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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Söderköpings kommun har påbörjat detaljplaneläggning för fastigheterna Hjorten 1 m 

fl. för att i första hand bygga bostäder och befästa befintliga byggnadsstrukturer som 

finns inom fastigheterna Hjorten 1–4. Planområdet är lokaliserat i östra delen av 

Söderköpings tätort (Figur 1). Denna dagvattenutredning kommer fokusera på västra 

delen av planområdet då den planerade byggnationen av östra delen görs i ett senare 

skede.  

  

 

Figur 1. Planområdet är markerat med röd linje och planerade byggnationer är gulmarkerade, blå linje 
markerar de fastigheter som ska ny bebyggelse och därmed är intressanta för dagvattenutredningen. (© 
Esri).   

1.2 SYFTE 

Syftet med dagvattenutredningen är att beskriva hur en hållbar dagvattenhantering kan 

genomföras inom planområdet. Det som ingår i dagvattenutredningen är följande:  

 

Dagvattenutredning
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1. Utreda möjligheterna till LOD/fördröjning av dagvatten för kvartersmark och 

gatumark utifrån geotekniska förhållanden och höjdsättning av mark för 

exploatering. Dagvattenflödet från aktuellt område får inte öka jämfört med 

befintlig markanvändning.  

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

miljökvalitetsnormen.  

3. En översiktlig höjdsättning av kvartersmark. 

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

årsregn). 

5. Redovisningen ska resultera i planförutsättningar för kommande detaljplan. 

6. Utredningen skall följa kommunens dagvattenpolicy. 

7. Utreda eventuella markavvattningsföretag som berör avvattningen av området.  

 

2 UNDERLAG 

Följande underlag har använts som grund för denna dagvattenutredning: 

 

• VA-policy för Söderköping kommun, 2019 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), 2022-03-30 

• Sveriges geologiska undersökningars jordartskarta (SGU), 2022-03-29 

• Sveriges geologiska undersökningars kartvisaren, brunnar (SGU), 2022-03-29 

• Befintliga VA-ledningar, planområde och primärkarta i området har fåtts i dwg 

från Söderköpings kommun (2022-03-07) 

• Grundkarta för planområdet (2022-01-19) 

• 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, 2022  
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3 NULÄGE 

Planområdet består idag av fastigheterna Hjorten 1, 2, 3 och 4. Ytan på planområdet är 

cirka 109 750 m
2

 men det är endast på några ställen där nybyggnation planeras (Figur 

2). Marken inom aktuellt område för nybyggnation är idag delvis ianspråktagen för 

bostäder och komplementbyggnader som garage, miljöhus och teknikanläggningar.  

 

 

Figur 2: Figuren visar hur planområdet ser ut idag. (© Esri).  

 

3.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Dagvattennätet inom planområdet leds ut på några olika ställen (Figur 3). Vid den 

planerade byggnationen på Hjorten 1 och Hjorten 2 så leds dagvattnet nordväst till 

Rådjurstigen och vidare in mot centrum. Dimensioner och nivåer på vattengångar i 

dagvattenledningarna framgår inte av underlaget.    

 

Dagvattenutredning
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Figur 3: Dagvattennätet innanför planområdet. Underlaget kommer från Söderköpings kommun (© Esri).   

 

3.2 BEFINTLIGA AVRINNINGSOMRÅDEN OCH RINNVÄGAR 

3.2.1 RINNVÄGAR HJORTEN 1 

Vid stora skyfall så klarar inte dagvattennätet av att hantera allt vatten vilket leder till 

avrinning via markytan. Rinnvägarna och avrinningsområdena som rinner genom 

planområdet tas fram via programmet Scalgo Live. Marken inom 

dagvattenutredningsområdet lutar måttligt åt nordväst. De planerade byggnationerna 

på Hjorten 1 och 2 kan delas in i två avrinningsområden, ett för norra delen och ett för 

södra delen. Enligt Scalgo rinner vattnet genom delar av samhället i Söderköping och 

till slut ut i närheten av där Tvärån övergår till Storån. 

 

Dagvattenutredning
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Figur 4: Figuren visar rinnvägarna inom planområdet. (© Scalgo & ESRI)    

 

3.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s jordartskarta så består det översta jordlagret i västra delen av 

planområdet av postglacial lera medan mitten och östra delen mestadels har lera som 

övre lager (Figur 5).  

 

Geoteknisk undersökning utförd av Tyréns visar på att ca 1 m mäktigt lager fyllning av 

siltig lera förekommer först i jordlagerföljden. Därefter följer ett lager av siltig 

torrskorpelera med mäktighet ca 1 till 2 m. Vidare förekommer ett lager med varvig, 

siltig lera med mäktighet ca 2 m. Avslutningsvis förekommer ett lager med grusig silt 

med mäktighet ca 1–3 m innan avslutad sondering. Grundvattenbildningen bedöms 

vara låg på grund av lerlagernas mäktighet. 

 

Hydrogeologisk undersökning framtagen av Tyréns visar att det inte finns något 

grundvattenmagasin under lerlagerna inom området för dagvattenutredningen idag då 

vatten inte hittades i jordarterna i de rör som undersöktes ner till 6,4 – 7,5 meter. 

Troligtvis når grundvattennivåer inte särskilt högt vid blötsäsongen på grund av liten 

Dagvattenutredning
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förmåga för grundvattenbildning. Grundvattenströmning i det grusiga siltlagret 

nederst bedöms med hjälp av topografin och geologin ske i nordvästlig riktning vid 

Hjorten 1 och 2 för att sedan rinna åt Tvärån. 

 

Omdaningen bedöms inte påverka grundvattentäkten då grundvattenströmningen 

bedöms ske åt nordväst. 

 

 

 

Figur 5: Översta jordlagret från SGUs kartvisare. (© Scalgo)  

3.4 RECIPIENTEN OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Det finns en grundvattenförekomst med id-beteckning SE648299-153218 i VISS, som 

sträcker sig i stort sett under hela planområdet. Hela arean för 

grundvattenförekomsten är cirka 5 km
2

. Det är en akviferstyp bestående av sand och 

grus. Det finns goda eller mycket goda uttagningsmöjligheter (1–5 l/s) i delar av 

grundvattenmagasinet. Grundvattnet har idag en god kemisk och kvantitativ status 

(VISS). Förekomsten av grundvattnet är kopplat till dricksvattenförsörjning.  

 

Recipienten för dagvattnet från planområdet är Tvärån (id-beteckning enligt VISS 

WA67082038). Den har idag en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status. Övergödning, morfologiska förändringar samt kontinuitet och 
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flödesförändringar påverkar den ekologiska statusen. Klassningen ej god för den 

kemiska statusen beror på att halterna av bromerad difenyleter och 

kvicksilverföreningar är för stora. Den största anledningen till de höga halterna beror 

på atmosfärisk deposition och problemet gäller i stort sett alla svenska vattendrag och 

bedöms ha en sådan omfattning att det idag saknas teknisk förutsättning för att 

åtgärda (VISS).  

 

3.5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Husby dikningsföretag från 1947 ligger cirka 200–300 meter nedströms planområdet. 

Dikningsföretagets aktnummer är R_932. Syftet med dikningsföretaget var att 

torrlägga mark inom Husby genom att anlägga ett avloppsdike. Det har exploaterats 

inom markavvattningsföretaget sedan anläggningen anlades. Statusen på 

dikningsföretaget är okänd enligt länsstyrelsens hemsida. Figur 6 visar 

dikningsföretagets utformning.  

 

 

Figur 6. Karta på Husby dikningsföretag från år 1947.  

I bilaga 2 hittas ett utklipp från översiktskartan ifrån tillhörande akt på 

markavvattningsföretagets utformning samt bedömda avrinningsområde. 

Länsstyrelsen har tolkat in avrinningsområdet digitalt och placeringen av den och 

planområdet hittas också i bilaga 2.  
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Detaljplanen för Hjorten 1 m.fl. ska pröva möjligheten att bygga bostäder inom Hjorten 

1 & 2. Området planeras även för att befästa befintliga byggnadsstrukturer inom 

fastigheterna Hjorten 1–4. Totalt på fastigheterna Hjorten 1 och 2 planeras runt 50 

bostäder i lamellhus i fyra våningar och punkthus i sju våningar. Figur 7 visar 

föreslagen bebyggelse inom Hjorten 1 och 2.  

  

 

Figur 7: Figuren visar föreslagen skiss på bebyggelse innanför planområdet för fastigheterna Hjorten 1 och 
2.   

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 reduceras, 

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 och har utförts med rationella metoden enligt Svenskt 

Vatten P110.  

 

qd = A * ϕ * i(tr)  

 

Där: 

qd är det dimensionerade flödet (l/s) 
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A är avrinningsområdets area, 

ϕ är avrinningskoefficienten, 

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

 

Beräkningar har gjorts för återkomsttiderna 5-årsregn för regn vid fylld ledning och 20-

årsregn för trycklinje i marknivå enligt P110 vilket motsvarar rekommendationerna för 

tätbebyggt område.  

 

Vid beräkning av dagvattenflöden har markanvändningen bestämts utifrån underlag på 

primärkartan samt tillhandahållen skiss på föreslagen bebyggelse (Figur 7). Totala ytan 

beräknas utifrån de avrinningsområden och dagvattenledningar som gör att dagvatten 

rinner genom den planerade byggnationen på Hjorten 1 och 2 och ut från 

planområdet. Inom skissen på föreslagen bebyggelse har en mer detaljerad uppdelning 

av markytor gjorts för att kunna jämföra före och efter exploatering. En skiss på 

markuppdelningen före och efter exploatering ses i bilaga 3. Följande 

avrinningskoefficienter har använts för att beräkna reducerad area. 

 

Byggnad/tak   0,9 

Hårdgjord yta (körbana, parkering) 0,8 

Flerbostadshusområde   0,4 

Grönyta   0,1 

Skog (utanför planområdet) 0,1 

 

Den uppskattade arean utifrån nuläge och efter exploatering redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Tabellen visar de uppskattade marktyperna med tillhörande avrinningskoefficient och area före 
och efter exploatering, avrundat till närmsta 50-tal för areor under 1000 m2 och till närmsta 100-tal för areor 
över 1000 m2. 

  Markanvändning Avr. Area Red.area 

    Koeff. Φ (m2) (m2) 

Nuläge         

 Byggnad/tak 0,9 1 300 1 200 

 Hårdgjord yta 0,8 1 900 1 600 

 Flerbostadshusområde 0,4 44 200 17 700 

 Grönyta 0,1 4 500 450 

 Skog 0,1 6 500 650 

Totalt   58 300 21 500 

Efter exploatering          

 Byggnad/tak 0,9 1 900 1 700 

 Hårdgjord yta 0,8 1 600 1 300 

 Flerbostadshusområde 0,4 44 200 17 700 

 Grönyta 0,1 4 200 400 

 Skog 0,1 6 500 650 

Totalt   58 300 21 700 
 

 

Den längsta rinnsträckan beräknas utefter längsta sträckan med dagvattenledningar 

inom planområdet. Rinntiden blir ungefär 10 minuter vilket används, det beräknade 
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dagvattenflödet visas i Tabell 2. I scenariot efter exploatering har en klimatfaktor på 

1,25 lagts till. 

 

Tabell 2. Totala dagvattenflöden före samt efter exploatering inom utredningsområdet vid 5- och 20-års 
återkomsttid. 

 Beräkningsscenario Varaktighet [min] Flöde 5-årsregn [l/s] Flöde 20-årsregn [l/s] 

Nuläge innan 
exploatering 10 390 620 

Efter exploatering 
klimatfaktor 1,25 10 490 780 

 

5.1.1 MAGASINSVOLYM 

Den erforderliga magasinvolymen redovisas i tabell 4. Magasinsvolymen beräknas 

enligt metoden ”Överslagsmässig beräkning av magasinsvolym - med hänsyn till 

rinntid” i p110, refererad som metod 10.6a. Den erforderliga magasinvolymen 

beräknas i metoden genom att studera volymer för varje varaktighet med en specifik 

avtappning. Den volym som är störst vid en viss varaktighet är den dimensionerande.   

 

Eftersom kapacitet på befintliga dagvattenledningar inte kunnat erhållas beräknas 

magasinsvolymen utifrån att utflödet ska fördröjas till dagens nivåer. Utflödet antas 

vara detsamma som nulägets flödet för det uträknade 20-årsregnet, dvs 620 l/s. 

Resultatet av magasinberäkningarna ses i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Den erforderliga magasinvolymen dagvatten som ansamlas på fastigheten. 

 Beräkningsscenario 
klimatfaktor (1,25) 

Magasinvolym 5-årsregn 
[m3] 

Magasinvolym 20-årsregn 
[m3] 

Nuläge innan 
exploatering - - 

Efter exploatering 
utan klimatfaktor  - 95 

Efter exploatering 
klimatfaktor 1,25 16 190 

 

Klimatfaktorn har en betydligt större påverkan på hur stora magasinvolymer vatten 

som ansamlas än vad själva exploateringen har.  

 

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.  

 

För att kunna uppskatta påverkan av exploateringen så klassas de byggnader som ska 

bli bostäder som flerfamiljshus medan komplementbyggnader läggs in som tak. För att 

undersöka förändringen som sker inom det område som ska exploateras görs 

beräkningarna lokalt inom den planerade skiss för området Hjorten 1& 2. Resultatet av 

föroreningsberäkningarna ses i Tabell 4.  
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Det har även gjorts föroreningsberäkningar på hur hela planområdet påverkas av 

exploateringen vid Hjorten 1 och Hjorten 2. Enligt den beräkningen blir det knappt 

någon skillnad på nuläge och efter exploatering (bilaga 3).  

 

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 130 130 0,31 0,31 
N 1300 1400 3,2 3,3 
Pb 4,4 5,2 0,010 0,012 
Cu 14 15 0,032 0,036 
Zn 30 35 0,07 0,08 
Cd 0,40 0,39 0,00095 0,00092 
Cr 6,5 7,1 0,015 0,017 
Ni 4,4 4,8 0,011 0,011 
SS 33 000 36 000 79 85 
BaP 0,024 0,027 0,000057 0,000064 

 

Mängden föroreningsämnen i dagvattnet bedöms öka något lokalt för de flesta ämnen 

men det blir inte någon större skillnad jämfört med nuläget.  

 

Eftersom skillnaderna för mängden förorening innan och efter exploateringen är 

mycket liten, speciellt i förhållande till modellens osäkerheter, bedöms inte 

reningsåtgärder vara nödvändiga och ej lönsamma sett till samhällsekonomin. 

 

För att vara helt säker på att Storån ej riskerar att belastas med mer föroreningar, kan 

små enkla reningsanläggningar anläggas för att säkerställa att Storåns möjligheten att 

uppnå MKN ej försämras.   

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

6.1 GENERELLA ÅTGÄRDSFÖRSLAG PÅ KVARTERSMARK 

Det blir större dagvattenvolymer och små ökningar av föroreningar i dagvattnet efter 

exploateringen enligt Tabell 3 och Tabell 4. För att klara av dagvattenhanteringen och 

uppnå rening föreslås det nedan olika förslag till lösningar.  

 

6.1.1 STENKISTA/DAGVATTENKASSETTER 

Stenkistor eller dagvattenkassetter kan användas för att fördröja dagvatten. En 

stenkista består av en grop i marken fylld av makadam eller sten som omges 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 man lägga grus eller 

makadam för att öka infiltrationsförmågan. Reningseffekten är sämre i kassetter än i 

stenkistor.  
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6.1.2 STUPRÖR MED UTKASTARE 

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

att utkastarna utformas så att dagvattnet inte hamnar nära byggnaden/husgrunden för 

att undvika problem med fuktskador. Ränndalsplattor eller betongrännor kan användas 

för att leda bort dagvattnet från byggnaden till lämplig yta där vattnet kan infiltrera ner 

eller ledas i väg. 

 

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 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).  

 

 

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

6.1.4 GRÖNA TAK 

Man kan även anlägga gröna tak vilket innebär att växtlighet planteras på taken som 

kan ta upp vatten och minska flödena från takytorna. Gröna tak bidrar därmed till 

fördröjning av dagvatten och minskar avrinningskoefficienten vid mindre regntillfällen. 

Valet av växter, taklutning och substratdjupet har betydelse i hur effektiv taket är på 

att reducera avrinning. Man bör vara medveten om att avrinningen från gröna tak kan 

innehålla högre halter av löst organiskt kol, totalt organiskt kol, klorid, kvicksilver, 

kväve, fosfor och koppar än vad vatten från konventionella tak gör. Anledningen är att 

dessa ämnen är vanligt förekommande i materialet som innehålls i det gröna taket 

(StormTac).   

 

6.1.5 GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING  

Genomsläpplig beläggning som t.ex. gräsarmering kan användas för att möjliggöra att 

infiltration kan ske även på ytor som traditionellt brukar hårdgöras, som t.ex. 

parkeringar. Detta medför ett mindre ytvattenflöde och mindre mängd dagvatten som 

behöver renas. Ytan kan ha många varianter, t.ex. hålstensbeläggning, grus, eller 

genomsläpplig asfalt. Under ytan kan dagvattnet infiltrera ner till ett poröst magasin av 

exempelvis makadamfraktioner (Figur 9).  
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Figur 9. Illustrationsskiss på permeabel beläggning. Bild hämtad från VA-guiden. 

6.2 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

Den lilla ökningen som sker av ämnen i dagvattnet lokalt vid exploateringsområdet 

bedöms inte påverka recipientens förutsättningar att uppnå MKN. Men om det ändå 

finns en vilja att minska mängden föroreningar i vattnet så att de ligger under dagens 

nivåer så föreslås att anlägga makadamdiken som både bidrar med både rening och 

fördröjning av dagvatten. En ny reningsberäkning görs i StormTac där inflöde sätts lika 

med utflöde och de totala måtten av makadamdike är 20 m långt, 6 m bred botten 

med slänter på 1:1. Totaldjupet är 1 m (Reglervolym 0,5 m och makadamdjup 0,5 m). 

Resultatet av beräkningarna ses i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Tabellen visar beräknade halter och mängder föroreningar i dagvattnet före och efter 
exploatering efter att ha renats med hjälp av ett makadamdike.  

Ämnen 
Före exploatering 

[µg/l] 
Efter exploatering 

[µg/l]] 
Före exploatering 

[Kg/år] 
Efter exploatering 

[Kg/år] 
P 130 66 0,31 0,16 
N 1300 670 3,2 1,6 
Pb 4,4 1,6 0,010 0,004 
Cu 14 6 0,032 0,014 
Zn 30 9 0,07 0,02 
Cd 0,40 0,08 0,00095 0,00018 
Cr 6,5 2,5 0,015 0,006 
Ni 4,4 1,7 0,011 0,004 
SS 33 000 13 000 79 31 

BaP 0,024 0,011 0,000057 0,000026 

 

Reningseffekten av den mängd diken som använts i beräkningarna uppnår en klar 

förbättring i jämförelse med befintliga förhållanden. Fördröjningskapaciteten i diket är 

cirka 100 m
3

 vilket är den beräknade skillnaden i magasinvolym vid ett 20-årsregn 

mellan nuläge och efter exploatering. Om det finns behov av mer fördröjning av 

dagvatten så kan mer makadamdiken anläggas. 

 

Förslagsvis anläggs makadamdikena i lågpunkter där mycket vatten passerar och 

avståndet till befintligt dagvattennät inte är för stort. Dock Inte för nära så att 

underhållning av befintliga ledningar kan ske utan problem. Några förslag på sådana 

områden ses nedan i Figur 10. Det mesta av dagvattnet leds ut från området och 

infiltrationen ner till grundvattnet bör vara låg eftersom området består av lerjordar. 

Därför bedöms inte grundvattnet påverkas av denna dagvattenlösning. 
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Ytvattenrecipienten Tvärån bedöms inte heller påverkas negativt med den föreslagna 

dagvattenlösningen.  

 

 

Figur 10. Principlösning på dagvattenhanteringen till detaljplanen för Hjorten 1 & 2, rosa pilar är förslag på 
ledning av dagvatten från taken mot magasin, gula pilar visar hur marken bör lutas för att vatten ska rinna 

mot gatumark vid skyfall. 

6.3 HANTERING AV SKYFALL 

En skyfallskartering med uppdragsnamnet ”Skyfallsmodellering nya E22” utfördes av 

Tyréns för Söderköpings kommun 2016. Då simulerades ett 100-årsregn över 

Söderköping (Figur 11). 
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Figur 11. Maximala vattenstånd från skyfallskarteringen ”Skyfallsmodellering nya E22” utförd av Tyréns för 
Söderköpings kommun 2016. De olika färgerna i kartbilden representerar olika vattendjup. 

Det finns en risk för vattensamlingar vid flertalet byggnader inom planområdet. 

Vattendjupet bedöms bli 57 cm som högst på den djupaste punkten inom planområdet 

enligt resultat från skyfallskarteringen.  

 

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 12 och Figur 13 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. I Fel! Hittar inte referenskälla. visas åt vilket håll markens dagvatten ska 

rinna efter höjdsättning för att gatumarken ska bilda sekundära rinnvägar vid skyfall 

då ledningarna och magasinen fylls. 

 

Även när det gäller skyfall rekommenderas att försöka planera rinnvägar mot 

översvämningsytor och bort från byggnader, nedfarter med mera. Översvämningsytor 
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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. 

 

 

Figur 12. 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 13. 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. 
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7 SLUTSATSER 

Exploateringen bedöms bidra med en liten ökning av ämnen i dagvattnet. Ökningen är 

så liten så den bedöms troligen inte påverka recipientens förmåga att uppnå MKN. 

Även mängden ytvatten bedöms knappt att öka efter exploateringen. Läggs däremot 

en klimatfaktor på för framtida scenarier så beräknas mängden dagvatten att 

fördubblas. För att dagens dagvattensystem ska fortsätt fungera behöver allt 

tillkommande vatten renas och fördröjas.  Vattnet avrinner relativt snabbt till 

dagvattenanläggningar idag, men de klarar dagens mängd vatten, dock inte mer. 

 

För att rena och fördröja dagvattnet föreslås att anlägga några makadamdiken inom 

planområdet där det är lämpligt, till exempel i grönytor i slutet av avrinningsområden. 

Andra alternativa åtgärder för fördröjning och rening skulle även fungera. Men 

makadamdiken med fördröjningskapacitet på 100 m
3

 vilket är den beräknade 

skillnaden i magasinvolym vid ett 20-årsregn mellan nuläge och efter exploatering 

renar så att föroreningsmängderna minskar gentemot idag vilket gör det till en 

tillräcklig dagvattenlösning. 

 

Grundvattnet bedöms inte påverkas av exploateringen. Ytan som ska exploateras är 

liten i jämförelse med grundvattentäkten så det blir inga stora mängder dagvatten som 

har möjlighet att infiltrera. Infiltrationskapaciteten är dessutom låg då marken till stor 

del består av lera. Med de föreslagna reningsåtgärderna så bör inte grundvattnet 

påverkas mer än innan exploateringen.  

 

Det finns inga direkt djupa lågpunkter inom planområdet och lutningen gör att det 

mesta av vattnet rinner ut från planområdet. I händelse av ett extremt regn (till 

exempel 100-årsregn) så finns det risk för vattensamlingar i närheten av ett antal 

byggnader inom planområdet. Det bedöms inte bli så stora mängder vatten, 57 cm på 

det djupaste stället. För att skydda nyplanerade byggnader mot översvämning är 

höjdsättningen avgörande.  

 

Exploateringen bedöms ej ha någon påverkan på markavvattningsföretaget eftersom 

de omdanade ytorna ska anslutas till befintligt dagvattennät så dess vatten rinner 

därmed inte mot företaget. 
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BILAGA 1 

Utklipp från översiktskarta sid 8 i akt R_932.   

  

Avrinningsområde från akt R_932 samt planområde och rinnvägar. 
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BILAGA 2 

Antagen markanvändning innan exploatering 
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Antagen markanvändning efter exploatering 
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BILAGA 3 

 

Tabellen visar beräknade halter och mängder föroreningar i dagvattnet före och efter 

exploatering för hela planområdet. Halter/mängder som har ökats efter exploatering 

markeras med rött. Inga reningsåtgärder är inräknade.  

 

Ämnen 
Före exploatering 

[µ/l] 
Efter exploatering 

[µ/l]] 
Före exploatering 

[Kg/år] 
Efter exploatering 

[Kg/år] 
P 180 180 3,2 3,2 
N 1500 1500 26 26 
Pb 11 11 0,19 0,19 
Cu 23 23 0,40 0,41 
Zn 74 74 1,3 1,3 
Cd 0,51 0,51 0,0090 0,0091 
Cr 8,9 9,0 0,16 0,16 
Ni 7,3 7,4 0,13 0,13 
SS 53 000 53 000 940 950 

BaP 0,037 0,037 0,00065 0,00066 
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