning. 

                                           
7
 Moloker är en slags delvis nedgrävd avfallsbehållare. 
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Figur 5. Exempel på utformning av den nya bebyggelsen med sju 

flerfamiljshus med cirka 90 lägenheter samt 95 parkeringsplatser i 

planområdets mellersta och östra delar (planillustration 2015-07-17). 

Planförslaget innebär att parkmarken i Eriksvik kommer att minska med en 

knapp hektar. Tillsammans med tennisplanen och 3 800 m
2
 radhusområde 

kommer den att ersättas av cirka 1,4 hektar flerfamiljshusområde (Tabell 1). 

Tabell 1. Nuvarande och framtida markanvändning i planområdet 

beräknat utifrån ortofoton samt planbeskrivningen. 

  
Nuvarande Framtida 

ha ha 

Väg (asfalt) 0,57 0,57 

Parkering (grus) 0,04 0,04 

Radhusområde 0,38 - 

Flerfamiljhusområde - 1,42 

Parkområde 3,77 2,80 

Kyrka 0,02 0,02 

Tennisplan 0,08 - 

(Ytvatten) (1,22) (1,22) 

Summa 
4,85 4,85 

(6,07) (6,07) 

 

2.4 Avrinningsområde och recipient 

Hela planområdet avvattnas till Storån. Området ligger i delavrinningsområdet 

"Mynnar i Söderköpingsån
8
" (Figur 6) som är 7,22 km

2
 stort. Inom 

delavrinningsområdet består markanvändningen av 40 % skogsmark, 33 % 

jordbruksmark och 27 % urbant. 

61 % av närsaltbelastningen i delavrinningsområdet beräknas av SMHI (S-

HYPE) härstamma från diffus avrinning från jordbruksmark. Den främsta 

punktkällan inom området är Söderköpings avloppsreningsverk som står för en 

belastning av 110 kg fosfor och 20 ton kväve årligen. Diffus avrinning från 

urbana områden inklusive dagvatten står för en bruttobelastning på 244 kg P/år 

                                           
8
 Delavrinningsområdets AROID är 648423-153100 i SMHI Vattenwebb. 
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och 845 kg N/år 
9
. Detta motsvarar ett årligt arealläckage på 1,2 kg P/ha  och 

4,3 kg N/ha, vilket kan jämföras med ett årsmedelläckage på 0,39 kg P/ha  och 

11,1 kg N/ha från jordbruksmark i Östergötlands län
10

. 

 

Figur 6. Planområdet är del av delavrinningsområdet "Mynnar i 

Söderköpingsån" (markerad med halvtransparent blå färg). Källa: SMHI
11

. 

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) definieras den del av Storån som 

rinner från tillflödet från Lillån väster om Söderköping genom staden och fram 

till tillflödet från Tvärån, som en vattenförekomst (Figur 7). Denna 

vattenförekomst har idag måttlig ekologisk status samt god kemisk status med 

undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter, vars gränsvärden överskrids 

i alla svenska vattenförekomster. Ån är påverkad av övergödning och 

syrefattiga förhållanden, främst till följd av för hög fosforbelastning. Till grund 

för den kemiska och ekologiska statusbedömningen har analyser gjorts av de 

tungmetaller som normalt också förekommer i dagvatten: bly, kadmium, nickel, 

koppar, krom och zink. Samtliga understiger gällande gränsvärden. Föreslagen 

                                           
9
 SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. 

[http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/], hämtad 2016-06-22. 
10

 SLU, 2016. Växtnäring i typområden på jordbruksmark. 

[http://jordbruksvatten.slu.se/vaxtnaring_start.cfm], hämtad 2016-08-26. 
Data erhållen för Götalands norra slättbyggder i Östergötlands län, mätningar från 
1988-2015. 
11

 SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. 

[http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/], hämtad 2016-06-22. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, Söderköpings kommun, 

Calluna AB, WRS AB. Upprättad 2016-09-27. 

11 (36) 

miljökvalitetsnorm är bibehållen god kemisk status samt god ekologisk status 

till 2027
12

. 

 

Figur 7. Karta över vattenförekomsten Storån (ljusblåfärgad sträcka). Storån 

mynnar ut i Slätbaken, en Östersjövik. Källa: VISS
13

. 

I enlighet med den praxis som följer av EU-domstolens dom 2015 i det så 

kallade Weser-målet, innebär EU:s ramvattendirektiv att ingen enskild 

kvalitetsfaktor i en vattenförekomst får försämras på ett sådant sätt att 

uppfyllelse av miljökvalitetsnormen försvåras. En exploatering får inte riskera 

medföra att gränsvärdet för ett prioriterat ämne eller ett särskilt förorenande 

ämne överskrids. Ur ett kommunalt planeringsperspektiv bör en exploatering så 

långt möjligt hushålla med eventuellt "utsläppsutrymme" så att framtida 

exploateringar inte förhindras eller försvåras av att ytterligare utsläppsutrymme 

saknas. Därför bör målet för en hållbar dagvattenhantering i planområdet vara 

att inte försämra, utan helst förbättra, möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna i Storån. 

Sammanfattningsvis utgör fosfor det mest påtagliga problemet för Storåns 

vattenkvalitet och ekologiska status. Eftersom fosfor återfinns i dagvatten från 

bebyggelse är ökad bebyggelse och ökad tillförsel av dagvatten ett principiellt 

problem. Samtidigt bör planområdets bidrag sättas i relation till hela transporten 

av fosfor i Storåns avrinningsområdes. Avrinningsområdet uppströms om 

tillflödet från Tvärån uppgår till cirka 335 km
2
 och transporterade i medeltal 15 

ton P/år under åren 1999-2014
14

. 

 

                                           
12

 Vattenmyndigheterna, Länsstyrleserna och Havs och Vattenmyndigheten, 2016. 

VISS - Vatteninformationssystem Sverige. [http://viss.lansstyrelsen.se/], hämtad 
2016-06-22. 
13

 Vattenmyndigheterna, Länsstyrleserna och Havs och Vattenmyndigheten, 2016. 

VISS - Vatteninformationssystem Sverige. [http://viss.lansstyrelsen.se/], hämtad 
2016-06-27. 
14

 SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. 

[http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/], hämtad 2016-08-25. 
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2.5 Avrinning av yt- och dagvatten 

Medelavrinningen från planområdet uppskattas idag vara liten, runt 0,30 l/s, 

vilket motsvarar 200 mm avrinning per år.  

Utifrån genomfört fältbesök antas viss ytavrinning också tillföras 

utredningsområdet från gator och kvartersmark söder om planområdet, samt 

från villaområdet norr om Storån, öster om Brunnskyrkan.  

I dag finns åtta stycken dagvattenutlopp till Storån inom planområdet. Det 

innebär att aktuell del av Storån är recipient för betydligt mer dagvatten än bara 

från planområdet. Ett av utloppen är en större dagvattentrumma (med 

uppskattad diameter på 1200 mm) som mynnar i områdets sydvästra del. 

Avrinning av yt- och dagvatten kommer även fortsättningsvis att avvattnas till 

Storån (Figur 8). 

 

Figur 8. Befintliga dagvattenledningar, planerad exploatering och förmodade 

framtida stråk för dagvatten och ytavrinning.  
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2.6 Identifierade kritiska områden 

2.6.1 Instängda områden 

Inom planområdet finns inga hydrauliskt instängda områden som behöver 

beaktas särskilt vid planens utformning för att undvika lokala översvämningar i 

samband med extrem nederbörd. 

2.6.2 Översvämningsrisker 

Längs Östergötlands kust beräknas havsnivån stiga med 0,5-0,6 m till år 2100 

vid en global havsnivåhöjning på en meter
15

. Den pågående landhöjningen 

kompenserar alltså delvis för den förväntade höjda havsnivån. Planområdet 

bedöms i hundraårsperspektivet inte påverkas negativt av höjda 

havsvattennivåer.  

Risk för översvämning finns också vid höga flöden i Storån. Historiska data 

visar att allvarliga översvämningar med vattenfyllda byggnader har skett ett 

flertal gånger under 1900-talet i samband med vårfloden
16

. Det framgår dock 

inte om just Brunnsparken och Eriksvik var drabbade. 

Ett värsta översvämningsscenario torde uppstå genom samverkan av både höga 

flöden, exempelvis vid vårflod, generellt höga havsnivåer och tillfälligt förhöjda 

havsnivåer på grund av så kallad stapling till följd av kraftig vind från havet. 

Någon närmare analys av vilka vattennivåer som då kan uppstå har inte gjorts 

inom ramen för detta uppdrag. 

Tidigare har en översvämningsnivå på +1,5 m.ö.h. diskuterats vid planläggning 

av nya bostadsområden i Söderköpings kommun
17

. Länsstyrelsen i Stockholm 

anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets 

Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter
18

. Kalmar län tog i år 

fram liknande rekommendationer för strandnära byggnationer som enligt 

Länsstyrelsen inte bör ligga lägre än 2,70-2,80 meter
19

. 

De nya flerfamiljshusen planeras placeras på mark som idag varierar mellan 

+2,3 m och +2,9 m. Det är högre än kommunens diskuterade 

översvämningsnivå men kan i vissa fall vara lägre än de av Stockholms och 

Kalmars Länsstyrelsers rekommenderade lägstanivåer för strandnära 

byggnation.  

                                           
15

 SMHI och Naturvårdsverket, 2014. Framtidens havsnivåer. Fakta om 

klimatförändring [http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.36622!/IPCC_fakta_nr2.pdf], 
hämtad 2016-06-29. 
16

 Jonasson, K., 2016. När Storån svämmade över. 

[http://www.folkbladet.se/nyheter/soderkoping/nar-storan-svammade-over-
om4034545.aspx], besökt 2016-06-23. 
17

 Grimsell, G., 2010. Behovsbedömning och avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning - MKB för Söderköping 3:63, Birkagården - Brunnsparken, 
Söderköpings kommun. Samhällsbyggnadskontoret, Söderköpings kommun. 
18 Länsstyrelsen Stockholm. 2015. Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå 

längs Östersjökusten i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning. 

Rapport 2015:14. 
19

 Ljungström, L., 2016. Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat 

klimat – Rekommendationer för strandnära byggnationer. Länsstyrelsen Kalmar län, 
diarienummer 424-4085 -15. 
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2.7 Lokala målsättningar för dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen inom planområdet ska vara förenlig med lokala riktlinjer 

och de målsättningar kommunen har för dagvattenhantering. I Söderköpings 

kommuns VA-policy
20

 står det att den övergripande målsättningen är att:  

Vid all bebyggelseplanering eftersträva en långsiktigt hållbar [...] 

dagvattenhantering. 

Dessutom ska kommunen: 

- Verka för att dagvatten omhändertas nära källan (LOD). 

- Eftersträva att förorenat dagvatten omhändertas och renas innan 

utsläpp till vattendrag sker. 

I planbeskrivningen för området anges att: 

Dagvatten bör så långt som möjligt renas lokalt med naturliga metoder som 

infiltration till grundvattnet eller avdunstning/fördröjningsmagasin. På 

parkeringsytor bör s.k. oljefällor placeras i golvbrunnar. 

Den sista meningen har tolkats som att anläggningar med oljeavskiljande 

funktion bör anläggas på parkeringsytor. Dessa kan exempelvis vara tekniska 

oljeavskiljare men även markväxtsystem, läs mer i avsnitt 4.2.2. 

 

2.8 Syntes av förutsättningarna 

Möjligheten att uppnå god status för enskilda kvalitetsfaktorer i recipienten 

Storån får inte försämras. Den pågående tillförseln av fosfor via avrinning från 

planområdet får alltså inte öka. Detta trots att mängden är försumbar i relation 

till de totala fosformängderna som ån transporterar. 

Dagvattenhanteringen och utformningen av det planerade bostadsområdet måste 

förhindra ökad fosfortillförsel från området och helst minska den. Hanteringen 

ska ske lokalt med naturliga metoder och medföra rening av föroreningar i 

enlighet med kommunens riktlinjer. Några krav eller behov av flödesutjämning 

utifrån översvämningsperspektiv eller begränsad ledningskapacitet finns inte. 

Utifrån ett hundraårsperspektiv kan finnas risk för översvämning, t ex vid 

kombinerade översvämningshändelser. Då närmare underlag saknas kan ingen 

rekommendation rörande lägsta bebyggelsenivå ges.  

                                           
20

 Söderköpings kommun, 2012. VA-policy. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-

17 § 156. 
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3 Planens konsekvenser för dagvattnet  

Då avrinningsvägarna för dagvatten från planområdet till recipienten är korta 

och recipienten för närvarande inte uppnår miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status, måste inverkan av dagvattenburna föroreningar, särskilt fosfor 

minimeras. För att illustrera planens betydelse presenteras nedan modellerade 

flöden, årsavrinning och föroreningsbelastning för nuvarande och framtida 

markanvändning under antagande att inga dagvattenåtgärder genomförs. 

3.1 Dimensionerande flöden - utan åtgärder 

För bestämning av dimensionerande flöden har rationella metoden använts 

(Formel 1). Metoden lämpar sig för mindre områden (upp till cirka 50 hektar) 

med liknande rinntider inom området
21

. 

 

Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde. 

                  

 

   qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

   A = avrinningsområdets area [ha] 

   φ = avrinningskoefficient [-] 

   i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

   regnets återkomsttid 

   kf = klimatfaktor [-] 

 

För de olika regntillfällena anges återkomsttider. Ett 10-årsregn har exempelvis 

en återkomsttid på 10 år, vilket innebär att sannolikheten att det inträffar ett 

enskilt år är 10 %. Sannolikheten att ett 10-årsregn inträffar under någon gång 

under en 10-årsperiod är 63 %. Sannolikheten att ett 10-årsregn överskrids 

under en 10-årsperiod är alltså nästan dubbelt så stor som sannolikheten att den 

underskrids. Då planområdet Eriksvik får anses som "gles bostadsbebyggelse" 

rekommenderas i Svenskt Vatten P110
22

 att dimensionering görs utifrån ett 10-

årsregn. I resultaten (Tabell 2) redovisas även dimensionerande flöden för 2-, 

20- och 100-årsregn. 

Avrinningskoefficienter har hämtats från P110. En varaktighet på 10 minuter 

används eftersom rinntiderna genom området i snitt är mindre än 10 minuter. 

Vid dimensionering av nya dagvattenanläggningar rekommenderas numera en 

klimatfaktor för att ta hänsyn till förväntade ökade nederbördsmängder och 

nederbördsintensiteter i framtiden. En klimatfaktor på 1,25 har använts i denna 

                                           
21

 Lyngfelt, S., 1981. Dimensionering av dagvattensystem - Rationella metoden. 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Rapport nr. 56. 
22

 Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten - Funktionskrav, 

hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation 
P110. ISSN 1651-4947. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, Söderköpings kommun, 

Calluna AB, WRS AB. Upprättad 2016-09-27. 

16 (36) 

utredning då det rekommenderas i P110 vid beräkning av dimensionerande 

flöde för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. Detta 

överrensstämmer väl med SMHI:s förväntade medianökning av 

nederbördsmängden vid korttidsnederbörd med 10 års återkomsttid i 

Östergötlands län. 10-årsregnet förväntas öka i intensitet med 20-27 % beroende 

på utsläppsscenario till slutet av detta århundrade
23

. 

Resultaten av beräkningarna visar att de dimensionerande flödena i planområdet 

förväntas öka med 29 % efter exploatering (Tabell 2). 10-årsflödet ökar från 

ungefär 300 l/s till 390 l/s, vilket motsvarar 285 l/s hared
24

. Ökningen av 

dimensionerande flöde beror på en ökad andel hårdgjord yta. 

Avrinningskoefficienten, som beskriver andelen av nederbörden på en yta som 

förväntas avrinna, beräknas öka från 0,22 till 0,28. 

Tabell 2. Resultat av beräkningar av dimensionerande flöden. 

Reducerad area är arealen för markanvändningen multiplicerad med 

avrinningskoefficienten  (Ф). Flöden är beräknade för 2- (Q2), 10- 

(Q10), 20- (Q20) och 100-årsregn (Q100) enligt rationella metoden. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. area Q2 Q10 Q20 Q100 

ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

Nuvarande 4,85 0,22 1,05 176 299 376 641 

Framtida 4,85 0,28 1,35 227 386 485 827 

Ökning [l/s] 
   

51 87 109 187 

    
+29 % 

 

3.1.1 Fördröjningsbehov 

Nedan presenteras flödesutjämnande volymbehov för olika valda maximala 

avtappningar, samt den magasinsvolym som krävs för att flödesutjämna 20 mm 

nederbörd (Tabell 3). Erforderliga magasinsvolymer är beräknade med 

rationella metoden för ett 10-årsregn enligt Bilaga 6a i P110. 

Om det tillåts en avtappning på 100 l/s ha från kvartersmark i området krävs i 

princip ingen magasinsvolym. Om avtappningen däremot inte får överstiga 

50 l/s ha krävs ett flödesutjämnande volymbehov på 31 m
3
 för kvartersmarken. 

För att omhänderta ett 20 mm regn på kvartersmark krävs 45 m
3
 (Tabell 3). 

För hela planområdet, som har en lägre viktad avrinningskoefficient än 

kvartersmarken (0,28 mot 0,4), krävs en magasinsvolym på 95 m
3
 för att inte 

överskrida en avtappning på 30 l/s ha vid ett 10-årsregn. Erforderlig 

magasinsvolym är 76 m
3
 vid ett 20 mm regn (Tabell 3). 

  

                                           
23

 Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G., Björck, E., Johnell, A., Axén 

Mårtensson, J., Nylén, L., Ohlsson, A., Persson, H., Sjökvist, E., 2015. Framtidsklimat i 
Östergötlands län − enligt RCP-scenarier. SMHI, Klimatologi nr 23. ISSN 1654-2258. 
24

 Reducerad area är den effektiva hårdgjorda ytan, det vill säga arealen gånger 

avrinningskoefficienen (Ared = A · φ). 
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Tabell 3. Erforderligt magasinsbehov för kvartersmark 

(flerfamiljshusområde) samt för hela planområdet för olika valda 

maximala avtappningar, samt för att omhänderta 20 mm nederbörd. 

Magasinsvolymer presenteras som specifik volym (m3/hared), som 

total volym (m3) för varje område samt vilken nederbördsmängd 

respektive volym motsvarar. 

Maximal avtappning 
Avrinnings-
koefficient 

Flödesutjämnande 
volymbehov 

(magasinsvolym) 

Nederbördsmängd 
som motsvarar 
magasinsvolym 

  ϕ m
3
/hared m

3
 mm 

Från kvartersmark (1,42 ha) 0,4* 
   

50 l/s ha 
 

55 31 13,7 

70 l/s ha 
 

24 14 6,0 

100 l/s ha 
 

2 1 0,5 

Vid 20 mm nederbörd 
 

80 45 20,0 

Från planområde (4,85 ha) 0,28* 
   

30 l/s ha 
 

70 95 25,1 

40 l/s ha 
 

41 55 14,5 

60 l/s ha 
 

9 12 3,3 

Vid 20 mm nederbörd 
 

56 76 20,0 

* Arealviktad framtida avrinningskoefficient för kvartersmark (flerfamiljshusområdet) samt för 

hela planområdet. 

 

3.2 Årsavrinning och föroreningsbelastning - 
utan åtgärder 

Den totala föroreningsbelastningen från dagvatten har beräknats utifrån 

nuvarande och framtida markanvändning i planområdet med hjälp av 

StormTac
25

. StormTac är en statistisk modell som utifrån markanvändning och 

årsmedelnederbörd beräknar förväntade halter och mängder av föroreningar i 

dagvattnet. Modellen använder sig av avrinningskoefficienter och 

schablonhalter som är markanvändningsspecifika. Dessa schabloner behandlar 

därför alla ytor som klassas som "flerfamiljshusområden" som ett 

genomsnittligt sådant medan det i verkligheten kan skilja från plats till plats. 

Material på tak, fasader, armaturer m.m. kan exempelvis vara av betydelse för 

dagvattnets föroreningsbelastning. Då schablonerna bygger på mätningar från 

befintliga områden kan bra materialval innebära lägre halter än de som 

presenteras nedan (Tabell 4 och Tabell 5). StormTac kan alltså endast ge en 

indikation på förväntad belastning. Här bedöms det dock vara fullt tillräckligt 

för ändamålet. 

Årsavrinningen från området ökar med drygt 2 000 m
3
/år på grund av att den 

ökade bebyggelsen. Det motsvarar en ökning av årsflöde från nuvarande 0,28 l/s 

till 0,35 l/s
26

. Föroreningsbelastningen ökar generellt på grund av ökad 

årsavrinning men också på grund av att avrinning från flerfamiljshusområden 

vanligen innehåller högre halter av föroreningar än exempelvis parkmark och 

                                           
25

 Larm, T. StormTac v. 2016-03. [http://stormtac.com/], hämtad 2016-06-22. 
26

 Notera att avrinningskoefficienterna som används för beräkning av 

årsmedelavrinning skiljer sig något från avrinningskoefficienterna som avser 
dimensionerande flöden i avsnitt 3.1. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering för Söderköping 3:45 m.fl., Eriksvik, Söderköpings kommun, 

Calluna AB, WRS AB. Upprättad 2016-09-27. 

18 (36) 

radhusområden. Belastningen av näringsämnen kommer att öka, fosfor (+73 %) 

men också kväve (+27 %). Partikulärt material och oljeföroreningar förväntas 

öka med cirka 40-50 % (Tabell 4). 

Tabell 4. Beräknad årsavrinning och belastning i StormTac av 

näringsämnen (P och N), partiklar (SS) och oljeföroreningar före och 

efter planerad exploatering. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m
3
 kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 4,85 0,28 1,35 8 900 1,2 15 510 4,1 

Framtida 4,85 0,35 1,68 11 000 2,2 19 700 6,3 

Ökning    
2 100 0,9 4 200 2,2 

   
+24 % +73 % +27 % +39 % +54 % 

 

Belastningen av tungmetallerna zink, krom och nickel förväntas nästan 

fördubblas jämfört med idag. Bly, kadmium och koppar ökar med cirka 80 %, 

70 % respektive 50 %. Ökningen av kvicksilver är mindre, 17 % (Tabell 5). 

Tabell 5. Beräknad belastning i StormTac av tungmetallerna bly, 

koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver före och efter 

planerad exploatering. 

Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

Nuvarande 56 170 360 2,9 46 30 0,4 

Framtida 103 260 670 5,0 88 60 0,4 

Ökning 
46 90 320 2,1 42 30 0,1 

+82 % +51 % +91 % +71 % +91 % +99 % +17 % 

 

3.3 Syntes av planens inverkan på dagvattnet 

Beräkningar visar att dimensionerande flöden vid kraftiga regn kommer att öka. 

Med ökad hårdgörning i området förväntas även årsavrinningen och transporten 

av dagvattenföroreningar öka, bland annat fosfor och flertalet tungmetaller. Ett 

framtida dagvattensystem  i planområdet måste därför innefatta 

flödesutjämnande åtgärder som fördröjer dagvattnet och effektivt avskiljer 

fosfor men även andra föroreningar. 
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4 Förslag på dagvattenhantering  

Dagvatten bör enligt lokala förutsättningar och kommunala målsättningar 

flödesutjämnas och renas lokalt. Generellt är det önskvärt att dagvatten 

infiltreras. Dock ligger planområdet på ett mäktigt lerlager som troligen har en 

mycket begränsad infiltrationskapacitet. Därför bör infiltrations- och 

fördröjningsmöjligheter förstärkas i området och kompletteras med ett 

avledande dagvattensystem, gärna i form av öppna svackdiken. 

I första hand utgörs de dagvattenalstrande ytorna av bostadshusens tak, 

bostadsparkeringar och aktuell sträckning av Viggebyvägen. Gårdsytor antas 

inte beläggas med asfalt eller annan tät beläggning, något som eventuellt bör 

regleras i plan. Eftersom Viggebyvägen inte ska byggas om är det rimligt att 

befintlig hantering av gatudagvattnet lämnas oförändrad. Därmed kvarstår 

behov av fördröjning och rening av dagvatten från tak och parkeringar. 

4.1 Lokalt omhändertagande på kvartersmark  

Det planerade flerfamiljshusområdet har en relativt stor andel grönmark, vilket 

ger goda förutsättningar för öppen dagvattenhantering. Framför allt bedöms 

gårdsytorna mellan hus A och B, hus C och D, samt grönytan norr om hus E, F 

och G kunna utnyttjas för dagvattenhantering (se Figur 5). Grundprincipen bör 

vara att inget dagvatten ska avledas direkt från fastigheten utan att först passera 

en grönyta, en magasinsvolym och/eller en dammiljö. 

4.1.1 Dagvatten från tak 

För att undvika dagvattenföroreningar är inerta material som exempelvis betong 

eller tegel att föredra framför plåt (även målad) där metaller kan lakas ur. 

Dagvatten från tak bör ledas ut från stuprör via utkastare och en minst 2,5 m 

lång tät anvisning. Vattnet kan ledas till rabatter eller en öppen gräsyta. En 

tillräcklig lutning från husfasaden krävs (se Figur 9) och grönytan bör slutta 

svagt mot exempelvis ett uppsamlande svackdike som avleder vattnet från 

området. 

 

Figur 9. Takvattenutkastare med tät avledning. Betongrännan bör vara minst 

2,5 m och marken luta 5 % de första 3 m från huset för att förhindra att 

takvattnet belastar husgrundsdräneringen. Figur: Svenskt Vatten P105. 
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Infiltrationsdiken och perkolationsmagasin kan också användas vid utkastare för 

att öka infiltration och utjämning av dagvatten. Dessutom bidrar de till att 

behålla den naturliga vattenbalansen genom att möjliggöra för vattnet att spridas 

till omgivande mark och ner till grundvattnet. En vanlig typ av 

perkolationsmagasin är stenkistor; en grop i marken fylld med makadam som 

svepts med geotextil för att undvika inträngning av jord i magasinet. Stenkistan 

kan täckas av jord och exempelvis ligga under gräsmattan (Figur 10). Både dag- 

och dräneringsvatten kan kopplas till stenkistan. Ett annat alternativ för 

perkolationsmagasin är plastkassetter som har en högre andel hålrum än om 

exempelvis grus eller sten används som fyllnadsmaterial. 

  

Figur 10. (T.v.) Utkastare med ränndalar som leder vattnet till små stenkistor 

i gräsmattan. Exempel från Märsta i Sigtuna kommun. (T.h.) Dagvattnet når 

stenkistan via en dagvattenränna. För hus utan källare rekommenderas att 

perkolationsmagasin anläggs minst två meter från huset, för hus med källare 

rekommenderas minst fem meter. Foto: poppelhus.se. 

Gröna tak 

Enligt planförslaget ska gröna Sedum-tak (Figur 11, Figur 12) anläggas på 

garage, uthus och moloker i områdets östra del (se Figur 5). Genom lagring av 

vatten i växtbädden, avdunstning och växternas egna  vattenförbrukning 

(evapotranspiration) minskar avrinningen från taket väsentligt jämfört med ett 

konventionellt tak. Extensiva gröna tak, som är vanligast i Sverige, uppges ha 

en inneboende magasineringsvolym på 5 mm. Regn på 5 mm eller mindre 

motsvarar ungefär hälften av årsnederbörden. Dessa gröna tak har alltså 

kapaciteten att magasinera, evapotranspirera och avdunsta ungefär hälften av 

den årliga avrinningen. 

I nyanlagda gröna tak kan det ske ett läckage av fosfor, men förutsatt att de inte 

underhållsgödslas kommer effekten vara övergående. Gröna tak är lämpliga då 

taklutningen är mindre än 30 grader. Förutom fördelar gröna tak bär med sig ur 

dagvattensynpunkt förbättrar de även luftkvalitet, isolerar byggnaden mot både 

köld och värme, förlänger det underliggande takets livslängd, ger livsmiljö för 

djur och växter och är estetiskt tilltalande. 
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Figur 11. Gröna Sedum-tak på bostadshus och uthus i Sollentuna kommun. 

 

Figur 12. Vanlig uppbyggnad av ett grönt tak. Källa: www.byggros.se. 

4.1.2 Dagvatten från parkeringsytor och lokalgator 

Genom att anlägga parkeringsplatser med genomsläpplig beläggning, 

exempelvis grus (med en sorterad fin fraktion som slitlager), permeabel asfalt 

eller utforma parkeringsrutor med armerat gräs (t.ex. med betonghålsten), eller 

marksten med gles, genomsläpplig fog, minskar avrinningen och föroreningar 

kan bindas in eller brytas ned i marklagret (Figur 13, Figur 14). Även lokalgator 

kan anläggas med genomsläpplig beläggning (Figur 14). Viktigt är då att ange 

en lämplig hastighet med tanke på buller samt säkerställa att gatan är funktionell 

med avseende på exempelvis snöröjning. 
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Figur 13. Exempel på en parkeringsplats med hålsten, Berlin. 

        

Figur 14. (T.v.) Genomsläpplig beläggning på lokal garageinfart, Berlin. (T.h.) 

Lokalgata i norra Tyskland men genomsläpplig beläggning. Foto: Robert 

Jönsson. 

4.1.3 Växtbäddar/regnbäddar och träd 

I anslutning till lokalgator kan så kallade regnbäddar eller regnrabatter anläggas  

(Figur 15). De är nedsänkta växtbäddar med tork- och vattentåliga växter. 

Regnrabatter kan även anläggas i anslutning till utkastare för att omhänderta 

takvatten. De fungerar som en fördröjnings- och översvämningszon där 

dagvatten tillåts att infiltrera. Genom naturliga biologiska och kemiska 

processer kan föroreningar fastläggas och brytas ned samtidigt som de bidrar till 

en mer naturlig hydrologisk balans. 
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Figur 15. Exempel från Portland på nedsänkt växtbädd med träd och andra 

växter dit dagvatten från både väg och trottoar leds. 

Regnbäddar anläggs oftast på ett mäktigt lager av väldränerat friktionsmaterial 

för att skapa en underjordisk magasineringsvolym. För att flödesutjämna 

kraftigare regn är det även viktigt att skapa en magasinsvolym ovan mark. 

Dessutom behöver den förses med ett bräddavlopp och ett dräneringssystem. 

Växtbäddar lämpar sig att ta hand om dagvatten från mindre områden av tak, 

uppfarter och parkeringar. De kan även dimensioneras för att hantera kraftiga 

nederbördstillfällen. Vanligt är att växtbäddarna dimensioneras med ett 

ytmagasin på 15-30 cm och en tömningstid på 12-24 timmar. Det innebär att det 

krävs cirka 15-20 m
2
 per 1 000 m

2
 hårdgjord yta, eller motsvarande 85-115 m

2
 

för att omhänderta dagvattnet från all kvartersmark inom planområdet. 

Träd fungerar också som naturliga biofilter och är önskvärda att 

behålla/introducera även i områden med hög hårdgörningsgrad. Om de placeras 

utmed gator eller bredvid en parkeringsplats planteras de ofta i så kallad 

skelettjord, som består av grovkornig makadam med stor porvolym (Figur 16). 

Skelettjorden förses vanligtvis med en bräddledning som ansluter till 

dagvattennätet. I och med magasinsvolymen som skapas i skelettjorden kan 

dagvatten från gator och parkeringsplatser som leds till trädet utjämnas och 

renas. 
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Figur 16. Principskiss för trädplantering/växtbädd i hårdgjord yta. Källa: 

Umeå kommun. 

 

4.2 Trög avledning 

Denna utredning utgår från att Viggebyvägen lämnas oförändrad. Vid en 

eventuell framtida ombyggnad av vägen finns emellertid möjligheter att avleda 

dagvatten till Brunnsparkens lägre belägna grönytor eller till öppna 

dagvattensystem, exempelvis diken, istället för till gatubrunnar. På så sätt 

skapas en trögt avledningssystem där dagvattnet utjämnas och genomgår 

ytterligare avskiljning av föroreningar. 

4.2.1 Svackdiken och makadamdiken 

Överskottsvatten från tak och parkeringsytor bör avledas i grunda diken med 

flacka sidoslänter, så kallade svackdiken, mot Storån. I mån av utrymme kan 

svackdikena tillåtas övergå i lite större gräsbevuxna ytor med svag skålform 

som får vattenfyllas tillfälligt i samband med kraftigare nederbörd. I vanliga fall 

fungerar ytorna som vilken gräsyta som helst. 
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Figur 17. Ett grusfyllt svackdike bredvid en gång- och cykelväg. Då yta finns 

hade en meandrande utformning varit att föredra. Källa: Botkyrka kommun. 

 

Figur 18. Dagvattnet från en lokalgata i Gustavsberg avleds till ett 

makadamdike. I detta exempel hade det även varit bättre om takdagvattnet 

leddes via utkastare, över gräsytan, till makadamdiket. I botten av 

makadamdiket ligger en dräneringsledning som kan omhänderta vattnet vid 

höga flöden genom kupolsilen. 

4.2.2 Oljeavskiljning 

På större parkeringsplatser bör det anläggas system med god oljeavskiljande 

funktion. Med tanke på parkeringarnas storlek är en enkel och robust lösning att 

leda ut parkeringsdagvattnet över angränsande grönytor. En annan lösning är att 

anlägga parkeringen med genomsläppligt ytmaterial för att tillåta rening i 

marken. Med genomsläpplig beläggning kan oljeavskiljningen förväntas bli 

minst lika hög som i tekniska oljeavskiljare. 
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4.3 Samlad rening och fördröjning 

Inom planområdet bedöms det inte finnas möjlighet att låta dagvatten från 

kvartersmark och gator genomgå ytterligare fördröjning utanför kvartersmark 

innan utsläpp till recipient på grund av platsbrist och lokal topografi. 

Flerfamiljshusen kommer som närmast att placeras 16 meter från Storån. 

Mellan kvartersgränsen och Storån finns endast ett tiotal meter brett område 

som inte bedöms vara lämpligt för öppna lösningar som dammar. 

Nödvändiga schaktdjup skulle göra dem alltför utrymmeskrävande och de 

skulle passa dåligt in i gårdssammanhanget. Därför bedöms de viktigaste 

åtgärderna för att uppnå en hållbar dagvattenhantering vara lokalt 

omhändertagande (avsnitt 4.1) och trög avledning (avsnitt 4.2) inom 

kvartersmark. 

4.4 Principiellt förslag 

Utifrån ovan nämnda dagvattenlösningar har ett principiellt förslag för 

dagvattenhantering inom området tagits fram (Figur 19).  

På baksidorna av hus A-D kan avledning av takvatten ske med utkastare som 

via en tät avledning leds till en gräsyta som sluttar lätt nedåt mot ett svackdike. 

Det är viktigt att skapa tillräckligt med fall från utkastare till svackdike. Diket 

förses med dräneringsledningar, förslagsvis i varje slänt på en höjd något 

ovanför dikets botten för att tillåta en viss vattenyta. Under torrare perioder kan 

dock svackdiket vara tomt och upplevas mer som en grässvacka i landskapet. 

På framsidorna av hus A-D kan utkastare anläggas som leder takvattnet till 

regnrabatter, som i sin tur är utrustade med dräneringsrör som ansluter till 

dagvattennätet. Regnrabatterna kan generellt vara placerade vid 

flerfamiljshusens ingångar för att förhöja platsens estetik. 

Parkering och eventuellt anslutande lokalgata förses med genomsläpplig 

beläggning. Det mest förorenade vattnet inom kvartersmark kommer troligtvis 

från gator och parkeringar varför denna åtgärd bör vara den mest prioriterade. 

Beroende på beläggningens infiltrationskapacitet kan möjligen regnrabatterna 

komplettera hanteringen av dagvatten från dessa ytor vid kraftiga skyfall. För att 

smälta in i omgivande parkmiljö föreslås även plantering av träd i skelettjord 

mellan parkeringsplats och lokalgata. 

Avrinning på baksidan av hus E-G sker via utkastare och stensättning till 

perkolationsmagasin. Eventuellt bör lokala svackor fyllas upp för att inte skapa 

några instängda områden. Mellan hus E och F samt mellan hus F och G finns 

utrymme för mindre makadamdiken som i första hand kan omhänderta 

takvattnet, lett dit via utkastare, stensättning och lämplig fallhöjd. På framsidan 

av husen kan regnrabatter med fördel anläggas med bräddavlopp som ansluter 

till befintligt dagvattennät i Viggebyvägen. På östra sidan av hus G kan en även 

en regnrabatt eller ett perkolationsmagasin anläggas om utrymme finns. 
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Figur 19. En principskiss över föreslagen dagvattenhantering inom 

planområdets kvartersmark.  
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5 Effekter av föreslagen 

dagvattenhantering 

5.1 Effekt på flöden 

Utan flödesutjämnande åtgärder beräknas avrinningen från planområdet öka 

med cirka 30 % på grund av ökad andel hårdgjorda ytor (Tabell 2). Med 

föreslagna dagvattenåtgärder som fördröjer och utjämnar flöden, som 

exempelvis svackdiken, regnrabatter, gröna tak, perkolationsmagasin och 

permeabla ytor, kommer dock ökningen att motverkas och troligen helt utebli. 

En del av dagvattnet kommer att avdunsta och delvis infiltrera och perkolera i 

de magasinsvolymer som skapas. 

5.2 Effekt på närings- och föroreningsbelastning  

Den årliga föroreningstransporten från planområdet har räknats om till 

genomsnittliga årsmedelkoncentrationer som förväntas uppstå om inga åtgärder 

genomförs. Dessa halter jämförs med "riktvärden" för dagvatten från Stockholm 

och Göteborg, samt mot uppmätta bakgrundshalter i Storån och modellerade 

halter i det aktuella avrinningsområdet. 

Det finns idag inga nationella riktvärden eller maximalt tillåtna utsläppshalter 

för dagvatten och därför tillämpar en del kommuner lokala riktvärden. 

Riktvärdesgruppen har tagit fram förslag till riktvärden i Stockholm som 

varierar något beroende på recipient och var i avrinningsområdet utsläppet sker. 

I detta fall är det lämpligt att jämföra med riktvärden 1M som avser utsläpp 

direkt till recipient som är en mindre sjö, vattendrag eller havsvik. Göteborg 

stad har tagit fram riktvärden som tillämpas framför allt gentemot 

verksamhetsutövare men är intressanta att jämför med för att se kravbilder och 

målsättning för dagvatten. 

Halter jämförs även mot årsmedelvärden av månatligt uppmätta halter i 

Brokvarn (provpunkt innan Storån når Söderköping) och i Storåns utlopp under 

2015, samt mot av SMHI modellerade värden med den hydrologiska modellen 

för vatten- och näringsämnestransport S-HYPE. 

Förväntad framtida föroreningsbelastning överskrider både 

dagvattenriktvärdena för fosfor och för partiklar. För kväve och oljeföroreningar 

överskrids ett av riktvärdena. Planområdets halter av näringsämnen överskrider 

Storåns halter, men ligger något under de modellerade värdena för hela 

avrinningsområdet (Tabell 6). 
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Tabell 6. Halter av fosfor, kväve, suspenderat material och olja i det 

framtida planområdet (utan dagvattenåtgärder) jämfört med lokala 

riktvärden, halter i Storån samt med modellerade värden. 

  P N SS Olja 

  mg/L mg/L mg/L mg/L 

Framtida planområde (utan åtgärder) 0,19 1,7 64 0,6 

Riktvärden dagvatten Stockholm, 1M* 0,16 2,0 40 0,4 

Riktvärden VU dagvatten Göteborg** 0,050 1,25 25 1,0 

     
Storån Brokvarn (innan Söderköping), medel 2015*** 0,09 - - - 

Storån utlopp, medel 2015*** 0,08 1,4 - - 

ARO "Mynnar i Söderköpingsån", årsmedel 1999-2014**** 0,22 3,9 - - 

* Riktvärdesgruppen, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholm: Regionplane- och 

trafikkontoret, Stockholms läns landsting, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

** Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2013.  Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 

förorenat vatten till recipient och dagvatten, reviderad 2013. Göteborg, Nr. R 2013:10. 

*** SLU, 2016. Miljödata MVM. Version 1.14.3. [http://miljodata.slu.se/mvm/], hämtad 2016-06-22. 

**** SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. [http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/], 

hämtad 2016-06-22. 

 

För tungmetaller överskrider alla ämnen uppmätta halter i Storån. Koppar och 

kadmium överskrider båda de lokala riktvärdena medan bly, zink och 

kvicksilver överskrider endera av dem. Krom och nickel förekommer i halter 

lägre än riktvärden (Tabell 7). 

Tabell 7. Halter av tungmetaller i det framtida planområdet (utan 

dagvattenåtgärder) jämfört med lokala riktvärden och halter i 

Storån. 

  Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Framtida planområde (utan åtgärder) 9,2 23 61 0,5 8,0 5,4 0,04 

Riktvärden dagvatten Stockholm, 1M* 8 18 75 0,4 10 15 0,03 

Riktvärden VU dagvatten Göteborg** 14 10 30 0,4 15 40 0,05 

        Storån utlopp, medel 2015`*** 1,0 3,9 6,5 0,02 1,3 2,1 - 

* Riktvärdesgruppen, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholm: Regionplane- och 

trafikkontoret, Stockholms läns landsting, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

** Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2013.  Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 

förorenat vatten till recipient och dagvatten, reviderad 2013. Göteborg, Nr. R 2013:10. 

*** SLU, 2016. Miljödata MVM. Version 1.14.3. [http://miljodata.slu.se/mvm/], hämtad 2016-06-22. 

 

Även om näringsämnen och tungmetaller överskrider bakgrundsvärden i Storån 

är årsavrinningen från planområdet såpass litet i jämförelse med åns 

vattenföring att recipientpåverkan förväntas bli minimal. Planområdets årliga 

avrinning är knappt 0,02 % (motsvarande en 5000-del) av Storåns vattenföring. 

Icke desto mindre är det önskvärt att omhänderta dagvattnet lokalt för att 

minska översvämningsrisker och föroreningsbelastningen, samt för att följa 

kommunens riktlinjer. I kapitel 4 föreslås ett antal lämpliga dagvattenåtgärder 

inom kvartersmark. För att illustrera ett möjligt framtida dagvattensystem har 

beräkningar genomförts som antar att gröna tak, regnbäddar och svackdiken 

anläggs. Reningskapaciteten för dessa anläggningar skiljer sig beroende på 

förorening (Tabell 8). Dagvattenanläggningarna skiljer sig även beträffande 

vilka fraktioner av ämnen som de kan rena. Svackdiken renar framför allt de 
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partikulära fraktionerna av föroreningar medan biofilter, såsom regnbäddar, 

renar mindre partiklar och en del lösta föroreningar (Figur 20). 

Tabell 8. Reningskapacitet i olika dagvattenanläggningar. Källa: 

StormTac
27

. 

Anläggning 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

% % % % % % % % % % % 

Grönt tak* -220* -120* 65 -100 20 20 25 35 -35 90 - 

Biofilter  65 40 80 65 85 85 25 75 50 80 60 

Svackdike 30 40 70 65 65 65 60 50 15 70 85 

* Läckage av näringsämnen kan ske i nyanlagda gröna tak, men förutsatt att de inte underhållsgödslas 

kommer effekten vara övergående. 

 

Figur 20. Ungefärligt schema över anläggningstyper och föroreningar som 

kan renas. Källa: Blecken m.fl., 2016
28

. 

Fosfor och många tungmetaller förekommer i högre grad i partikulär form i 

dagvatten medan exempelvis kväve och kvicksilver till stor del förekommer i 

löst form (Tabell 9). 

Tabell 9. Andelen löst respektive partikulär fraktion i dagvatten av 

fosfor, bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver
29

. 

 

P Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

Andelen lösta fraktioner  24% 3% 36% 33% 51% 34% 49% 85% 

Andelen partikulära fraktioner 76% 97% 64% 67% 49% 66% 51% 15% 

 

Observera att reningskapaciteter i olika dagvattenanläggningar (Tabell 8) samt 

fördelningen av löst/partikulär fraktion av föroreningar (Tabell 9) i verkligheten 

inhyser stora variationer. Siffrorna i dessa tabeller ska därför ses som 

vägledande och inte som exakta fakta. 

För beräkningarna har det antagits att gröna tak anläggs på taken av uthus, 

garage och moloker i planområdets östra del, en yta på cirka 520 m
2
. I hela 

flerfamiljshusområdet på 1,42 hektar antas i princip allt dagvatten passera 

                                           
27

 Larm, T. StormTac v. 2016-07. [http://stormtac.com/], hämtad 2016-08-03. 
28

 Blecken, G. m.fl., 2016. Kunskapssammanställning Dagvattenrening. 

Svenskt Vatten Utveckling, rapport nr. 2016-05. 
29

 Larm, T. och Pirard, J., 2010. Utredning av föroreningsinnehållet i Stockholms 

dagvatten. Sweco, Stockholm. 
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biofilter, exempelvis i form av regnbäddar, för att sedan samlas upp i 

svackdiken innan det förs vidare till recipient. 

För gröna tak har reningsschablonerna i Tabell 8 antagits gälla för föroreningars  

totalhalter (löst + partikulär fraktion) . För svackdiken antogs 

reningsschablonerna gälla för endast den partikulära fraktionen medan de 

antogs gälla för den partikulära fraktionen och halva den lösta fraktionen för 

biofilter.  

Resultaten med förväntade föroreningsbelastningar med åtgärder visas i Tabell 

10 och Tabell 11. Trots att dagvattenanläggningar endast anläggs inom 

flerfamiljshusområdet, som upptar en knapp tredjedel (29 %) av planområdet, så 

uppnås goda avskiljningsgrader för hela planområdet; 35 % för fosfor, 40 % för 

partiklar och 44 % för oljeföroreningar. Inom kvartersmarken beräknas en 

avskiljning på drygt 90 % av partiklar och olja samt cirka 60 % för fosfor kunna 

uppnås (Tabell 10). 

Tabell 10. Mängd fosfor, suspenderat material och oljeföroreningar 

som beräknas bli kvar i dagvattnet efter att vattnet passerat 

respektive reningsanläggning. Siffror i fet stil avser den totala 

föroreningsbelastningen för hela planområdet, kursiverade siffror 

inom parantes avser endast belastningen inom kvartersmark. 

  P SS Olja 

  kg/år kg/år kg/år 

Framtida belastning (utan åtgärder) 2,2 705 6,3 

     (varav från kvartersmark) (1,3) (295) (3,0) 

 
   

Steg 1 - gröna tak 
2,4 683 6,3 

(1,5) (274) (3,0) 

Steg 2 - biofilter 
1,5 464 4,5 

(0,6) (55) (1,2) 

Steg 3 - svackdiken 
1,4 426 3,5 

(0,5) (16) (0,2) 

 
   

MINSKNING 
-35 % -40 % -44 % 

(-59 %) (-94 %) (-94 %) 

 

Genom föreslagna dagvattenåtgärder bör belastningen från planområdet av de 

flesta tungmetaller kunna minska med 30-60 % då cirka 50-90 % 

föroreningarna från kvartersmarken bör kunna avskiljas (Tabell 11). Undantaget 

är kvicksilver då den större delen av belastningen beräknas komma från 

Viggebyvägen samt förekomma i mer svåravskiljd löst fraktion. Vägen idag 

avvattnas huvudsakligen genom gallerbrunnar längs med vägkanterna. Vid en 

eventuell ombyggnation skulle istället vägdagvattnet kunna tillåtas rinna ut mot 

gräsytor inom parkområdet eller till öppna diken. 
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Tabell 11. Mängd bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och 

kvicksilver som beräknas bli kvar i dagvattnet efter att vattnet 

passerat respektive reningsanläggning. Siffror i fet stil avser den 

totala föroreningsbelastningen för hela planområdet, kursiverade 

siffror inom parantes avser endast belastningen inom kvartersmark. 

  Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

  g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

Framtida belastning (utan åtgärder) 103 260 678 5,0 88 60 0,44 

     varav från kvartersmark (63) (127) (422) (3,0) (51) (38) (0,11) 

 
       

Steg 1 - gröna tak 
99 271 671 5,0 87 59 0,44 

(60) (137) (415) (2,9) (50) (37) (0,11) 

Steg 2 - biofilter 
52 198 376 3,1 77 38 0,41 

(13) (64) (120) (1,1) (39) (16) (0,08) 

Steg 3 - svackdiken 
44 178 349 3,0 62 36 0,41 

(5) (44) (93) (0,9) (25) (14) (0,08) 

 
       

MINSKNING -57 % -32 % -48 % -40 % -30 % -41 % -7 % 

 

(-93 %) (-65 %) (-78 %) (-69 %) (-51 %) (-64 %) (-28 %) 

 

Det är viktigt att förstå att de siffror som redovisas i Tabell 10 och Tabell 11 är 

ungefärliga då de är framräknade från schablonvärden och antagna 

reningseffekter. Vad som kan utläsas är storleksordningen av 

föroreningsbelastning med och utan föreslagna åtgärder för rening. Föreslagna 

åtgärder ämnar omhänderta och rena förorenat dagvatten nära källan (LOD) 

innan utsläpp till recipient sker, i enlighet med kommunens riktlinjer. 

Beräkningarna visar att det finns potential att minska mängderna fosfor och 

andra föroreningar i dagvatten från planområdet genom att anlägga exempelvis 

regnrabatter och svackdiken. Dessa kan kompletteras med genomsläpplig 

beläggning på parkeringsplatser och möjligen perkolationsmagasin för att uppnå 

ytterligare rening. På så sätt kan föroreningsmängder hamna i paritet med, eller 

under, de halter som idag antas härstamma från planområdet. 
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6 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna rörande dagvattenhanteringen för planområdet är att: 

 Fosforhalterna i Storån måste minska för att god ekologisk status ska 

kunna uppnås. Planen får inte försämra möjligheterna att uppnå god 

status. Mängden fosfor i dagvattnet från planområdet får därför inte 

öka. Helst ska mängden minska.  

 Det finns inga hydrauliskt instängda områden. Däremot kan en 

översvämningsrisk i hundraårsperspektivet finnas.  

 Grundprincipen bör vara att inget dagvatten ska avledas direkt från 

fastigheten utan att först passera en grönyta eller en magasinsvolym. 

 Infiltrations- och perkolationsmöjligheter är begränsade i området på 

grund av mäktiga lerlager. Nödvändiga magasinsvolymer för att 

möjliggöra avskiljning av föroreningar placeras i första hand ovan eller 

nära markytan. 

 Materialval kan minska föroreningsbelastningen i dagvatten. Inerta 

material som tegel är exempelvis att föredra framför plåt. 

 För bostadsområdet föreslås ett ”trögt dagvattensystem” med utkastare 

och stenkistor, regnrabatter eller andra typer av biofilter, svackdiken 

och genomsläpplig beläggning på parkeringsytor. 

 Beräkningar av reningseffekter visar att en stor del av 

dagvattenföroreningarna kan förväntas avskiljas.   
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Bilaga 1 

Beräkning av dimensionerande flöden med rationella 

metoden 

HÖ 160906 

Tabell A visar en utförligare beskrivning av beräkningar av dimensionerande 

flöde som beskrivs i avsnitt 3.1 och presenteras i Tabell 2. 

Tabell A. Resultat av beräkningar av dimensionerande flöden. 

Avrinningskoefficienter (φ) enligt P110. Markanvändning och arealer 

utifrån ortofoton och planbeskrivning. Reducerad area är arealen för 

markanvändningen multiplicerad med den markanvändningsspecifika 

avrinningskoefficienten. Flöden är beräknade för 2- (Q2), 10- (Q10), 

20- (Q20) och 100-årsregn (Q100) enligt rationella metoden. 

Markanvändning 
Areal ϕ 

Red. 
Area 

Q2 Q10 Q20 Q100 

ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

        Nuvarande 
    

  
  Väg/parkering (betong el. asfalt) 0,57 0,8 0,46 77 131 165 281 

Väg/parkering (grus) 0,04 0,8 0,03 5 9 11 19 

Radhus/kedjehusområde, flackt 0,38 0,4 0,15 25 43 54 92 

Parkområde med rik vegetation 3,77 0,1 0,38 63 107 135 230 

Tak utan ytmagasin 0,02 0,9 0,02 3 4 6 9 

Grusplan/grusad gång 0,08 0,2 0,02 3 4 5 9 

SUMMA NUVARANDE 4,85 0,22 1,05 176 299 376 641 

     
  

  Framtida 
    

  
  Väg/parkering (betong el. asfalt) 0,57 0,8 0,46 77 131 165 281 

Väg/parkering (grus) 0,04 0,8 0,03 5 9 11 19 

Flerfamiljhusområde, flackt 1,42 0,4 0,57 95 162 204 347 

Parkområde med rik vegetation 2,80 0,1 0,28 47 80 100 171 

Tak utan ytmagasin 0,02 0,9 0,02 3 4 6 9 

SUMMA FRAMTID 4,85 0,28 1,35 227 386 485 827 

     
  

  
ÖKNING 

l/s 
  

+51 +87 +109 +187 

 
    +29 % 
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Bilaga 2 

Beräkning av årsavrinning och föroreningsbelastning 

med StormTac 

HÖ 160906 

Tabell B och Tabell C visar utförligare beskrivningar av de beräkningar av 

årsavrinning och belastning av dagvattenföreoreningar som har gjorts med 

StormTac och som beskrivs i avsnitt 3.2 och presenteras i Tabell 4 och Tabell 5. 

I beräkningarna användes årsmedelnederbörden för Söderköping 1994-2014 

som var 660 mm
30

. 

Tabell B. Beräknad årsavrinning och belastning av näringsämnen (P 

och N), partiklar (SS) och oljeföroreningar före och efter planerad 

exploatering. Avrinning och belastning är även uppdelade på varje 

markanvändningstyp i nuvarande och framtida planområde. 

Resultaten är beräknade med StormTac. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. Area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m
3
 kg/år kg/år kg/år kg/år 

         
Nuvarande 

        
Väg 2  (ÅDT* 1 000) 0,57 0,85 0,49 3 200 0,5 8 214 2,5 

Parkering 0,04 0,85 0,03 200 0,0 0 30 0,2 

Radhusområde 0,38 0,32 0,12 800 0,2 1 36 0,5 

Parkmark 3,77 0,18 0,68 4 500 0,5 5 219 0,9 

Idrottsplats 0,08 0,25 0,02 100 0,0 0 6 0,0 

Kyrktak 0,02 0,90 0,02 100 0,0 0 3 0,0 

Summa 4,85 0,28 1,35 8 900 1,2 15 510 4,1 

         
Framtida 

        
Väg 2  (ÅDT* 1 000) 0,57 0,85 0,49 3 200 0,5 8 214 2,5 

Parkering 0,04 0,85 0,03 200 0,0 0 30 0,2 

Flerfamiljshusområde 1,42 0,45 0,64 4 200 1,3 7 295 3,0 

Parkmark 2,80 0,18 0,50 3 300 0,4 4 163 0,7 

Kyrktak 0,02 0,90 0,02 100 0,0 0 3 0,0 

Summa 4,85 0,35 1,68 11 000 2,2 19 700 6,3 

         

ÖKNING    
2 100 0,9 4 200 2,2 

      +24 % +73 % +27 % +39 % +54 % 

* ÅDT = årsmedeldygnstrafik, det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som antal fordon per 

dygn. ÅDT 1 000 innebär i StormTac att vägens ÅDT ligger mellan 500 och 1 500. 

  

                                           
30

 SMHI, 2016. Luftwebb. [http://luftwebb.smhi.se/], hämtad 2016-06-17. 
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Tabell C. Beräknad belastning av tungmetallerna bly, koppar, zink, 

kadmium, krom, nickel och kvicksilver före och efter planerad 

exploatering. Belastningen är även uppdelad på varje 

markanvändningstyp i nuvarande och framtida planområde. 

Resultaten är beräknade med StormTac. 

Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

 
       

Nuvarande        
Väg 2  (ÅDT 1 000) 13 74 140 0,9 24 14 0,3 

Parkering 6 9 30 0,1 3 1 0,0 

Radhusområde 10 20 68 0,5 5 6 0,0 

Parkmark 27 67 112 1,3 13 9 0,1 

Idrottsplats 1 2 3 0,0 0 0 0,0 

Kyrktak 0 1 3 0,1 0 0 0,0 

Summa 56 170 360 2,9 46 30 0,4 

        Framtida 
       Väg 2  (ÅDT 1 000) 13 74 140 0,9 24 14 0,3 

Parkering 6 9 30 0,1 3 1 0,0 

Flerfamiljshusområde 63 127 422 3,0 51 38 0,1 

Parkmark 20 50 83 1,0 10 7 0,1 

Kyrktak 0 1 3 0,1 0 0 0,0 

Summa 103 260 670 5,0 88 60 0,4 

        
ÖKNING 

46 90 320 2,1 42 30 0,1 

+82 % +51 % +91 % +71 % +91 % +99 % +17 % 
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