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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Gnesta kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Vackerby Trädgårdsstad 

(Figur 1). Planens syfte är att skapa en tät trädgårdsstad med flerbostadshus, radhus 

och villor. Området idag (år 2020) består av jordbruksmark, skogsmark, grusvägar 

och ett mindre verksamhetsområde och är cirka 35 hektar. 

Dagvattenfrågan bör utredas i varje detaljplan för att säkerställa en hantering av 

dagvattnet som inte riskerar att påverka ytvattenförekomsten negativt eller att den 

planerade bebyggelsen tar skada vid översvämningar. AFRY har därför av Gnesta 

kommun fått i uppdrag att utreda och redogöra för hur dagvatten ska hanteras inom 

planområdet.  

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med svart linje (eniro.se, 2020). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

AFRY kommer enligt uppdrag redovisa för: 

• Beskrivning av recipient och miljökvalitetsnormer, MKN, samt hur detaljplanen 

påverkar relevanta kvalitetsnormer. 

 

• Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och infiltration 

beskrivs utifrån befintlig geoteknisk undersökning. 
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• Beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar som planområdet kan ge 

upphov till, i nuläget och efter exploatering. Om det föreligger ett behov av 

fördröjning och rening av dagvatten. Beräkningarna utförs enligt 

rekommendationer i Svenskt Vattens publikation P110 och enligt kommunens 

krav. 

 

• Principer för lämpliga åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet ges i 

kombination med översiktliga förslag på lämpliga platser med ytbehov för 

anläggningarna.  

 

• Skyfallsanalys för befintlig situation och planerad exploatering som redovisar 

flödesvägar och lågområden. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2019-12-16 

Grundkarta över utredningsområdet 2019-12-05* 

Strukturplan 2020-09-28* 

Höjddata 2019-02-28* 

Planbeskrivning (Arbetsmaterial) 2020-01-13 

Tekniska PM Geoteknik  2019-09-06 

Utkast teknisk handbok 2019-12-03* 

Vägprojektering, plan och normalsektioner 2020-03-11* 
* Leveransdatum. 
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Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem 

Sverige 
Länsstyrelsen 2017 

WebbGIS Länsstyrelsen 2019 

Genomsläpplighetskarta SGU 2019 

Jordartskarta SGU 2019 

Förslag på riktvärden för 

dagvattenutsläpp 
 

Riktvärdesgruppen 2009 

2.2 Dagvattenprinciper Gnesta kommun 

Följande principer för dagvatten gäller för Gnesta kommun i samband med 

detaljplanering: 

• Dagvattnet ska där det är möjligt behandlas och omhändertas lokalt (LOD) 

genom rening, fördröjning och infiltration. 

• Dagvatten leds till lämplig avsatt mark om ovanstående åtgärder inte är 

möjliga inom aktuell plan. 

• Principen vid nyexploatering är att fastigheter inte bör släppa ifrån sig mer 

dagvatten än innan exploateringen. 

Med detta som grund åstadkoms utjämnad avrinning, hydrologisk balans samt mindre 

risk för föroreningar och översvämningar. 

Dagvatten kan med rätt planering bli ett värdefullt inslag i boende- och vistelsemiljön. 

2.3 Svenskt Vatten – Publikation P110 Avledning av dag-, 

drän- och spillvatten 

Samhällenas avvattning måste lösas med s.k. hållbar dagvattenhantering för att kunna 

hantera krav på minskade risker för skador vid översvämningar samt minskade 

utsläpp av dagvattenföroreningar. Följande punkter är viktiga att beakta för en hållbar 

dagvattenhantering: 

1. Ur föroreningssynpunkt är hållbar dagvattenhantering att föredra då såväl 
avrunna dagvattenflöden och därmed även föroreningsbelastningen minskar till 
recipienten. 
 

2. Kraftiga skyfall måste hanteras med en säker höjdsättning av bebyggelsen. 
Dessutom kan det krävas möjligheter att fördröja stora regnvolymer på 
planerade översvämningsytor.  

 



 

 

PM 

Dagvattenutredning Vackerby trädgårdstad 210709.docx  Sida 7 (50) 

 

 

 

3. Den övergripande lägsta säkerhetsnivån vid nybebyggelse för skador på 
byggnader mm föreslås vara en återkomsttid på minst 100 år med en 
klimatfaktor. 

 
4. Hänsyn måste tas till framtida ökningar av nederbörden till följd av 

klimatförändringar. Detta hanteras genom att lägga på en klimatfaktor på de 
dimensionerande regnen. Svenskt Vatten föreslår att nederbördsintensiteten 
ska ökas med 25 % vid dagvattenberäkningar. 
 

5. Dagvattenledningar dimensioneras för den s.k. hjässnivån (100 procent fylld 

ledning) respektive marknivån. I denna utredning betraktas området som tät 
bostadsbebyggelse och därmed ska dagvattenledningarna dimensioneras, som 
ett minimikrav, att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år vid fylld 
ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån (Figur 2). 

 

 
Figur 2. De tre dimensioneringsnivåerna fylld ledning, trycklinje i marknivå samt 

kritisk nivå för skydd av byggnad (Svenskt Vatten P110) 

2.4 Riktvärdesgruppen – Förslag till riktvärden för 

dagvattenutsläpp 

Idag (år 2020) finns inga fastställda riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Med 

anledning av detta tog Riktvärdesgruppen under år 2009 fram riktvärden för 

föroreningar i dagvatten som ska fungera som en indikator på om rening av 

dagvattnet är nödvändigt. Reningen ska då göras med bästa möjliga teknik och till en 

rimlig kostnad med målsättningen att åtgärderna leder till att riktvärdena inte 

överskrids (Riktvärdesgruppen, 2009).  

Riktvärdesgruppens riktvärden kan användas som indikator för om dagvatten bör 

omhändertas och renas. Nivåer på dessa riktvärden är olika beroende på typen av 

recipient samt om utsläppet sker direkt till recipient eller om dagvattnet först leds via 

dike, damm eller ledning och därefter till recipienten. I denna utredning jämförs halter 

med riktvärde för delavrinningsområde uppströms mindre sjöar, där dagvatten leds i 

dike innan utsläpp i recipient (Tabell 1).  
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Enligt Weserdomen får man inte riskera att försämra vattenstatus eller äventyra att 

miljökvalitetsnormer (MKN), för recipienten, inte följs. Riktvärdesgruppen förhåller sig 

till kvalitetsfaktorer för MKN enligt följande: 

• Rening ska göras med bästa möjliga teknik och till en rimlig kostnad. 

• Målsättningen med reningsåtgärder är att riktvärdena ska klaras. 

• Effekten av planerade anläggningar ska verifieras med hjälp av beräkningar. 

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp givna i årsmedelhalt. Angivna 

riktvärden motsvarar delavrinningsområde uppströms mindre sjöar, där dagvatten leds 

i dike innan utsläpp i recipient (Riktvärdesgruppen 2009). 

Ämne Enhet 
Riktvärde 

(årsmedelhalt) 

Fosfor (P)  μg/l 175 

Kväve (N) mg/l 2,5 

Bly (Pb) μg/l 10 

Koppar (Cu) μg/l 30 

Zink (Zn) μg/l 90 

Kadmium (Cd) μg/l 0,5 

Krom (Cr) μg/l 15 

Nickel (Ni) μg/l 30 

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,07 

Suspenderad substans (SS) mg/l 60 

Olja mg/l 0,7 

Benso(a)pyren (BaP) μg/l 0,07 

2.5 Koordinat och höjdsystem 

Gällande koordinatsystem för uppdraget är Sweref 99 16 30 och höjdsystem RH2000. 

2.6 Dimensioneringsförutsättningar 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella 

metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel. Dagvattenflödena beräknas 

med följande formel (Svenskt Vatten AB): 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]  𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]  𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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Allmänna anläggningar dimensioneras för regn med återkomsttider enligt P110. Detta 

område betraktas som tät bostadsbebyggelse och därmed ska dagvattenledningarna 

dimensioneras, som ett minimikrav, att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år 

vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån med en klimatfaktor på 1,25.  

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Beskrivning av området 

Planområdet består idag (år 2020) av jordbruksmark, skogsmark, grusvägar, ett 

mindre verksamhetsområde och en del av Vackerby industriväg. Planområdet 

angränsar i öster till Mariefredsvägen. Figur 3 visar ett flygfoto över det aktuella 

området.  

 

Figur 3. Ortofoto över aktuellt området. Gul markering visar planområdets läge. 
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3.2 Befintlig dagvattenhantering 

De norra och västra delarna av planområdet lutar åt väster medan resterande del 

utgör ett större instängt område (Figur 4). Recipient för området är Valasjön som 

ligger strax väster om planområdet dit vattnet leds i diken. Intill liggande skogsmarker 

lutar mot planområdet och det kommer ske tillrinning från dessa områden till 

planområdet. 

Figur 4. Ortofoto med höjdkurvor. Röd markering visar planområdets läge. Blå pilar 

visar övergripande flödesriktning.  

Längs befintliga grusvägar inom och i angränsning till planområdet finns idag (år 

2020) diken (Figur 5).  



 

 

PM 

Dagvattenutredning Vackerby trädgårdstad 210709.docx  Sida 11 (50) 

 

 

 

 

Figur 5. Diken längs befintlig grusväg i norra delen av planområdet. 

Längs skogsmarken i norr som angränsar till planområdet finns idag (år 2020) diken 

(Figur 6). 

 

Figur 6. Dike i norra delen av planområdet i angränsning till skogsmark. 

För de diken som kommer att finnas kvar efter exploateringen måste det 

säkerhetsställas att dessa diken fungerar för att upprätthålla en god avledning av 

dagvatten samt att undvika att dagvatten rinner in på planområdet från omgivande 
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skogsmark. De diken som är igenväxta behöver eventuellt rensas för att uppnå en god 

funktion, dock måste hänsyn tas till eventuella naturvärden innan rensningen 

genomförs.  

Det finns idag (år 2020) kommunala vatten- , spillvatten- och dagvattenledningar 

inom den sydöstra delen av planområdet (Figur 7). Det finns även en enskild befintlig 

dagvattenledning som avvattnar lågområdet.   

 

Figur 7. Befintligt vatten- (blå streck), spillvatten- (röda streck) och 

dagvattenledningar (gröna streck) inom och i anslutning till planområdet. Gul 

markering visar planområdets läge.  
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3.3 Flödesvägar och lågområden inom och i anslutning till 

planområdet 

Figur 8 visar resultatet från skyfallssimuleringen för befintlig situation. 

Resultatet visar att grusvägen som går igenom området i norr, se punkt 1 figur 8, 

utgör en flödesväg som leder vattnet västerut. Det är dock så pass mycket vatten som 

rinner denna väg  att en del av vattnet rinner söder ut till det större instängda 

lågområdet, se punkt 2 figur 8.  

Från skogsområdet norr om planen finns det flera flödesvägar där vattnet letar sig 

ytligt ner mot grusvägen.  

  

Figur 8. Resultat skyfallssimulering för befintlig situation.  

  

1 

2 
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3.4 Geotekniska förhållanden 

3.4.1 Markförhållanden 

Jordarterna inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av postglacial finlera, 

postglacial lera och urberg (Figur 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Jordarterna inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av 

postglacial finlera, postglacial lera och urberg (SGU, 2019). Svart markering visar 

planområdets läge.  

En geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet (Sweco, 2019). Den visar 

följande: 

• Under ett tunt lager mulljord består jorden av torrskorpelera ner till cirka 2,2 

meter under markytan. Därefter följer lera/varvig lera med inslag av sand och 

silt ner till cirka 17 meter följt av friktionsjord.  

 

• Då största delen av området utgörs av lös till mycket lös lera bedöms området 

som mycket sättningsbenägen. Även avsänkning av grundvattennivåer inom 

området kan leda till att sättningar utvecklas i leran.  

Genomsläppligheten inom planområdet, enligt SGU:s karta för genomsläpplighet, är i 

huvudsak låg genomsläpplighet med mindre områden med medelhög 

genomsläpplighet (Figur 10). Infiltrationskapaciteten i lera är generellt dålig, den 

mättade infiltrationskapaciteten för lera är normalt cirka 4 mm/timme.  
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Figur 10. Genomsläppligheten, enligt SGU:s karta för genomsläpplighet, är i 

huvudsak låg genomsläpplighet med mindre områden med medelhög 

genomsläpplighet (SGU, 2018). Svart markering visar planområdets läge.  

3.4.2 Grundvattennivåer  

I den geotekniska utredningen undersöktes grundvattennivåerna. Det visade på att 

grundvattnets trycknivå inom planområdet ligger cirka  0,2 – 4,3 meter under 

markytan, dock uppmättes artetiskt grundvatten i centrum av planområdet, dvs 

trycknivån var 0,7 meter över markytan (Tabell 2). 

En säkerhetsmarginal på minst 0,5 meter rekommenderas från schaktbotten och 

underkant dagvattenanläggningar till högsta grundvattennivå. Om inte 

säkerhetsmarginalen kan uppfyllas bör dagvattenanläggningarna utformas täta.  
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Tabell 2. Grundvattnets trycknivå inom planområdet vid installerade grundvattenrör.  

GV-rör 
Ungefärlig placering 

i planområdet 

Marknivå 

(RH2000) 

Nivå 

grundvattentryck 

(RH2000) 

Djup grundvattenyta 

(meter under markyta) 

19S25GW  Nordvästra delen + 21,7 m + 17,4 – 17,6 m 4,1 - 4,3 

19S58GW Centrum norr + 19,6 m + 18,0 – 18,5 m 1,1 - 1,6 

19S68GW Centrum + 18,6 m + 19,2 m - 0,7 (Artetiskt) 

19S100GW Sydvästra delen + 18,9 m + 16,2 m 2,7 

19S101GW Sydvästra delen + 21,0 m + 19,4 – 20,2 m 0,8 – 1,6 

19S102GW 
Centrum syd 

(lågområde) 
+ 18,6 m + 17,9 m 0,7 

19S103GW 
Centrum syd 

(lågområde) 
+ 18,5 m + 17,2 m 1,3 

19S106GW 
Centrum syd 

(lågområde) 
+ 18,6 m + 18,4 m 0,2 

19S107GW 
Centrum syd 

(lågområde) 
+ 18,7 m +17,6 m 1,1 

 

3.5 Föroreningar i mark 

Inga kända eller misstänkta föroreningar finns i området (Gnesta kommun, 2018).  

3.6 Recipient och miljökvalitetsnormer 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så 

kallade miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som 

införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa 

utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst 

ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att 

beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2021 samt att ingen 

vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras. 

Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status 

och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på 

att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk 

status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som 

används för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller 

verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 
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Recipient för dagvatten från planområdet är först Valasjön (ej klassificerad) och sedan 

Frösjön (EU CD: SE654832-158701, Viss, 2019) (Figur 11). Den ekologiska statusen 

och kemiska statusen i Frösjön klassificeras idag som dålig respektive uppnår ej god 

status (Tabell 3). Recipienten har problem med näringspåverkan (totalfosfor). 

Tabell 3. VISS statusklassificering av recipienten Frösjön från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Status 
(dagsläge) 

MKN 
(framtida mål) 

Frösjön- 
SE654832-158701 

Dålig 
ekologisk 
status 

God ekologisk 
status år 2027 

Uppnår ej god 
kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus  

 

Kvalitetskravet enligt MKN är att Frösjön ska uppnå god ekologisk status år 2027. 

Målet är även att Frösjön ska uppnå god kemisk ytvattenstatus med undantag för 

bromerad difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföreningar, där kraven är mindre 

stränga. Detta beror på att det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna av 

dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Det finns ingen 

tidsfrist definierad för detta mål. 

 

 

Figur 11. Planområdets ungefärliga geografiska placering (svart markering) i 

förhållande till ytvattenförekomsten Frösjön (ljusgrönmarkerad). Blå pilar illustrerar 

avrinningen från planområdet via Valasjön till Frösjön. 
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3.7 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag har identifierats inom eller i anslutning till planområdet 

(Länsstyrelsen Webbgis, 2020). Dock finns ett markavvattningsföretag för diket som 

går från Valasjön till Frösjön (Figur 11). 

3.8 Natur- och kulturintressen 

De tre åkerholmarna (nummer 1, 2 och 4 i Figur 12) inom planområdet har högt 

respektive påtagligt naturvärde och omfattas av generellt biotopskydd. 

 

Figur 12. Naturvärdesinventering för Vackerby trädgårdstad. Röd markering visar 

högt naturvärde och orange markering visar påtagligt naturvärde. 

I området finns ett antal fornlämningar (Figur 13). Intill åkerholmarna finns 

hällristningar från bronsåldern/stenålder. Det finns även två gravfält Frustuna 61:1 

och 159:1. 

 

Figur 13. Utdrag ur Fornsök (Riksantikvarieämbetet). 
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4 Planområdets föreslagna utformning 

Planområdet består av Norra och Södra Vackerby och ska utvecklas till en grönskande 

trädgårdsstad med cirka 600 bostäder samt lokaler för centrumändamål enligt 

föreslagen utformning i Figur 14. Bostäderna kommer bestå av flerfamiljshus, radhus 

och villor (Gnesta kommun, 2020).  

 

Figur 14. Strukturplan för Norra och Södra vackerby trädgårdsstad. Gul linje markerar 

plangräns (Gnesta kommun, 2020-09-28).  

5 Beräkningar 

Dagvattenflöden och föroreningsbelastning beräknades med hjälp av recipient- och 

dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen används för översiktliga 

beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar. Indata till modellen 

består av nederbördsdata samt områdets area och markanvändning. Till 

beräkningarna använder modellen vetenskapligt granskade schablonhalter av 

föroreningar baserade på flödesproportionell provtagning.  

5.1 Indata 

Föroreningsmängder har beräknats utifrån en årsnederbörd om 624 mm och kommer 

från SMHI:s mätstation Gnesta (nr 9703). Nederbördsvärdet är korrigerat med en 
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faktor 1,1 för att ta höjd för mätförluster. Markanvändning före exploatering har 

tolkats utifrån flygfoto medan arealer för markanvändningen efter exploatering 

karterades efter erhållen strukturplan.  

Flödes- och föroreningsberäkningarna delas upp för planområdet i två 

avrinningsområden, Norr och Söder (Figur 15).  

 

Figur 15. Blå markering visar Norra och Södra avrinningsområdet.  

Markanvändning före och efter exploatering för Norra och Södra avrinningsområdet 

redovisas i Tabell 4 respektive Tabell 5. 

För att dimensionera anläggningar för transport eller utjämning av dagvattenflöden 

används specifika dimensionerande avrinningskoefficienter för respektive 

markanvändning angivna i t.ex. Svenskt Vattens publikation P110.  

De dimensionerande avrinningskoefficienterna skiljer sig från de 

volymavrinningskoefficienter som används för beräkning av årliga flöden och 

beräkning av föroreningstransport. Volymavrinningskoefficienterna är empiriskt 

framtagna från en längre period av flödesmätning från områden med viss 

markanvändning. 
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Tabell 4. Markanvändning före och efter exploatering, för Norra avrinningsområdet, 

som nyttjades till beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar i StormTac.  

Markanvändning 

Volym-
avrinnings-
koefficient 

(φ)  

Avrinnings-
koefficient  

(φ) 

Före 
exploatering 

(ha) 

Efter 
exploatering 

(ha) 

Skogsmark 0,05 0,10 0,29 0,29 

Jordbruksmark 0,26 0,10 11,89 - 

Bef. gata med dike 0,60 0,60 0,22 - 

Väg (ÅDT 1500) 0,85 0,8 - 0,48 

Väg (ÅDT 900) 0,85 0,8 - 0,49 

Villaområde 0,25 0,35 - 4,66 

Radhusområde 0,32 0,40 - 2,35 

Flerfamiljshusområde 0,45 0,40 - 1,06 

Blandat grönområde 0,10 0,10 - 3,07 

Totalt   12,40 12,40 

 

Tabell 5. Markanvändning före och efter exploatering, för Södra avrinningsområdet, 

som nyttjades till beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar i StormTac.  

Markanvändning 

Volym-

avrinnings-
koefficient 

(φ)  

Avrinnings-
koefficient  

(φ) 

Före 
exploatering 

(ha) 

Efter 
exploatering 

(ha) 

Skogsmark 0,05 0,10 1,74 1,73 

Jordbruksmark 0,26 0,10 19,20 - 

Industriområde 0,50 0,50 0,71 1,66 

Bef. gata med dike 0,60 0,60 0,55 0,27 

Lokalgata 0,85 0,80 0,08 0,31 

Väg (ÅDT 1500) 0,85 0,80 - 1,27 

Villaområde 0,25 0,35 - 1,88 

Radhusområde 0,32 0,40 - 3,11 

Flerfamiljshusområde 0,45 0,40 - 5,07 

Förskoleområde 0,45 0,50 - 0,61 

Blandat grönområde 0,10 0,10 - 6,37 

Totalt   22,28 22,28 
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5.2 Flödesberäkningar 

Beräknat dimensionerande flöde för Norra och Södra avrinningsområdet vid ett 5, 10 

och 20-års regn redovisas i Tabell 6 respektive Tabell 7. Vid beräkning av 

dimensionerande flöde efter exploatering har regnen kompletterats med en 

klimatfaktor på 1,25 enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.6 samt 

avrinningskoefficienter och areor enligt Tabell 4 och 5. Regnintensitet, 𝑖Å, har 

beräknats för ovanstående årsregn med en regnvaraktighet på 35 minuter för Norra 

avrinningsområdet och med en regnvaraktighet på 62 minuter för Södra 

avrinningsområdet innan exploatering. Efter exploatering är regnvaraktigheten för 

Norra och Södra avrinningsområdet 12 minuter respektive 21 minuter. 

Regnintensitet, 𝑖Å, innan exploatering 

Norra området   Södra området 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,35𝑚𝑖𝑛 = 83 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,62𝑚𝑖𝑛 = 56 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,35𝑚𝑖𝑛 = 104 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,62𝑚𝑖𝑛 = 70 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,35𝑚𝑖𝑛 = 131 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,62𝑚𝑖𝑛 = 88 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Regnintensitet, 𝑖Å, efter exploatering 

Norra området   Södra området 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,12𝑚𝑖𝑛 = 161 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,21𝑚𝑖𝑛 = 116 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,12𝑚𝑖𝑛 = 202 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖10−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,21𝑚𝑖𝑛 = 146 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,12𝑚𝑖𝑛 = 255 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎  𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,21𝑚𝑖𝑛 = 183 𝑙

𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Beräkningarna visar att dagvattenflödet kommer att öka efter exploatering jämfört 

med före exploatering.  

Tabell 6. Beräknade dimensionerande flöde före och efter exploatering utan rening i 

dagvattenanläggningar för Norra avrinningsområdet. Vid beräkning av 

dimensionerande flöde efter exploatering har regnen kompletterats med en 

klimatfaktor på 1,25. Dimensionerande avrinningskoefficient före exploatering är 0,11 

och efter exploatering är 0,33.  

Parameter 

Dimensionerande flöde (l/s) 
 

Före exploatering  
utan klimatfaktor 1,25 

 

Dimensionerande flöde (l/s) 
 

Efter exploatering utan rening 
med klimatfaktor 1,25 

 5 - års-regn 110 830 

10 - års regn 140 1000 

20 - års regn  180 1300 
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Tabell 7. Beräknade dimensionerande flöde före och efter exploatering utan rening i 

dagvattenanläggningar för Södra avrinningsområdet. Vid beräkning av 

dimensionerande flöde efter exploatering har regnen kompletterats med en 

klimatfaktor på 1,25. Dimensionerande avrinningskoefficient före exploatering är 0,13 

och efter exploatering är 0,34.  

Parameter 

Dimensionerande flöde (l/s) 

 
Före exploatering  

utan klimatfaktor 1,25 
 

Dimensionerande flöde (l/s) 

 
Efter exploatering utan rening 

med klimatfaktor 1,25 

 5 - års-regn 160 1100 

10 - års regn 200 1400 

20 - års regn  250 1700 

 

5.3 Föroreningsberäkningar 

Föroreningshalter före respektive efter exploatering för Norra och Södra 

avrinningsområdet inom planområdet redovisas i Tabell 8 respektive Tabell 9. 

Föroreningshalterna efter exploatering, som redovisas, är innan rening i 

dagvattenanläggningar. 

Resultatet för Norra avrinningsområdet indikerar att halterna för koppar, zink, 

kadmium, krom, nickel, kvicksilver, olja, polycykliska aromatiska kolväten och 

bensa(a)pyren kommer att öka efter exploatering av området innan rening i 

dagvattenanläggningar. Dock är det inga beräknade föroreningshalter efter 

exploatering som överskrider Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärden som 

motsvarar delavrinningsområde uppströms mindre sjöar, där dagvatten leds i dike 

innan utsläpp i recipient. 

Resultatet för Södra avrinningsområdet indikerar att halterna för fosfor, bly, koppar, 

zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, olja, polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH16) och bensa(a)pyren kommer att öka efter exploatering av området innan 

rening i dagvattenanläggningar. Dock är det endast fosforhalten efter exploatering 

som överskrider Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärden som motsvarar 

delavrinningsområde uppströms mindre sjöar, där dagvatten leds i dike innan utsläpp i 

recipient. 
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Tabell 8. Beräknade föroreningshalter i StormTac före exploatering och efter 

exploatering innan rening i föreslagna dagvattenanläggningar för Norra 

avrinningsområdet. Gråmarkerade celler visar halter som överskrider riktvärdet.  

Förorening Enhet 
Före 

exploatering 

Efter 
exploatering 
Innan rening 

Riktvärde 

P μg/l 160 150 175 

N mg/l 3,9 1,4 2,5 

Pb μg/l 6,9 6,9 10 

Cu μg/l 12 17 30 

Zn μg/l 21 52 90 

Cd μg/l 0,10 0,35 0,5 

Cr μg/l 2,3 5,0 15 

Ni μg/l 1,5 5,1 30 

Hg μg/l 0,006 0,025 0,07 

SS mg/l 98 43 60 

Olja mg/l 0,18 0,42 0,7 

PAH16 μg/l 0,073 0,33 - 

BaP μg/l 0,0071 0,028 0,07 

 

Tabell 9. Beräknade föroreningshalter i StormTac före exploatering och efter 

exploatering innan rening i föreslagna dagvattenanläggningar för Södra 

avrinningsområdet. Gråmarkerade celler visar halter som överskrider riktvärdet.  

Förorening Enhet 
Före 

exploatering 

Efter 
exploatering 
Innan rening 

Riktvärde 

P μg/l 160 180 175 

N mg/l 3,6 1,4 2,5 

Pb μg/l 7,8 10 10 

Cu μg/l 14 21 30 

Zn μg/l 33 76 90 

Cd μg/l 0,16 0,47 0,5 

Cr μg/l 2,7 6,6 15 

Ni μg/l 2,2 6,4 30 

Hg μg/l 0,010 0,031 0,07 

SS mg/l 93 52 60 

Olja mg/l 0,28 0,62 0,7 

PAH16 μg/l 0,11 0,38 - 

BaP μg/l 0,013 0,038 0,07 

 

Tabell 10 och Tabell 11 visar beräknade mängder av olika föroreningar för Norra och 

Södra avrinningsområdet.  

Beräknat resultat indikerar att föroreningsbelastningen för metaller, olja, polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH16) och bensa(a)pyren ökar efter exploatering för 
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planområdet. För södra avrinningsområdet ökar även föroreningsbelastningen av 

fosfor. 

Tabell 10. Beräknade föroreningsmängder per år i StormTac före exploatering och 

efter exploatering innan rening i föreslagna dagvattenanläggningar för Norra 

avrinningsområdet. 

Förorening 
Före exploatering 

(kg/år) 

Efter exploatering 

Innan rening 
(kg/år) 

Förändring 
(kg/år) 

P 4,7 4,6 - 0,1 

N 110 44 - 66 

Pb 0,20 0,21 + 0,01 

Cu 0,35 0,54 + 0,19 

Zn 0,60 1,6 + 1 

Cd 0,0029 0,011 + 0,0081 

Cr 0,068 0,16 + 0,092 

Ni 0,044 0,16 + 0,116 

Hg 0,00017 0,00078 + 0,00061 

SS 2800 1300 -1500 

Olja 5,3 13 + 7,7 

PAH16 0,0021 0,010 + 0,0079 

BaP 0,00021 0,00088 + 0,00067 

* Plustecken betyder ökning av mängden föroreningar. Minustecken betyder minskning av 

mängden föroreningar.  

Tabell 11. Beräknade föroreningsmängder per år i StormTac före exploatering och 

efter exploatering innan rening i föreslagna dagvattenanläggningar för Södra 

avrinningsområdet. 

Förorening 
Före exploatering 

(kg/år) 

Efter exploatering 
Innan rening 

(kg/år) 

Förändring 
(kg/år) 

P 8,5 11 + 2,5 

N 190 86 - 104 

Pb 0,41 0,60 + 0,19 

Cu 0,72 1,3 + 0,58 

Zn 1,7 4,6 + 2,9 

Cd 0,0085 0,028 + 0,0195 

Cr 0,14 0,40 + 0,26 

Ni 0,12 0,38 + 0,26 

Hg 0,00055 0,0019 + 0,00135 

SS 4900 3100 - 1800 

Olja 15 37 + 22 

PAH16 0,006 0,023 + 0,017 

BaP 0,00069 0,0023 + 0,00161 

* Plustecken betyder ökning av mängden föroreningar. Minustecken betyder minskning av 

mängden föroreningar.  
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6 Föreslagen dagvattenhantering 

Det beräknade resultatet indikerar att föroreningsmängderna för metaller, olja, 

polycykliska aromatiska kolväten och bensa(a)pyren ökar för planområdet efter 

exploatering, vilket innebär att det föreligger ett behov av att rena det dagvatten som 

genereras inom planområdet. För södra avrinningsområdet (Figur 15) ökar även 

mängden fosfor efter exploatering. 

Enligt Gnesta kommuns dagvattenprincip ska dagvattnet där det är möjligt behandlas 

och omhändertas lokalt (LOD) genom rening, fördröjning och infiltration. 

Förslag till systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet redovisas i Figur 

16 samt Bilaga 1. Föreslagen dagvattenhantering är enligt följande: 

Rening och fördröjning av dagvatten från större vägar inom planområdet 

• Svackdiken ska anläggas längs de större vägarna inom planområdet (Figur 

16). Om mark- och grundvattenförhållandena, inom vissa delområden, medger 

kan svackdikena ersättas med träd i skelettjord, växtbäddar alternativt 

infiltrationsstråk. Dessa dagvattenanläggningar är mindre lämpade i områden 

med höga grundvattennivåer om de inte utformas täta. 

Rening och fördröjning inom kvartersmark 

• I anslutning till samlade parkeringsytor ska det anläggas någon av följande 

dagvattenanläggningar: 

 

o Infiltrationsstråk 

o Växtbäddar 

o Träd i skelettjordar 

o Makadamdiken 

o Genomsläpplig beläggning 

Val av anläggning beror på rådande mark- och grundvattenförhållandena inom 

aktuell kvartersmark samt estetisk utformning. Detta beslutas i samband med 

detaljprojektering av området.  

En säkerhetsmarginal på minst 0,5 meter rekommenderas från schaktbotten 

och underkant dagvattenanläggningar till högsta grundvattennivå. Om inte 

säkerhetsmarginalen kan uppfyllas bör dagvattenanläggningarna utformas 

täta.  

För parkeringar med fler än 15 parkeringsplatser måste 

dagvattenanläggningen ha en oljeavskiljande funktion samt att anläggningen 

är utformad så den medger provtagning av utgående vatten. 

• Översilningsytor kan anläggas för att omhänderta dagvatten från takytor. Det 

innebär att dagvattnet renas och fördröjs genom infiltration i grönytor. 

Översilningsytorna måste kompletteras med ett uppsamlande infiltrationsstråk. 

Ytbehovet för infiltration i grönyta för omhändertagande av dagvatten från 

takytor är generellt att en vanlig plan grönyta, där marken har låg 

genomsläpplighet, ska vara nästan dubbelt så stor som avvattningsytan. 

Ytbehovet minskas genom att sänka grönytan.  
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Rening och fördröjning av dagvatten från hela norra delen av planområdet 

• Dagvatten från hela norra delen av planområdet ska renas och fördröjas i en 

torrdamm med ett strypt utlopp. 

Rening och fördröjning av dagvatten från hela södra delen av planområdet 

• Dagvatten från hela södra delen av planområdet ska renas och fördröjas i en 

våtdamm.  

Åtgärder för fördröjning och avledning av dagvatten  

• Dagvatten från hela södra avrinningsområdet ska avledas och fördröjas i ett 

dagvattenstråk. Dagvattenstråkets funktion är även att kunna avleda 

dagvatten från befintligt lågområde vid skyfall för att undvika att området 

översvämmas (placering av lågområde se Figur 8). 

• En översvämningsyta ska anläggas vid utloppet för dagvattenstråket, då 

dagvattenflöden som överskrider dimensionerande inflöde till våtdammen ska 

bräddas till översvämningsytan. En översvämningsyta ska även anläggas vid 

inloppet till dagvattenstråket. Översvämningsytorna utformas som gräsytor 

med flacka slänter. Det är viktigt att ytan hinner torka upp mellan 

regntillfällena och därför måste vattnet effektivt kunna dräneras bort efter ett 

regn. 

 

• Avvattningsstråk i form av grunda dikesanvisningar ska anläggas inom 

planområdet för att kunna avleda dagvatten vid skyfall (sekundära 

avrinningsvägar). 

 

• Befintligt avskärande dike längs norra planområdesgränsen måste bevaras 

(Figur 9). Diket måste troligtvis rensas och eventuellt förlängas. Bredden och 

lutningen på diket samt höjdsättningen kring diket kommer att behöva 

anpassas till de grunda dikesanvisningarna som ska avleda vatten vid skyfall. I 

samband med projekteringen måste det utredas om det finns behov av att 

skapa utlopp från diket, då det är okänt idag (år 2020) hur diket avvattnas. 

Enligt önskemål från beställaren har ett avvattningsstråk ersatts genom att 

förstärka det befintliga avskärande diket med en vall mot den planerade 

bebyggelsen.    

 

• Avskärande diken ska anläggas där bostadsområden angränsar till kuperad 

naturmark. 

 

• Befintligt dike som idag (år 2020) avleder dagvatten ner till Valasjön måste 

förlängas samt anpassas till att dagvatten från hela planområdet kommer att 

släppas där. Två dagvattenledningar från planområdet med föreslagen 

dimension 800 kommer ha sitt utlopp i diket.  
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Figur 16. Översiktligt förslag till systemlösning för dagvattenhantering för 

planområdet (Bilaga 1). Mörkblå ytor visar svackdiken, orangea ytor visar 

dagvattenanläggningar för samlade parkeringsytor, mintgröna ytor visar diken och lila 

ytor visar avvattningsstråk. Svarta pilar visar flödesriktning.  

Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller 

miljöskadliga ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak 

avger organiska föroreningar. Därför bör det inte föreskrivas material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zink- eller koppartak. Byggvaror bör klara 

egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 

Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 

viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 
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6.1 Svackdiken för större vägar 

Svackdiken ska anläggas längs de större vägarna inom planområdet enligt 

normalsektioner i Figur 17. Om mark- och grundvattenförhållandena, inom vissa 

delområden, medger kan svackdikena ersättas med träd i skelettjord, växtbäddar 

alternativt infiltrationsstråk. 

 

Figur 17. Normalsektioner för de större vägarna inom planområdet (VAP, 2020). 

Svackdike är ett gräsbeklätt dike med svag till måttlig lutning. Svackdiken har som 

syfte att fördröja, rena samt avleda vägdagvatten (Figur 18 och Figur 19). För att 

dagvattnet ska kunna flöda in i svackdiket måste övergången från den hårdgjorda ytan 

vara nedsänkt. I vanliga fall innehåller svackdiken ingen dränering.  
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Figur 18. Principskiss för ett svackdike (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Svackdiken fungerar även som en säker avledning vid höga dagvattenflöden.  

 

Figur 19. Två exempel på svackdiken (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Drift och underhåll 

Nyanlagda diken bör så snart som möjligt besås med snabbväxande gräs. Detta för att 

ge erosionsskydd samt att det motverkar etablering av ogräs. Vill man etablera annan 

vegetation kan det göras på längre sikt. Underhåll krävs i form av gräsklippning, 

renhållning och sedimentrensning.  

6.2 Dagvattenanläggningar i anslutning till samlade 

parkeringsytor 

Dagvattenanläggningar ska anläggas i anslutning till samlade parkeringsytor enligt 

exempel nedan. Val och utformning av anläggning beror på rådande mark- och 

grundvattenförhållandena inom aktuell kvartersmark samt estetisk utformning. Detta 

beslutas i samband med detaljprojektering av området. 

För parkeringar med fler än 15 parkeringsplatser måste dagvattenanläggningen ha en 

oljeavskiljande funktion samt att anläggningen är utformad så den medger 

provtagning av utgående vatten. 
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6.2.1 Infiltrationsstråk 

Infiltrationsstråk anläggs i anslutning till parkeringsytor för att rena, fördröja och 

avleda dagvatten (Figur 20). Vid högre flöden kan dagvattnet avledas genom 

bräddbrunnar som är placerade i kanten av diket (Figur 20 och 21). Bräddbrunnarna 

ska inte läggas i botten av diket utan måste ligga i nivå med den maximalt tillåtna 

vattennivån. 

 

Figur 20. Principskiss infiltrationsstråk. (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

 

 Figur 21. Exempel på infiltrationsstråk vid parkering. (Stockholmvattenochavfall, 

2019) 

Drift och underhåll 

Nyanlagda diken bör så snart som möjligt besås med snabbväxande gräs. Detta för att 

ge erosionsskydd samt att det motverkar etablering av ogräs. Vill man etablera annan 
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vegetation kan det göras på längre sikt. Underhåll krävs i form av gräsklippning och 

renhållning. Genomsläppligheten minskar med tiden, men den kan återställas genom 

att ytlagret luckras upp eller tas bort. 

6.2.2 Växtbäddar 

Växtbäddar är planteringsytor som kan fördröja och rena dagvatten samtidigt som de 

gör området estetiskt mer tilltalande (Figur 22 och 23). När de naturligt 

förekommande jordlagren har en begränsad infiltrationskapacitet ska en ledning 

kopplas från växtbädden till befintligt dagvattensystem. Ledningen bör ha en liten 

dimension för att fördröja dagvattnet, men den ska säkerställa att vattnet kan 

dräneras inom 48 timmar. Det bör även installeras en bräddledning eller brunn för att 

undvika översvämningar vid kraftigare regn.  

 

 

Figur 22. Principskiss över nedsänkt växtbädd (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

    

Figur 23. Exempel på växtbäddar vid parkering. Avledning till växtbädden kan ske 

genom en öppning i kantsten, men det finns flera andra alternativ 

(Stockholmvattenochavfall, 2019).  

Drift och underhåll 

Växtbädden måste rensas på ogräs och växterna måste skötas. Inlopp och 

bräddavlopp måste kontrolleras och rensas regelbundet.  

Växtbäddens ytlager (5-10 cm) kan bli helt igensatt och genomsläppligheten kan då 

återställas genom att ytlagret luckras upp eller byts ut. 
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6.2.3 Träd i skelettjordar   

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 

som planteras i en hårdgjord stadsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 

underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening.  

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3 per träd. Trädrötterna ska ges 

möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 

växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd typ lind, lönn och ek. För 

mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 

meter. Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett 

djup på minst 0,8-1 meter. Vid tät beläggning på skelettjorden krävs regelbunden 

rensning av brunnar för att upprätthålla vattentillförseln. Fördröjningsvolymen i 

skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 

procent och i luftig skelettjord cirka 30 procent av den totala volymen. Vid varje 

trädplantering placeras en luftbrunn för tillförsel av luft och dagvatten till trädet.  

Dagvatten kan även ledas till skelettjordarna via rännstensbrunnar med sandfång och 

dräneringsledningar. Vid tät och/eller lerig terrassbotten läggs en längsgående 

dränering med anslutning mot dagvattennätet. Terrassbotten ska luta 1 procent mot 

dräneringsledningen. När fördröjningsvolymen överskrids behöver bräddning kunna 

ske till dagvattennätet. Figur 24 visar en schematisk skiss över plantering av träd i 

skelettjord. 

 

Figur 24. Schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

Drift och underhåll 

Om skelettjordar är placerade under tät beläggning krävs regelbunden rensning av 

brunnar för att inte förhindra vattentillförseln. Skelettjorden kan behöva bytas ut med 

jämna mellanrum vid hög föroreningsbelastning, då partiklar kan sätta igen porerna och 

minska infiltrationskapaciteten. 
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6.2.4 Makadamdiken 

Makadamdiken ger en flödesutjämning och en rening av dagvatten. De kräver en liten 

yta och kan även vara en del av körytan (Figur 25). 

 

Figur 25. Makadamdike med ett raster av betong i överytan 

(Stockholmvattenochavfall, 2019).  

Figur 26 visar en principskiss på ett makadamdike. Det måste finnas en möjlighet att 

brädda flöden som högre än det dimensionerande till dagvattenledningsnätet. 

 

Figur 26. Principskiss över makadamdike (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Drift och underhåll 

Makamdiken måste renhållas och rensas på ogräs. Sedimenterande partiklar kan 

minska infiltrationskapaciteten och därmed kan makadamfyllningen behövas bytas ut. 
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6.2.5 Genomsläpplig beläggning 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Exempel är hålstensbeläggning, 

gräsarmerad betongbeläggning, genomsläpplig asfalt och grus (Figur 27).   

 

Figur 27. Hålstensbeläggning och genomsläpplig asfalt som kombineras på 

parkeringsyta (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Figur 28 visar en principskiss på genomsläpplig beläggning. Då parkeringsytan måste 

tåla belastningen från tyngre fordon kräver konstruktionen ett bärlager i botten som 

även kan behöva kompletteras med ett förstärkningslager. Nederbörd som överskrider 

infiltrationskapaciteten behöver avledas till dagvattenbrunnar.  

Figur 28. Principskiss genomsläpplig beläggning (Stockholmvattenochavfall, 2019). 
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Drift och underhåll 

Det är viktigt att den genomsläppliga beläggningen underhålls genom högtrycksspolning 

i kombination med vakuumsugning samt eventuell gräsklippning och ogräsrensning. 

Rasterytor med gräs är svårare att underhålla eftersom de inte kan vakuumsugas. På 

längre sikt måste ytlagret bytas ut, då genomsläppligheten minskar och anläggningen 

till slut blir helt igensatt. 

6.3 Översilningsytor för dagvatten från takytor  

Avledning av dagvatten från hustak kan göras ytligt med stuprörsutkastare till 

översilningsytor (Figur 29). Genom att låta vattnet avrinna ytligt och infiltrera 

ovanifrån erhålls en rening av vattnet genom luftning och avsättning av partiklar i det 

översta markskiktet. Det innebär även att det blir en flödesutjämning av dagvattnet. 

Lutning på översilningsytan bör inte överstiga 5 procent. Översilningsytan måste 

kompletteras med ett uppsamlande infiltrationsstråk längs med fastighetsgräns. 

 

Figur 29. Takdagvatten leds till grönyta för infiltration. En liten stenkista är anlagd i 

grönytan (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Ytbehovet för infiltration i grönyta för omhändertagande av dagvatten från takytor är 

generellt att en vanlig plan grönyta, där marken har låg genomsläpplighet, ska vara 

nästan dubbelt så stor som avvattningsytan. Ytbehovet minskar om grönytan kan 

sänkas ner.  

Vid användning av stuprörsutkastare är det viktigt att marken är hårdgjord närmast 

huset, alternativt kan en tät duk användas. Närmast byggnaden, cirka 3 meter, ska 

marken luta 5 procent och därefter minst cirka 1-2 procent för att undvika att 

dagvatten rinner in mot byggnaden. Infiltrationsförmågan i grönytan kan förstärkas 

om sand blandas in i det jordlager som ligger närmast gräsytan. Matjordslagret bör ha 

en tjocklek på minst 15 centimeter. Då den mottagande grönytan består av mark med 

låg genomsläpplighet kan ytan även anläggas med krossmaterial de första metrarna 

för att ytterligare underlätta infiltrationen av vattnet. Principskiss på översilningsyta 

för takvatten med uppsamlande infiltrationsstråk visas i Figur 30.  
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Figur 30. Skiss där tak- och ytvattnet leds ut över mark (Svenskt Vatten, P105, 

2016). 

Drift och underhåll 

Ytskiktet kan behöva bytas ut eller luckras upp för att förhindra igensättning. Kraftig 

gräsväxt motverkar igensättning.  

Grönytorna är relativt lätta att underhålla. Skötseln består av gräsklippning och att 

ytan bör hållas fri från skräp och löv. 

6.4 Torrdamm för dagvatten från norra avrinningsområdet 

En torrdamm är nedsänkt grönyta som fördröjer och renar dagvatten (Figur 31). 

Torrdammen ska utformas med ett strypt bottenutlopp, vilket innebär att det skapas 

en fördröjningsvolym samt bättre rening. Reningen sker framförallt genom att 

partikelbundna föroreningar sedimenterar. 

 

Figur 31. Exempel på torrdamm (Stockholmvattenochavfall, 2019). 

Torrdammen ska utformas så att vatten kan spridas på hela ytan. En bräddfunktion 

kan skapas genom ett brunnsintag till dagvattenledning (Figur 32). 
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Figur 32. Principskiss torrdamm med strypt bottenutlopp (Stockholmvattenochavfall, 

2019). 

Drift och underhåll 

Torrdammen måste gräsklippas, rensas på sediment samt in- och utlopp måste 

kontrolleras och rensas regelbundet.  

6.4.1 Fördröjnings- och föroreningsberäkningar för norra 

avrinningsområdet 

En översiktlig beräkning har utförts i Stormtac för att ta fram ett förslag på utformning 

på torrdammen.  

Beräknat dimensionerande flöde från hela norra avrinningsområdet till torrdammen 

enligt Tabell 12 vid ett 10-års regn med 12 minuters varaktighet med klimatfaktor 

1,25 är 870 l/s.  

Tabell 12. Markanvändning efter exploatering, för Norra avrinningsområdet, som 

nyttjades till beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar i StormTac.  

Markanvändning 

Volym-
avrinnings-

koefficient 
(φ)  

Avrinnings-
koefficient  

(φ) 

Efter exploatering 

(ha) 

Skogsmark 0,05 0,10 0,29 

Väg med svackdike (ÅDT 1500) 0,60 0,8 0,48 

Väg med svackdike (ÅDT 900) 0,60 0,8 0,49 

Villaområde 0,25 0,35 4,66 

Radhusområde 0,32 0,40 1,03 

Radhusområde med LOD 0,18 0,18 1,32 

Flerfamiljshusområde med LOD 0,22 0,22 1,06 

Blandat grönområde 0,10 0,10 3,07 

Totalt   12,40 
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I Tabell 13 redovisas dimensionerande data för torrdammen (Bilaga 1). Den totala 

tillgängliga fördröjningsvolymen i torrdammen är 320 m3.   

Tabell 13. Dimensionerande data för torrdammen.  

Dimensionerande data Torrdamm 

Maximalt utflöde 600 l/s 
Area  720 m2 
Bredd 16 m 
Totalt djup exkl. underbyggnad  0,65 m 

Längd 45 m 
Total tillgänglig fördröjningsvolym  320 m3  
Dimensionerande uppehållstid vid maxflöde 0,15 h 
Dimensionerande uppehållstid vid medelavrinning 10 h 

 

Tabell 14 och 15 redovisar norra avrinningsområdets föroreningsbidrag till recipienten 

efter rening i svackdiken för större vägar, rening i dagvattenanläggningar för samlade 

parkeringsplatser samt slutligen rening av dagvatten från hela avrinningsområdet i 

torrdammen. För flerfamiljshusområden samt en del radhusområden sker även rening 

av dagvatten från takytor i översilningsytor kompletterade med uppsamlande 

infiltrationsstråk.  

Tabell 16 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det 

att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 14. Föroreningskoncentrationer från norra avrinningsområdet före och efter 

rening med föreslagna dagvattenanläggningar.  

Förorening Enhet Före rening* Efter rening* Riktvärde 

Fosfor (P) μg/l 150 120 175 

Kväve (N) mg/l 1,4 0,83 2,5 

Bly (Pb) μg/l 6,9 3,2 10 

Koppar (Cu) μg/l 17 9,7 30 

Zink (Zn) μg/l 52 33 90 

Kadmium (Cd) μg/l 0,35 0,20 0,5 

Krom (Cr) μg/l 5,0 2,2 15 

Nickel (Ni) μg/l 5,1 2,5 30 

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,025 0,015 0,07 

Suspenderad substans (SS) mg/l 43 14 60 

Oljeindex (Olja) mg/l 0,42 0,051 0,7 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH16) 

μg/l 
0,33 0,16 - 

Benso(a)pyren (BaP) μg/l 0,028 0,015 0,07 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 624 mm. 
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Tabell 15. Föroreningsmängder (kg/år) från norra avrinningsområdet före och efter 

rening med föreslagna dagvattenanläggningar.  

Förorening Enhet Före rening* Efter rening* Avskiljd mängd  

Fosfor (P) kg/år 4,6 3,2 1,4 

Kväve (N) kg/år 44 23 21 

Bly (Pb) kg/år 0,21 0,086 0,124 

Koppar (Cu) kg/år 0,54 0,26 0,28 

Zink (Zn) kg/år 1,6 0,89 0,71 

Kadmium (Cd) kg/år 0,011 0,0054 0,0056 

Krom (Cr) kg/år 0,16 0,06 0,1 

Nickel (Ni) kg/år 0,16 0,069 0,091 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00078 0,00041 0,00037 

Suspenderad substans (SS) kg/år 1300 390 910 

Oljeindex (Olja) kg/år 13 1,4 11,6 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH16) 
kg/år 0,010 0,0045 0,005 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00088 0,0004 0,00048 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 624 mm. 

Tabell 16. Reningseffekten med föreslagna dagvattenanläggningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

30 48 59 52 44 51 63 57 47 70 89 50 55 

6.5 Våtdamm för dagvatten från södra avrinningsområdet 

Dagvattendammar används för att fördröja och rena stora volymer dagvatten (Figur 

33). I dammen sker reningen främst genom att partikelbundna föroreningar 

sedimenterar. I viss utsträckning sker även ytterligare rening genom växtupptag och 

andra biologiska processer som kan reducera halterna av lösta föroreningar. 

Reningseffekten och de biologiska värdena blir högre när växter deltar i 

reningsprocessen. 

Vid projektering av dagvattendammen måste särskild hänsyn tas till de rådande 

geotekniska- och grundvattenförhållandena i form av hydraulisk bottenupptryckning 

och släntstabilitet.  

För att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt ska den vara långsmal och 

har inlopp och utlopp placerat i varsin ände av dammen. Förhållandet mellan 

dammens längd och bredd rekommenderas i CiRIA SuDS Manual 2015 vara 3:1 om 

det är ett inlopp och 4:1 eller 5:1 när det finns flera inlopp.  

Djupet på den permanenta vattenytan bör vara 1,2 meter, för att minska risken för 

algtillväxt. In- och utlopp bör placeras ca 3 dm under den permanenta vattenytan. 

Dammens slänter bör vara flacka. En plan yta bör anordnas närmast vattnet för att 

minska fallrisken. Strandpartierna ska utformas med högst 1:6 lutning. 

Reningsvolymen bör klara ett dimensionerande regndjup på cirka 10 mm med en 

tömningstid på cirka 24 h. 
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Undervattensvegetation bidrar till att syresätta vattnet i djupdelarna och fungerar som 

ett renande filter. Tät övervattenvegetation kan användas som partikelbroms och 

filter. För att få optimal rening i dammen fördelas växtligheten över hela dammytan.  

Tyngre fordon måste kunna nå dammen för skötsel, därför är det viktigt att det finns 

en serviceväg för dagvattendammen.  

 

Figur 33. Principskiss dagvattendamm (Stockholmvattenochavfall, 2019).  

Drift och underhåll 

Dagvattendammar behöver regelbunden tillsyn och skötsel i form av att skräp och 

sediment måste rensas vid in- och utlopp och erosionsskador måste kontrolleras. 

Bottensediment måste tas bort. Frekvensen bestäms utifrån att man mäter tjockleken 

på sedimenten.  

6.5.1 Fördröjnings- och föroreningsberäkningar för södra 

avrinningsområdet 

En översiktlig beräkning har utförts i Stormtac för att ta fram ett förslag på utformning 

på våtdammen.  

Beräknat dimensionerande flöde från hela södra avrinningsområdet till 

dagvattendammen enligt Tabell 17 vid ett 10-års regn med 21 minuters varaktighet 

med klimatfaktor 1,25 är 1200 l/s.  
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Tabell 17. Markanvändning efter exploatering, för Södra avrinningsområdet, som 

nyttjades till beräkningar av dagvattenflöden och föroreningar i StormTac.  

Markanvändning 

Volym-
avrinnings-
koefficient 

(φ)  

Avrinnings-
koefficient  

(φ) 

Efter exploatering 
(ha) 

Skogsmark 0,05 0,10 1,73 

Jordbruksmark 0,26 0,10 - 

Industriområde 0,50 0,50 1,66 

Bef. gata med dike 0,60 0,60 0,27 

Lokalgata 0,85 0,80 0,31 

Väg med svackdike (ÅDT 1500) 0,60 0,60 1,27 

Villaområde 0,25 0,35 1,88 

Radhusområde 0,32 0,40 0,20 

Radhusområde med LOD 0,18 0,18 0,20 

Radhusområde med LOD, ej LOD 
för vägar 

0,22 0,22 2,71 

Flerfamiljshusområde med LOD 0,22 0,22 1,07 

Flerfamiljshusområde med LOD, ej 
LOD för vägar 

0,28 0,28 1,55 

Förskoleområde 0,45 0,50 3,06 

Blandat grönområde 0,10 0,10 6,37 

Totalt   22,28 

 

I Tabell 18 och Figur 34 redovisas dimensionerande data för dagvattendammen. Den 

totala tillgängliga fördröjningsvolymen i dammen är 800 m3.   
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Tabell 18. Dimensionerande parametrar för dagvattendamm.   

Dagvattendamm    

Del av reducerat avrinningsområde KA 150 m2/hared 

Utflöde från permanent vattennivå Qout1 5 l/s 

Dim. utflöde Qout2 645 l/s 

Maximalt utflöde Qout 650 l/s 

Permanent vattenyta Ap 890 m2 

Total regleryta Atot 1500 m2 

Permanent vattenvolym Vp 590 m3 

Total vattenvolym Vtot 1400 m3 

Uppehållstid, total avrinning, årsmedel td,tot 7 dygn 

Uppehållstid, medelavrinning. td,m 16 h 

Dimensionerande regndjup rd 9,8 mm 

Tvärsnittsarea Across 30 m2 

 

  

Figur 34. Dimensionerande parametrar för dagvattendamm (Stormtac). 

Tabell 19 och 20 redovisar södra avrinningsområdets föroreningsbidrag till recipienten 

efter rening i svackdiken för större vägar, rening i dagvattenanläggningar för samlade 

parkeringsplatser samt slutligen rening av dagvatten från hela avrinningsområdet i 

dagvattendammen. För flerfamiljshusområden samt en del radhusområden sker även 

rening av dagvatten från takytor i översilningsytor kompletterade med uppsamlande 

infiltrationsstråk.  

Tabell 21 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det 

att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 
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Tabell 19. Föroreningskoncentrationer från Södra avrinningsområdet före och efter 

rening med föreslagna dagvattenanläggningar. Värden som överstiger riktvärdet är 

rödmarkerade. 

Förorening Enhet Före rening* Efter rening* Riktvärde 

Fosfor (P) μg/l 180 64 175 

Kväve (N) mg/l 1,4 0,92 2,5 

Bly (Pb) μg/l 10 2,2 10 

Koppar (Cu) μg/l 21 7,1 30 

Zink (Zn) μg/l 76 19 90 

Kadmium (Cd) μg/l 0,47 0,19 0,5 

Krom (Cr) μg/l 6,6 0,97 15 

Nickel (Ni) μg/l 6,4 2,2 30 

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,031 0,016 0,07 

Suspenderad substans (SS) mg/l 52 8,2 60 

Oljeindex (Olja) mg/l 0,62 0,082 0,7 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH16) 

μg/l 
0,38 0,051 - 

Benso(a)pyren (BaP) μg/l 0,038 0,0065 0,07 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 624 mm. 

Tabell 20. Föroreningsmängder (kg/år) från Södra avrinningsområdet före och efter 

rening med föreslagna dagvattenanläggningar.  

Förorening Enhet Före rening* Efter rening* Avskiljd mängd  

Fosfor (P) kg/år 11 3,5 7,5 

Kväve (N) kg/år 86 49 37 

Bly (Pb) kg/år 0,60 0,12 0,48 

Koppar (Cu) kg/år 1,3 0,38 0,92 

Zink (Zn) kg/år 4,6 1,0 3,6 

Kadmium (Cd) kg/år 0,028 0,010 0,018 

Krom (Cr) kg/år 0,40 0,052 0,348 

Nickel (Ni) kg/år 0,38 0,12 0,26 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0019 0,00084 0,0011 

Suspenderad substans (SS) kg/år 3100 440 2660 

Oljeindex (Olja) kg/år 37 4,4 32,6 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH16) 
kg/år 0,023 0,0027 0,0203 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0023 0,00035 0,00195 
*Beräknade med årsmedelnederbörd på 624 mm. 

Tabell 21. Reningseffekten med föreslagna dagvattenanläggningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

68 43 80 71 78 64 87 68 56 86 88 88 85 
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6.6 Dagvattenstråk i södra avrinningsområdet 

Dagvatten från hela södra avrinningsområdet ska avledas och fördröjas i ett 

dagvattenstråk (Figur 35). Dagvattenstråkets funktion är även att kunna avleda 

dagvatten från befintligt lågområde vid skyfall för att undvika att området 

översvämmas (placering av lågområde se Figur 8).  

 

 

Figur 35. Förslag på utformning av dagvattenstråk, plan och sektion (Illustration: 

Funkia). 

Dagvattenstråket måste utformas som en betongkonstruktion med klackar i botten där 
egentyngden från jorden håller den kvar vid höga grundvattentryck (Figur 36) 
(SWECO, 2020). 
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Figur 36. Förslag på ungefärlig utformning av dagvattenstråk med betongkonstruktion 

(Sweco, 2020). 

7 Vackerby trädgårdstads totala föroreningsbidrag till 
recipienten 

Tabell 22 redovisar norra och södra avrinningsområdets totala föroreningsbidrag till 

recipienten efter rening i svackdiken för större vägar, rening i dagvattenanläggningar 

för samlade parkeringsplatser samt slutlig rening av dagvatten i torrdamm respektive 

våtdamm (Bilaga 1). För flerfamiljshusområden samt en del radhusområden sker även 

rening av dagvatten från takytor i översilningsytor kompletterade med uppsamlande 

infiltrationsstråk.  

Tabell 23 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det 

att dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 22. Föroreningsmängder (kg/år) från norra och södra avrinningsområdet före  

exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenanläggningar.  

Förorening Enhet 
Före 

exploatering* 

Efter  

exploatering 

med rening* 

Förändring**  

Fosfor (P) kg/år 13,2 6,7 -6,5 

Kväve (N) kg/år 300 72 -228 

Bly (Pb) kg/år 0,61 0,206 -0,404 

Koppar (Cu) kg/år 1,07 0,64 -0,43 

Zink (Zn) kg/år 2,3 1,89 -0,41 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0114 0,0154 +0,004 

Krom (Cr) kg/år 0,208 0,112 -0,096 

Nickel (Ni) kg/år 0,164 0,189 +0,025 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00072 0,00125 +0,00053 

Suspenderad substans (SS) kg/år 7700 830 -6870 

Oljeindex (Olja) kg/år 20,3 5,8 -14,5 

Polycykliska aromatiska 

kolväten (PAH16) 
kg/år 0,0081 0,0077 

-0,0004 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0009 0,00075 -0,00015 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 624 mm.                                                                                                      
**Plustecken betyder ökning av mängden föroreningar efter exploatering jämfört med före exploatering. 

Minusteckning betyder minskning av mängden föroreningar efter exploatering jämfört med före exploatering.  

Tabell 23. Reningseffekten med föreslagna dagvattenanläggningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

57 45 75 65 70 61 80 65 53 81 88 77 76 
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8 Skyfallshantering - Placering och höjdsättning av 
bebyggelse, vägar etc. 

För att undvika skador vid kraftiga skyfall måste planområdet utformas med en säker 

höjdsättning av bebyggelsen.  

Bebyggelsen ska ansättas till en höjd som är högre än angränsande gator, parkeringar 

samt omgivande grönytor. Detta medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan 

avledas ytligt via hårdgjorda ytor och grönytor (sekundära avrinningsvägar) vid 

händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas (Figur 37). Inga 

lokala lågpunkter får skapas inom kvartersmarken.  

 

Figur 37. Förslag på sekundära avrinningsvägar (röda pilar) vid händelse av extrem 

nederbörd inom planområdet.  

För utredningsområdet går det att se en tydlig plan för hur skyfallet bör hanteras inom 

området (Bilaga 3). Höjdsättningen av planområdet bör om möjligt kunna leda skyfall 

ytledes väster ut. 

Genom att säkerställa att de naturliga skyfallsvägarna bevaras i den norra delen av 

planen, att fastigheter har skyddsåtgärder i form av vallar och diken mot naturmark 

samt att ett lågstråk ut från den centrala lågpunkten skapas kan området bebyggas 

med en försäkran om att inga skador sker vid ett 100-årsregn.  
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Vid projektering ska det säkerställas att när vattnet rinner ytligt ska det ledas längs 

med gatorna. Detta är extra viktigt längs de sträckor där befintlig mark idag ligger 

under den projekterade väghöjderna för att inte få en parallell rinnväg längs med 

gatan där vattnet då riskerar att skada fastigheter. Det kommer därför krävas viss 

justering även på fastigheterna för att säkerställa att avvattning sker mot gata. 

När dräneringsvatten från husgrund avleds med självfall till dagvattenledning finns det 

risk för att vatten kommer att dämma bakåt i servisledningen, då dagvattenledningen 

är överbelastad. Om man inte kan acceptera att vatten dämmer bakåt in i 

husgrundsdräneringen rekommenderas nivå skillnaden mellan färdigt golv och 

marknivån i förbindelsepunkt uppgå till minst 0,75 meter för konstruktion platta på 

mark (Svenskt Vatten P105, 2011).  

9 Diskussion och slutsatser 

Följande slutsatser kan sammanfattas utifrån ett dagvattenperspektiv.  

• Utförda beräkningar av mängder för olika föroreningar i dagvatten indikerar att 

föroreningsbelastningen ökar efter exploatering utan rening i 

dagvattenanläggningar. Genom att rena planområdets dagvatten i föreslagna 

dagvattenanläggningar kommer områdets föroreningsbidrag till recipienten att 

minska för de flesta undersökta ämnen jämfört med före exploatering (Tabell 

22). För de tre ämnen (kadmium, nickel och kvicksilver) som ökar efter 

exploatering, trots rening i dagvattenanläggningar, är skillnaden så liten mot 

före exploatering att det inte går att avgöra vilken påverkan det får på 

recipienten. 

  

• Systemlösning för rening och fördröjning av dagvatten är svackdiken för större 

vägar, dagvattenanläggningar (tex. växtbäddar eller infiltrationsstråk) för 

samlade parkeringsplatser samt en torrdamm för norra avrinningsområdet 

respektive en våtdamm för södra avrinningsområdet. För 

flerfamiljshusområden samt en del radhusområden sker även rening av 

dagvatten från takytor i översilningsytor kompletterade med uppsamlande 

infiltrationsstråk.  

 

• För avledning och fördröjning av dagvatten ska ett dagvattenstråk anläggas i 

den södra delen av området. Dagvattenstråkets funktion är även att kunna 

avleda dagvatten från befintligt lågområde vid skyfall för att undvika att 

området översvämmas. Översvämningsytor ska anläggas vid inloppet och 

utloppet för dagvattenstråket. 

 

• För att avleda vatten vid skyfall ska avvattningsstråk i form av grunda 

dikesanvisningar anläggas inom planområdet (sekundära avrinningsvägar). 

Avskärande diken ska bevaras eller anläggas där bostadsområden angränsar 

till kuperad naturmark. För det befintliga avskärande diket längs norra 

plangränsen måste bredden och lutningen på diket samt höjdsättningen kring 

diket anpassas till de avvattningsstråk som ska avleda vatten vid skyfall. I 

samband med projekteringen måste det utredas om det finns behov av att 

skapa utlopp från diket, då det är okänt idag (år 2020) hur diket avvattnas. 

Enligt önskemål från beställaren har ett avvattningsstråk ersatts genom att 
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förstärka det befintliga avskärande diket med en vall mot den planerade 

bebyggelsen.    

 

• Befintligt dike som idag (år 2020) avleder dagvatten ner till Valasjön måste 

förlängas samt anpassas till att dagvatten från hela planområdet kommer att 

släppas där. Två dagvattenledningar från planområdet med dimension 800 

kommer ha sitt utlopp i diket. 

 

• Då största delen av planområdet utgörs av lös till mycket lös lera bedöms 

området som mycket sättningsbenägen. Även avsänkning av 

grundvattennivåer inom området kan leda till att sättningar utvecklas i leran. 

Inom vissa delar av planområdet ligger grundvattnets trycknivå nära markytan 

eller över markytan (artesiskt grundvatten). Vid projekteringen av 

dagvattenanläggningar samt vid höjdsättning av området är det av särskild 

vikt att hänsyn tas till de rådande mark- och grundvattenförhållandena. En 

säkerhetsmarginal på minst 0,5 meter rekommenderas från schaktbotten och 

underkant dagvattenanläggningar till högsta grundvattennivå. Om inte 

säkerhetsmarginalen kan uppfyllas bör dagvattenanläggningarna utformas 

täta.  

 

• Bebyggelsen ska ansättas till en höjd som är högre än angränsande gator, 

parkeringar samt omgivande grönytor. Detta medför att dagvatten vid extrem 

nederbörd kan avledas ytligt via hårdgjorda ytor och grönytor (sekundära 

avrinningsvägar) vid händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet skulle 

överskridas. Inga lokala lågpunkter får skapas inom kvartersmarken. 

 

• Höjdsättningen av planområdet bör om möjligt kunna leda skyfall ytledes 

västerut. Genom att säkerställa att de naturliga skyfallsvägarna bevaras i den 

norra delen av planen, att fastigheter har skyddsåtgärder i form av vallar och 

diken mot naturmark samt att ett lågstråk ut från den centrala lågpunkten 

skapas kan området bebyggas med en försäkran om att inga skador sker vid 

ett 100-årsregn. Se Bilaga 3 för en utförligare diskussion kring 

skyfallshanteringen. 

 

• E-området som är placerad mellan inloppsdike till våtdamm samt bräddike, i 

den sydvästra delen av planområdet, måste flyttas. Då placeringen inte är bra 

utifrån skyfallsperspektivet. 

10 Ytterligare utredningar 

Kompletterande geotekniska undersökningar behöver utföras vid den planerade 

våtdammen. Vid projektering av dammen måste särskild hänsyn tas till de rådande 

geotekniska- och grundvattenförhållandena i form av hydraulisk bottenupptryckning 

och släntstabilitet.  Vid projekteringen av dammen är det även viktigt att man ser till 

att det finns en serviceväg för tyngre fordon för att kunna nå dammen för skötsel. 

På grund av de rådande mark- och grundvattenförhållandena bör en förprojektering 

tas fram tillsammans med geotekniker för de dagvattenanläggningar och 

dagvattenledningar som måste anläggas i samband med den föreslagna 

exploateringen.  
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