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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Söderköpings kommun har påbörjat detaljplaneläggning inom delar av fastigheten Ekö 

3:1 på Norra Finnö i S:t Annas Skärgård. Detaljplanen avser pröva möjligheten för ca 

20 tomter för bostads- och fritidsändamål. Planområdesgränserna ses nedan i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Planområdet för detaljplanen Ekö 3:1.  
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1.2 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att beskriva hur en hållbar dagvattenhantering kan 

genomföras inom planområdet. Utredningen ska resultera i planförutsättningar för 

kommande detaljplan. Det som ingår i dagvattenutredningen är följande:  

 

1. Utreda dagvattenflödet och förutsättningarna till lokalt omhändertagande av, samt 

fördröjning av, dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark.  

2. Kontroll av hur möjliga exploateringar påverkar föroreningsgrader med hänsyn till 

miljökvalitetsnormer och recipientens känslighet.  

3. En översiktlig höjdsättning av kvartersmark. 

4. Kontroll av att planområdet utformas och höjdsätts så det klarar skyfall (minst 100-

årsregn). 

5. Utredningen skall följa kommunens dagvattenpolicy. 

 

2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts till grund för denna dagvattenutredning: 

 

• VA-policy för Söderköping kommun, 2019 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2022-02-10 

• Sveriges geologiska undersökningars jordartskarta (SGU), 2022-10-10 

• Preliminära detaljplanegränser i dwg (2022-02-08).  

• Svenskt Vattens publikation P105 och P110 för flödesberäkningar och 

dimensionering av dagvattensystem. 

• Skyfallsanalysprogrammet Scalgo för rinnvägar och lågpunktsanalys  

• StormTac för reningsberäkningar.  

• StormTac, Guide StormTac Web. 

• VA-Guiden, 2022-02-14 
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3 NULÄGE 

Planområdet omfattar cirka 17 ha och utgörs huvudsakligen av skogsmark. Skogen 

växer på berg som på högsta platserna ligger runt 24 m över havet (Östersjön). Detta 

gör att det finns en hel del branta slänter från de högsta punkterna på området ner 

mot Östersjön. På norra delen av planområdet lutar marken i nordöstlig riktning 

medan södra delen lutar åt sydväst. En digital höjdmodell av området ses i Figur 2. 

Inom planområdet ingår cirka 900 m strandlinje med utökat strandskydd på 150 m.   

 

 

Figur 2: Höjddata från Lantmäteriet via programmet Scalgo. (© Scalgo) 

I bilaga 1 kan en profil ses längs en linje genom planområdet för att visa på hur 

lutningen varierar. 
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3.1 BEFINTLIGA AVRINNINGSOMRÅDEN OCH RINNVÄGAR 

Rinnvägar och avrinningsområden inom planområdet har tagits fram via programmet 

Scalgo. Planområdet går att dela in i flera avrinningsområden och alla rinnvägar leder 

ut i Östersjön som är recipient för området. En grov skiss av avrinningsområdena och 

rinnvägarna inom planområdet ses i Figur 3.    

 

 

Figur 3: Figuren visar rinnvägarna inom planområdet. (© Scalgo & ESRI)    

 

3.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet till största delen av berg. Det finns några 

svackor i planområdet som innehåller lera, sand, grus och delvis torv (Figur 4).  

Då största delen av planområdet består av berg eller lera så är infiltrationskapaciteten i 

marken väldigt låg. Jorddjupet i området med kärrtorv och postglacial sand är 

uppskattat till omkring 0,5 – 1,5 m enligt diskussion med grävmaskinist under 

platsbesök. Berget verkar också ha en del sprickor vilket har en förmåga att leda bort 

vatten från en del ställen där det annars skulle kunna samlats.  
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Figur 4: Översta jordlagret från SGUs jordartskarta i programmet Scalgo via WMS-tjänst (© Scalgo).  

 

3.3 RECIPIENTEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Östersjön är ett innanhav med bräckt vatten och en storlek på cirka 413 000 km
2

. 

Största djupet ligger på 459 m (VISS). Koncentrationen av farliga ämnen i havsmiljö får 

inte överskrida de värden som anges i direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer 

inom vattenpolitikens område.  

 

3.4 NATUR OCH KULTURINTRESSEN 

Inom området har det inte identifierats några utpekade naturintressen eller 

fornlämningar. Närmsta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst 

Fornsök ligger drygt 200 m utanför planområdet (Figur 5). 
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Figur 5. Fornlämningar i närheten av planområdet. Bild tagen från Scalgo med WMS från Fornsök.(© 
Scalgo). 

 

3.5 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Det finns idag inget utbyggt ledningsnät inom planområdet. Dagvattnet rinner ytligt på 

naturmark och i mindre skogsdiken mot recipienten.  
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

I detaljplanen planeras runt 20 tomter på cirka 1500 m
2

 vardera för bostads och 

fritidsändamål. Förutsättningar för reningsverk, enskilt VA och en småbåtshamn 

kommer att utredas i separata utredningar. Eftersom större delen av planområdet 

omfattas av ett utökat strandskydd på 150 m så anpassas bebyggelsen till 

strandskyddet samt värdefulla naturmiljöer.  

 

 

Figur 6. Figuren visar föreslagen skiss på bebyggelse innanför planområdet.  
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5 BERÄKNINGAR 

5.1 DAGVATTENFLÖDEN OCH FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Enligt Söderköping kommuns VA-policy så ska dagvatten som uppstår på kvartersmark 

(tomtmark) i första hand tas omhand inom kvartersmark. Dagvattnet ska fördröjas, 

renas och regleras så att belastningen på ledningsnät och recipienter begränsas. I 

undantagsfall kan fördröjning på allmän plats och avledning i ledningsnät användas.  

 

Beräkningen av dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt Svenskt 

Vattens publikation P110.  

 

qd = A * ϕ * i(tr)  

 

Där: 

qd är det dimensionerade flödet (l/s) 

A är avrinningsområdets area, 

ϕ är avrinningskoefficienten, 

i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

 

Beräkningar har gjorts för återkomsttiderna 2-årsregn för regn vid fylld ledning och 10-

årsregn för trycklinje i marknivå enligt P110 vilket motsvarar rekommendationerna för 

gles bostadsbebyggelse.  

 

Vid beräkning av dagvattenflöden efter exploatering har markanvändningen bestämts 

utifrån tillhandahållen skiss på föreslagen bebyggelse (Figur 6). Följande 

avrinningskoefficienter har använts för att beräkna reducerad area. 

 

Skog  0,15 

Villaområde  0,25 

Grusväg  0,6 

 

Planområdet delas in i delområden baserade på en blandning av nuvarande 

avrinningsområden, planerade fastighetsgränser och vart reningsalternativ skulle 

kunna anläggas (Figur 7).  
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Figur 7. Delområden inom planområdet (© Esri). 

Den uppskattade arean utifrån nuläge och efter exploatering för de olika delområdena 

redovisas i Bilaga 2. Delområde 6 efter exploatering är en samman slagning av alla 

övriga ytor inom planområdet. En total sammanfattning av områdena ses i Tabell 1.  
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Tabell 1. Tabellen visar den uppskattade arean på planområdet före och efter exploatering. 

  Markanvändning Avr. Area Red.area 

    Koeff. Φ (ha) (ha) 

Nuläge           

 Skog 0,15 19 2,85 

Totalt   19 2,85 

Efter exploatering         

 Skog 0,15 13,74 2,06 

 Villaområde 0,25 4,42 0,97 

 Grusväg 0,6 0,84 0,50 

Totalt   19 3,53 
 

 

Planområdet består av flera avrinningsområden som leder till samma recipient så för 

att underlätta beräkningarna räknas det totala flödet ut från planområdet i stället för 

varje avrinningsområde var för sig för nuläget. Den längsta rinntiden innan 

exploatering uppskattas vara en sträcka på cirka 350 m och vattnet uppskattas där 

rinna med en hastighet på 0,2 m/s. Enligt Svenskt Vatten P110 rekommenderas 

hastigheten till 0,1 m/s för mark men eftersom planområdet har en brant topografi så 

antas hastigheten vara högre. Det ger en rinntid på ungefär 30 minuter. 

 

Efter exploatering räknas rinntid och flöde ut för delområdena 1–5. Delområde 6 

innehåller alla övriga områden och kommer inte påverkas av exploateringen och 

flödena i dessa områden är därför inte intressanta. Efter exploatering antas vattnet 

rinna i diken med en hastighet på 0,5 m/s. Rinntiden blir runt 10 minuter för varje 

delområde. Tabell 2 visar hur mycket flöde det beräknas bli i varje delområde efter 

exploatering. I scenariot efter exploatering har en klimatfaktor på 1,25 lagts till.  

 

Tabell 2. Totala dagvattenflöden före samt efter exploatering inom planområdet vid 2 och 10-års 
återkomsttid. 

 Beräkningsscenario Varaktighet [min] Flöde 2-årsregn [l/s] Flöde 10-årsregn [l/s] 

Nuläge, totalt 30 200 330 

Efter, delområde  1 10 190 330 

Efter, delområde  2 10 20 40 

Efter, delområde  3 10 50 80 

Efter, delområde  4 10 30 50 

Efter, delområde  5 10 70 120 
 

5.1.1 MAGASINSVOLYM 

Magasinsvolymen beräknas enligt metoden ”Överslagsmässig beräkning av 

magasinsvolym - med hänsyn till rinntid” i p110, refererad som metod 10.6a. Den 

erforderliga magasinvolymen beräknas genom att studera volymer för varje varaktighet 

med en specifik avtappning. Den största volym vid en viss varaktighet är den 

dimensionerande.   
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Utflödet från delområdena antas vara densamma som det beräknade flödet vid ett 10-

årsregn (Tabell 2). Eftersom det inte finns något nedströms som begränsar kapaciteten 

så är det föroreningsreduktionen som avgör lämpliga dimensioner på fördröjnings-

/reningsmagasin. Resultatet av volymberäkningarna kan ses i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Den erforderliga magasinvolymen dagvatten som ansamlas i delområdena. 

 Beräkningsscenario  Magasinvolym 2-årsregn [m3] Magasinvolym 10-årsregn [m3] 

Efter, delområde  1 0 48 

Efter, delområde  2 0 6 

Efter, delområde  3 0 12 

Efter, delområde  4 0 7 

Efter, delområde  5 0 18 

 

5.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Beräkning av reningsbehov görs i programmet StormTac. StormTac är ett 

modellverktyg för föroreningsberäkningar, åtgärdsplanering och dimensionering. 

Beräkningarna i StormTac är gjorda med schablonvärden och lokalt så kan halter av 

ämnen skilja sig mycket ifrån de schablonuppskattade värdena. Det finns därför en 

osäkerhet i de värden som räknas fram. 

 

Marktyperna i Tabell 1 används i StormTac, där fastigheterna och närliggande vägar 

klassas som villaområde. Infartsvägen klassas som grusyta och övrig mark antas vara 

skog. Resultatet av beräkningen ses i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Tabellen visar beräknade halter och mängder föroreningar i dagvattnet före och efter 

exploatering. Halter/mängder som har ökats efter exploatering markeras med rött. 

 Ämnen 
Före exploatering 

[µ/l] 
Efter exploatering 

[µ/l]] 
Före exploatering 

[Kg/år] 
Efter exploatering 

[Kg/år] 
P 16 59 0,56 2,30 
N 340 690 12 26 
Pb 3,3 4,4 0,12 0,17 
Cu 5,1 8,3 0,18 0,32 
Zn 13 28 0,44 1,1 
Cd 0,11 0,19 0,0040 0,0071 
Cr 2,2 2,8 0,078 0,11 
Ni 3,5 3,9 0,12 0,15 
SS 18 000 2 300 650 870 
BaP 0,0057 0,015 0,0002 0,0006 

 

Mängden föroreningsämnen i dagvattnet ökar efter exploatering för alla ämnen. 

Förslag på dagvattenanläggningar för att åtgärda detta redovisas i kommande avsnitt.   

 



 

 

 

Uppdrag: 309080, Dagvattenutredning Ekö 3:1 Söderköping 2022-03-16 

Beställare: Söderköpings kommun Koncept 

 

O:\NOR\309080\R\Dagvattenutredning Ekö 3_1 Skpg_V02.docx 

15(26) 

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

6.1 GENERELLA ÅTGÄRDSFÖRSLAG PÅ KVARTERSMARK 

Det blir en del ökningar av föroreningar i dagvattnet efter exploateringen enligt Tabell 

4. För att klara av dagvattenhanteringen och uppnå tillräcklig rening för att inte 

försämra recipientens status och förutsättningar att uppnå MKN, föreslås några olika 

förslag till lösningar nedan.  

6.1.1 STUPRÖR MED UTKASTARE 

Stuprör med utkastare kan sättas på byggnader för att avleda dagvatten. Det är viktigt 

att utkastarna är utformade så att dagvattnet inte hamnar nära 

byggnaden/husgrunden för att undvika problem med fuktskador samt att marken 

anläggs med lutning bort från byggnaderna. Ränndalsplattor eller betongrännor kan 

användas för att leda bort dagvattnet från byggnaden och till lämplig yta där vattnet 

kan infiltrera ner eller ledas iväg. 

6.1.2 STENKISTA/DAGVATTENKASSETTER 

Stenkistor eller dagvattenkassetter kan användas för att rena och fördröja dagvatten. 

En stenkista består av en grop i marken fylld av makadam eller sten som täcks över 

med en fiberduk för att inte jord ska kunna sjunka ner mellan stenarna. 

Dagvattenkassetter har samma funktioner som en stenkista men består av en 

plastbehållare i stället. En fiberduk ska också läggas runt kassetten och runtomkring 

bör läggas grus eller makadam för att öka infiltrationsförmågan (VA-Guiden). 

Reningseffekten är sämre i kassetter än i stenkistor.  

 

6.1.3 MAKADAMDIKEN 

Diken fyllda med krossad sten med eller utan ett dräneringsrör i botten kallas för 

makadamdiken. De kan avleda, fördröja och även rena dagvatten. Beroende på lokala 

förutsättningar kan diket vara öppet eller tätt. Makadamdiken ska helst ha en låg 

lutning i längsled på högst 1 % och anläggningsdjupet minst 0,5 m. En 

illustrationsskiss ses i Figur 8. Magasinkapaciteten beror på hålrumsvolymen av 

stenarna som utgör makadammen, vilket brukar ligga kring 30 % (VA-Guiden). För att 

få en ökad rening kan ytan vara täckt av växtlighet som vatten får infiltrera ner i och på 

så sätt renas. Infiltrationsytan behöver kontrolleras då och då för att förebygga 

igensättning. Renhållning och ogräsrensning bör ske kontinuerligt och 

makadamfyllningen behöver bytas ut med jämna mellan rum. Desto högre mängd 

föroreningar desto oftare bör makadamen ersättas (VA-Guiden).    

 

 

Figur 8. Illustrationsskiss på makadamdike. Bild hämtad från VA-guiden.  
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6.1.4 VÅTDAMM 

Våtdammar används främst som ett sista steg i ett dagvattensystem innan vattnet når 

recipienten. Det finns flera sätt att utforma anläggningarna på men generellt består de 

av en djupare del för sedimentering av partiklar, medeldjupa partier med en 

vattenspegel samt grundare partier med vegetation där vatten kan filtrera igenom (VA-

guiden). En våtdamm kan även användas till fördröjning av vatten.  

 

För att få dammen att fungera effektivt över längre tid är drift och underhåll viktigt. In- 

och utlopp bör rensas med jämna mellanrum. Regelbundna kontroller och underhåll av 

vegetation och erosionsskador bör göras för att ha en hög reningseffekt.  

Efter en viss tid då sedimenttjockleken nått cirka 30 cm så behöver det avlägsnas. 

Bland annat påverkar föroreningsbelastningen den årliga sedimenttillväxten (VA-

Guiden). En illustrationsskiss ses i Figur 9. 

 

 

 

Figur 9. Illustrationsskiss på våtdamm. Bild hämtad från VA-guiden. 

 

6.2 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

För att kunna hantera dagvatten för det planerade bostadsområdet föreslås två olika 

lösningsförslag. I förslag 1 anläggs både makadamdiken och en våtdamm medan i 

förslag 2 så anläggs endast makadamdiken. En fördel med makadamdiken är att ytan 

kan täckas över med växtlighet vilket gör att de kan smälta in bra i landskapet. 

Anläggningar inom strandskyddsområdet bör helst göra ett så litet intryck som möjligt 

för att inte påverka möjligheter till friluftsliv.  

6.2.1 FÖRSLAG 1 – MAKDAMDIKEN OCH VÅTDAMM 

Makadamdiken föreslås anläggas i anslutning till fastigheterna. Förslagsvis anläggs 

dikena nära plangränsen eller i anslutning till planerade vägar. Utöver rening från 

dikena så föreslås även en reningsdamm att anläggas i nedre delen av delområde 1. 

Placeringen för dammen valdes där den kan samla upp stora mängder vatten och att 

platsen lämpar sig för att anlägga en damm.   
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Makadamdikena antas ha en bottenbredd på ca 0,5 m, en reglervolym på 0,2 m samt 

en makadamtjocklek på 0,35 m. Släntlutningen antas till 1:1. Utflödena i dikena är 

antagna att vara desamma som de framräknade flödena för delområdena i Figur 7. 

Totalt antal meter diken i reningsberäkningarna är cirka 1800 m. 

 

Våtdammen antas ha ett permanent vattendjup på 0,5 m. Störst reningseffekt fås av en 

långsmal damm och därför antas våtdammen ha ett bredd/längd förhållande på 2:5.  

Släntlutningarna sätts till 1:3 och i kanterna på dammen sätts en våtmarkszon med en 

bredd på 2,0 m. Den totala längden beräknas bli 28 m och bredden cirka 15 m. En 

principskiss av våtdammen hittas i bilaga 3 och en illustration av dagvattenhanteringen 

med alternativ 1 ses i Figur 10.  

 

 

Figur 10. Principlösning enligt förslag 1 på dagvattenhanteringen till detaljplanen för Ekö 3:1. 
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Beräkningarna i StormTac visade att reningen som uppkommer enligt principlösningen 

för förslag 1 gör att föroreningsbelastningen för de flesta ämnena efter exploateringen 

kan sjunka till nivåer som är lägre än nivåerna i nuläget. Det beräknas fortfarande bli 

en liten ökning av fosfor, kväve och BaP (Tabell 5), men som tidigare nämnts så är 

beräkningar i StormTac baserade på schablonvärden och antaganden av både 

marktyper och avrinningskoefficienter har stor påverkan på beräkningarna. Eftersom 

det är stora osäkerheter i beräkningarna och ökningen endast beräknas bli marginell 

så bedöms inte recipientens förutsättningar att uppnå MKN påverkas med den 

föreslagna dagvattenhanteringen.  

 

 

Tabell 5. Tabellen visar beräknade halter och mängder föroreningar i dagvattnet efter exploatering med de 
reningsalternativ som presenterats i Figur 10.  

Ämnen 
Före exploatering 

[µg/l] 
Efter exploatering 

[µg/l]] 
Före exploatering 

[Kg/år] 
Efter exploatering 

[Kg/år] 

P 16 32 0,56 0,88 

N 340 390 12 13,50 

Pb 3,3 1,0 0,12 0,06 

Cu 5,1 3,6 0,18 0,14 

Zn 13 6,0 0,44 0,29 

Cd 0,11 0,07 0,0040 0,0030 

Cr 2,2 1,1 0,078 0,051 

Ni 3,5 1,7 0,12 0,08 

SS 18 000 6 850 650 393 

BaP 0,0057 0,0062 0,00020 0,00022 
 

 

6.2.2 ALTERNATIV 2 - MAKADAMDIKEN 

Ett billigare lösningsalternativ på dagvattenhanteringen skulle vara att endast anlägga 

makadamdiken. Makadamdikena antas ha samma utformning som i alternativ 1 d.v.s., 

en bottenbredd på ca 0,5 m, en reglervolym på 0,2 m samt en makadamtjocklek på 

0,35 m. Släntlutningen antas vara 1:1. Utflödena i dikena är densamma som de 

framräknade flödena för delområdena i Figur 7. Makadamdikena föreslås anläggas lite 

meandrande nedströms i delområde 1. Platsen lämpar sig bra eftersom marken är 

relativt plan och dagvattnet kan få rinna långsamt i makadamdikena vilket ger en 

högre reningseffekt. Totalt antal meter diken i reningsberäkningarna är cirka 2000 m. 

En illustration av dagvattenhanteringen med alternativ 2 ses nedan i Figur 11. Dikenas 

placering är inritade för att ge en känsla för hur mycket diken som behövs i området 

och placeringen och utformningen av diken bör anpassas efter vad som är lämpligast 

utefter topografin.  
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Figur 11. Principlösning enligt förslag 2 på dagvattenhanteringen till detaljplanen för Ekö 3:1 

Reningen på dagvattnet blir lägre än nuvarande nivåer för de flesta ämnen (Tabell 6). 

Samma reningseffekt som i alternativ 1 nås inte riktigt men den ökningen som blir 

bedöms inte påverka möjligheten att uppnå MKN för recipienten.  
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Tabell 6 Tabellen visar beräknade halter och mängder föroreningar i dagvattnet efter exploatering med de 
reningsalternativ som presenterats i Figur 11.  

Ämnen 
Före exploatering 

[µg/l] 
Efter exploatering 

[µg/l]] 
Före exploatering 

[Kg/år] 
Efter exploatering 

[Kg/år] 

P 16 36 0,56 1,17 

N 340 410 12 14,9 

Pb 3,3 1,2 0,12 0,08 

Cu 5,1 4,0 0,18 0,17 

Zn 13 6,8 0,44 0,35 

Cd 0,11 0,08 0,0040 0,0036 

Cr 2,2 1,2 0,078 0,061 

Ni 3,5 1,8 0,12 0,09 

SS 18 000 7 680 650 455 

BaP 0,0057 0,0067 0,00020 0,00025 

 

 

6.3 HANTERING AV SKYFALL 

För att få en uppskattning av ungefär vilka ytor som riskerar att drabbas av 

översvämningar och ungefärlig utbredning så läggs ett 100-årsregn (50 mm) in i 

Scalgo. På grund av topografin så blir det få ställen där stora mängder vatten samlas. 

Det område som har störst risk för översvämningar är i sydligaste delen av 

planområdet där vägen kan få problem med vatten (Figur 12). För att inte riskera att 

vägen drabbas av översvämningar är det viktigt att tänka på höjdsättning av vägen 

samt att anlägga vägdiken.  

 

Dagen innan platsbesöket hade det regnat och en del av vattensamlingarna 

observerades på platsen. Några av områdena där det enligt Scalgo beräknas finnas 

vatten hade inte då några vattensamlingar. En orsak till det kan vara att berggrunden 

har sprickor som leder undan vattnet som inte Scalgo tar hänsyn till. Men det kan även 

bero på att vattnet hade infiltrerat i jorden eller tagits upp av närliggande buskar och 

träd.  
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Figur 12: Ytor innanför planområdet som riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn (© Scalgo & 
ortofotot taget 2019 är hämtat från Lantmäteriet via Scalgo). 

Nybyggnation inom planområdet påverkar rinnvägarna och för att skydda byggnader 

vid kraftiga nederbördstillfällen så är höjdsättningen en avgörande faktor att ta hänsyn 

till. I Svenskt Vattens publikation P105 finns anvisningar för hur höjdsättningen av 

byggnader och vägar bör utföras med hänsyn till dagvattenavrinning. Principerna 

innebär översiktligt att byggnader anläggs högre än omgivande mark och gator. 

Marken planeras så att ett fall finns från husen och utåt (enligt stadgar 5 %, de 3 meter 

närmast husen och >1 % längre ut från husen).  

 

Figur 13 och Figur 14 är hämtade från Svenskt Vattens publikation P105 och visar olika 

lösningar som kan användas för att få omgivande ytor att fungera som bortledare av 

dagvatten. 

 

Även när det gäller skyfall rekommenderas att försöka planera rinnvägar mot 

översvämningsytor och diken och bort från byggnader, nedfarter m m. 

Översvämningsytor kan vara grönytor i anslutning till planerade dammar, direkt 

uppströms kulvertar under vägar eller delar av parkeringsytor och andra mindre 

känsliga delar av kvartersmarken där skadeverkningarna av tillfälliga översvämningar 

är mindre. 
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Figur 13. Exempel på hur en gata förläggs under byggnadens nivå genom att vägen läggs under 
ursprunglig marknivå. Vägen fungerar då som extra avledningskanal vid extrema flöden, förutsatt att 
vägens fall leder vattnet i rätt riktning. Principskiss hämtad ur Svenskt Vatten P105. 

 

 

Figur 14. Exempel på hur vägen förläggs under byggnadens nivå genom att marken vid husen fylls upp. 
Vägen fungerar då som en extra avrinningskanal vid extrema flöden, förutsatt att vägens fall leder vattnet i 

rätt riktning. Principskiss hämtad ur Svenskt Vatten P105. 

 

6.4 OSÄKERHETER 

Planområdet består till största delen av berg eller mark bestående av ett tunt lager 

jord. Det kan därför bli problem på en del ställen med att anlägga diken efter de 

föreslagna placeringarna och även att leda dagvatten ut till vägdikena. Flera av 

fastigheterna har stora lutningar i olika riktningar och på en del ställen kan det passa 

bättre att anlägga ledningar för att få dagvattnet till önskad plats. Det sker dock ingen 

rening i ledningarna så för att nå samma reningsnivå så behövs mer diken eller en lite 

större damm anläggas någon annanstans i stället. För en del fastigheter kanske det 

lämpar sig bättre att anlägga ledningar till en stenkista eller annan reningsmetod för 

rening av dagvatten, det får entreprenören avgöra på plats. 

 

Jorddjupet är avgörande om det ska gå att anlägga en damm och även vilken placering 

och utformning som fungerar. Från observationer från platsbesöket bedöms den 

rekommenderade storleken på dammen i förslag 1 vara möjlig att genomföra men det 
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finns en osäkerhet i jorddjupet. Det går att anlägga en vall runt dammen om mer 

volym behövs än vad som går att gräva fram.     

 

För att lösningsförslag 2 med meandrande diken ska fungera så behöver marken ha en 

tillräcklig lutning och jordmaterial för att kunna genomföras. Från observationer från 

platsbesöket bedöms det vara möjligt att genomföra. Makadamdiken har också störst 

reningseffekt vid låga lutningar och inom planområdet så förekommer det stora 

lutningar på sina ställen vilket kan påverka renings effekten.   

 

Lösningsförslagen som tagits fram har fokuserat på att lösa dagvattenhanteringen 

inom planområdet. Dagvatten från delområde 2–5 kommer att släppas ut utanför 

planområdet och rinna på andra fastighetsägares marker fram tills det rinner ut i 

Östersjön. Hur påverkade dessa fastigheter blir kan behöva utredas i ett senare skede.  

 

7 FÖRSLAG PÅ PLANBESTÄMMELSE 

För att säkerhetsställa möjlighet till dagvattenhanteringen att inte försämra 

recipientens status och förutsättning att uppnå MKN, bör tillräckliga ytor avsättas till 

rening av dagvatten inom planområdet. Ytorna bör vara tillräckligt stora för att ha 

möjlighet att anlägga någon av de två förslag på dagvattenhantering som har 

presenterats i rapporten. I beräkning av ytans storlek till förslag 1 bör hänsyn tas till 

angöring och framtida drift/underhåll av dammen. För att inkludera tillkommande ytor 

och de osäkerheter som finns angående placering av reningsanläggning 

rekommenderas planytan för dammen att minst sättas till 1000 m
2

. Området för 

reningsanläggningen föreslås utgöras av kvartersmark och ges användningen E-

tekniska anläggningar. Dikena behöver också säkerställas på plankartan. Förslagsvis 

genom att avsätta ytan inom vilken dikena ska anordnas. Den uppskattade totala ytan 

för dikena som krävs enligt förslag 2 blir runt 3 300 m
2

. Ytan föreslås att ritas in som 

egenskapsområde och med lämplig egenskapsbestämmelse (ex. ”dike”).  

 

8 SLUTSATS 

Efter exploatering bedöms det bli en ökning av ämnen i dagvattnet. För att få ner 

mängden ämnen har två förslag tagits fram. I förslag 1 anläggs cirka 1800 m 

makadamdike och en långsmal våtdamm med ett ytbehov på cirka 420 m
2

. Det ger en 

tillräckligt bra rening för att inte försämra recipientens status och förutsättningar för 

att uppnå MKN.  

I förslag 2 så anläggs runt 2000 m makadamdike och det ger en något sämre rening 

än alternativ 1 men även den tillräckligt bra för att uppnå MKN.  

 

Vilket förslag som lämpar sig bäst på platsen kan bestämmas i senare skede när 

utformningen av bebyggelsen inom planområdet har utretts mer i detalj.  

 
Skyfall bedöms inte vara något stort problem inom planområdet. Eftersom 

fastigheterna är placerade på hög höjd med många möjliga rinnvägar bort från 

planområdet så beräknas det mesta av vattnet rinna undan. Det finns några tomter där 

det finns en risk att vatten samlas och på dessa fastigheter bör hänsyn tas till att följa 

rekommendationerna av höjdsättning som presenterats i kapitel 6.3.  
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BILAGA 1 

En höjdprofil över befintlig mark längs den röda linjen inom planområdet (Scalgo, 

2022). 
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BILAGA 2 

Tabellen visar marktyper, avrinningskoefficienter och storleken på de olika 

delområdena i planområdet.  

 

  Markanvändning Avr. Area Red.area 

    Koeff. Φ (ha) (ha) 

Nuläge totalt          

 Skog 0,15 19 2,85 

Totalt   19 2,85 

Efter delområde 1        

 Skog 0,15 3,47 0,52 

 Villaområde 0,25 2,52 0,63 

Totalt   5,99 1,15 

Efter delområde 2     

 Skog 0,15 0,04 0,01 

 Villaområde 0,25 1,08 0,27 

Totalt   1,12 0,28 

Efter delområde 3     

 Skog 0,15 0,03 0,004 

 Villaområde 0,25 0,78 0,194 

Totalt   0,81 0,198 

Efter delområde 4     

 Villaområde 0,25 0,43 0,11 

Totalt   0,43 0,11 

Efter delområde 5     

 Skog 0,15 1,33 0,20 

 Villaområde 0,25 0,13 0,03 

 Grusväg 0,6 0,33 0,20 

Totalt   1,79 0,43 

Efter delområde 6     

 Skog 0,15 8,87 1,33 

Totalt   8,87 1,33 
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BILAGA 3 

Principskiss på föreslagen våtdamm i alternativ 1 på förslag till dagvattenhanteringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


