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 Sammanfattning 

Rubricerad utredning beskriver möjlig dagvattenhantering för detaljplanen Skjutbanan 1 mfl i den 
sydvästra delen av Östersunds centrum.  

Förslaget till dagvattenlösning är framtaget utifrån kravställande från kommunen och gällande 
branschstandard samt erhållna underlag för den aktuella planen. Utredningsarbetet har utförts genom 
genomgång och hantering av underlag, utredning och beräkningar samt i dialog med Östersunds 
kommun. 

Förväntade dagvattenflöden har studerats för ett 2-årsregn och för ett 30-årsregn (utifrån dagvattenkrav 
för fastighet respektive för hela planområdet). För efterläget har en klimatfaktor på 1,25 ansatts. 
Förväntade reningsgrader har beräknats. Planen har delats in i två delområden utifrån den planerade 
strukturen. Som en följd av den planerade exploateringen ökar dagvattenflödena för 2-årsregnet från 6,9 
l/s till 11 l/s i delområde 1 och från 28 l/s till 30 l/s i delområde 2. För planen som helhet (30-årsregnet) 
ökar flödena från 130 l/s till 160 l/s. 

Erforderliga fördröjningsvolymer har beräknats för fördröjning av 2-årsregn inom kvartersmark, 
fördröjning av 30-årsregn inom planområdet samt ett maximalt utsläppsflöde från planområdet till 
ledningssystemet på 26 l/s. 
 
Den planerade exploateringen ger relativt små flödesskillnader och flödena för kvartersmark understiger 
det maximalt tillåtna utflödet från planområdet. Flödet för nuläget för hela planen överskrider det 
maximala utsläppsflödet. Det maximala utsläppsflödet har därför varit styrande för den erforderliga 
fördröjningsvolymen, inte flödessituationen för nuläget. 
 
De genererade flödena och den förväntade föroreningstransporten föreslås bla hanteras i gröna tak, 
växtbäddar, trädrad med skelettjord och magasin. Den erforderliga fördröjningsvolymen för planen som 
helhet med hänsyn till det maximala utflödet uppgår till 75 m3 (våtvolym) och föreslås anläggas i 
gaturummet för Köpmangatan. 
 

Området bedöms till viss del kritiskt ur ett skyfallsperspektiv eftersom planerad bebyggelse stänger in 
och omleder dagvatten. En planerad höjdsättning är en förutsättning för att minimera risken med detta. 
Vid en extrem regnhändelse (över dimensionerande regn) avrinner dagvattnet ytligt och säkra vägar för 
detta blir i planen särskilt viktigt. 

Då största andelen av markanvändningen i nuläget består av asfalt (parkering) blir förändringen av 
föroreningshalter och flödessituation relativt marginell. Efterläget planeras dessutom bestå av större 
andel grönytor än nuläget och planen förbättras därav ur ett dagvattenperspektiv. Den genererade 
flödesökningen består främst i den ansatta klimatfaktorn. 

Gällande reducering av föroreningar uppnår vi reningskraven för alla undersökta ämnen vid 2-årsregn. 
Även vid 30-års regn uppnås en rening som motsvarar nuläget eller bättre för alla undersökta ämnen. 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund och Syfte 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Skjutbanan 1 mfl med syfte att möjliggöra att 
området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. Planområdet 
ligger invid korsningen Köpmangatan/Thoméegränd och omfattar de kommunalt ägda fastigheterna 
Skjutbanan 1 och 7, samt den privatägda fastigheten Skjutbanan 2. Den kommunalt ägda marken 
används idag för allmän parkering och ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att marken 
bebyggs med ett allmänt garage i markplan/souterräng med bostäder och särskilt boende för äldre 
(SÄBO) ovanpå. 

Med bakgrund av detta har Arctan AB på uppdrag av Östersunds kommun tagit fram rubricerad 
dagvattenutredning vilken ska fungera som underlag och planeringsverktyg för det fortsatta arbetet med 
planen. 

I den rubricerade utredningen presenteras de, av kommunen framtagna, övergripande principerna som 
ska gälla för dagvattenhanteringen. Dessa principer har i utredningen använts som kravställanden för 
dagvattenhanteringen.  

I analysen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för att se hur 
avrinningsmönstret inom planområdet förändras som en följd av planerad exploatering och vilka 
dagvattenflöden som kan förväntas genereras. Utifrån detta har sedan erforderliga fördröjningsvolymer 
beräknats. Vid val av de dagvattenhanterande åtgärdsförslagen har hänsyn tagits utifrån de givna 
platsspecifika förutsättningarna. 
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 1.2 Förutsättningar 

 1.2.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt 
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig 
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en 
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare flödestoppar kan bli resultatet om 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och 
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera 
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området. 
 
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. 
Dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med 
dagvattnet ut i recipienten. Det föreligger också en större risk för transport av sediment innan den 
nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats. 
 
För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada ska därför en robust och 
uthållig platsspecifik dagvattenhantering framarbetas. 

 1.2.2 Riktlinjer, dagvatten 

I kommunen finns ingen färdig dagvattenstrategi ännu, men detta är de övergripande principerna i 
nuläget: 

• Öppna dagvattenlösningar ska prioriteras framför slutna lösningar. Detta för att skapa bättre 
rening, ökad kapacitet, översvämningsutjämning, bättre grundvattenbildning vid ökad 
infiltration samt bidra till ett grönare samhälle. 

• Inom planområdet ska rekommendationer enligt Svenskt Vatten P110 gälla för fördröjning av 
dagvatten. Detta innebär att dagvattnet ska fördröjas motsvarande 10-årsregn för gles 
bostadsbebyggelse, 20-årsregn för tät bostadsbebyggelse och 30-årsregn för centrum- och 
affärsområden. 

• Inom varje fastighet ska minst ett 2-årsregn renas och fördröjas. 

• Den fysiska planeringen ska genomföras så att ny bebyggelse och nya anläggningar ej påverkar 
omkringliggande bebyggelse, infrastruktur och markområden negativt vid normala eller 
kraftiga (100-årsregn) regnhändelser. 

• En klimatfaktor på 1,25 ska användas vid samtliga regnscenarier för att ta hänsyn till framtida 
regnhändelser. 

• Vid genomförande av detaljplaner ska dagvattnet minst renas ner till befintlig situation inom 
planområdet idag. 

• Hänsyn ska tas till platsspecifika förutsättningar i samtliga riktlinjer ovan. 
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• För den aktuella planen har också ett maximalt utsläppsflöde till ledningssystemet begränsats 
till 26 l/s. 

 1.2.3 Skyddade områden och allmän beskrivning av miljökvalitetsnormer 

Det har gjorts en markteknisk miljöundersökning inom planen1. Markundersökningarna i jord påvisade 
föroreningar i den översta metern i alla provpunkter varav de flesta föroreningar marginellt överstiger 
riktvärdet för KM. En del föroreningar är inte avgränsade i horisontellt eller vertikalt läge och 
miljökontroll bör ske i samband med schaktning. Undersökningen av grundvattnet har påvisat halter i 
måttlig halt av arsenik och nickel. Riskerna för spridning är som störst vid schaktning eller annan 
hantering av massorna som uppbringar länshållningsvatten. Uppkomna schaktmassor ska omhändertas 
av behörig avfallsanläggning och lämplig hantering av länshållningsvatten bör ske. 
 
Det hanterade dagvattnet kommer via ledningsnätet för dagvatten att avledas till Storsjön som 
därigenom utgör områdets recipient. Storsjön är en vattenförekomst och omfattas därför av 
miljökvalitetsnormer. 
 
Sveriges länsstyrelser statusklassificerar Sveriges sjöar och vattendrag med avseende på ekologisk och 
kemisk status. Dessa normer anger vilken status vattenförekomsten ska ha och när det senast ska ha 
uppnåtts. 
 
Den ekologiska statusen bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig. Kemisk status klassas som god eller uppnår ej god. Gällande den kemiska statusklassningen 
finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa 
ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
 
I det webbaserade verktyget VISS2 (VatteninformationsSystem Sverige) finns dessa klassningar och kartor 
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Alla större vatten är indelade i 
enheter som benämns som vattenförekomster. Förvaltningen av VISS ligger idag hos Länsstyrelsen i 
Jönköping. Storsjön är uppförd i VISS som en vattenförekomst med identifikation SE702172-143255. 
 
Förutom ekologisk status och kemisk ytvattenstatus gällande miljökvalitetsnormer så är Storsjön en 
dricksvattentäkt. Nedanstående text är hämtad från Vattenplan för Storsjön3  
 
Kommunerna och Länsstyrelsen ska genomföra bedömningar av dricksvattenkvalitet och andra 
ekologiska aspekter. Miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet medför högre krav på vattenkvalitet än 
vad som ofta gäller för dricksvattenkvalitet för enskild förbrukning. 
 
Vattendirektivet har två huvudfokus 

- att värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten, samt 

- säkerställa tillgången till rent vatten för dricksvattenproduktion. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att ange den kvalitet som ett vatten ska 
ha utifrån dessa två huvudfokus. Normerna tar sikte på tillståndet i miljön och vad den tål och ska därför 

 
1 Markteknisk miljöundersökning, Lektus Sweden AB, 2020-10-22 
2 viss.lansstyrelsen.se 
3 Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016 
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avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller önskat miljötillstånd för att skydda eller avhjälpa 
skador på växt- och djurlivet eller människors hälsa. Det akvatiska ekosystemet är ofta känsligare för 
störningar än vad människan är och därför ställer miljökvalitetsnormerna i många fall högre krav på 
vattnets kvalitet än vad som ställs utifrån ett dricksvattenperspektiv.  

I tabell 1 har en sammanställning gjorts för statusklassningen av Storsjön utifrån VISS. Sammanställningen 
redovisar beslutad klassning 2017-02-23 (förvaltningscykel 2 2010-2016) och för risk 2020-03-19 
(förvaltningscykel 3 2017-2021). 

Tabell 1. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Storsjön, senast beslutade miljökvalitetsnorm att uppnå 
samt bedömd risk att MKN inte uppfylls. 
Storsjön  
 

Ekologisk status Kemisk status Risk 

Bedömd status Måttlig  Uppnår ej god status  En bedömd risk 
föreligger för att 
MKN för ekologisk 
status och kemisk 
status samt 
morfologiska 
förändringar inte 
ska kunna uppnås 
till 2027 

Senast beslutade 
miljökvalitetsnorm att 
uppnå 

God ekologisk status 
2021 

God kemisk 
ytvattenstatus 
undantag (mindre 
strängt krav) för 
kvick-silver och 
PBDE.  

 

    

 

Riskbedömningen baseras på en analys per miljöproblem av betydande påverkandekällor och dess 
förväntade utveckling samt klassificering av status av relevanta kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet och 
säkerhet.  

Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
Men statusklassningen grundar sig också på att det finns mätvärden för detta i den aktuella 
vattenförekomsten. Riskbedömningen baseras på att det finns en risk att god status inte uppnås till 2027. 
Även för PFOS finns en risk att god status inte uppnås till 2027.  

Kända påverkandekällor för Storsjön är punktkällor såsom reningsverk, industri, transport och 
infrastruktur, gammal industrimark och atmosfärisk deposition. 

Påverkan från diffusa källor från urban markanvändning är inte klassad i VISS men närheten till 
Östersunds stad medför en risk för påverkan av föroreningar ibland annat dagvatten. Detta är också känt 
utifrån nuvarande kunskapsläge gällande föroreningar i dagvatten. Rening av dagvatten blir också särskilt 
viktigt med tanke på att Storsjön är en dricksvattentäkt. 

 1.3 Underlag 

 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport: 

• Övergripande principer för kravställande dagvatten. Östersunds kommun. 
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• Arkitektritningar Kv. Skjutbanan Östersunds kommun, Ascape 2020-12-16. 

• Projekterings PM/Geoteknik. Sweco Civil AB Sundsvall 2020-09-22. 

• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. Sweco Civil AB Sundsvall 2020-09-22. 

• Grundkarta över Skjutbanan 1 mfl Östersunds kommun 2020-11-04. 

• Underlag övrig infrastruktur i mark (el, fjv, tele och opto). Östersunds kommun. 

• Utdrag befintligt ledningsnät för dagvatten samt prel. anslutningspunkter. 

• Avrop för det rubricerade uppdraget. Beskrivning krav för dagvatten och flödesbegränsning. 

• Markteknisk markundersökning med bilagor. Lektus 2020-10-22. 

• Ortofoto Skjutbanan 1:500. Östersunds kommun 2020-12-17. 

• Höjddata laserdata Grid 2+. 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se). 

• Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 

• Avledning av dag-drän- och spillvatten. Svenskt Vatten publikation P110, januari 2016. 

• Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, augusti 2011. 

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 
Riktvärdesgruppen februari 2009. 

• Göteborgs Stad. Ekonomiska konsekvenser av grönytefaktor – park och dagvatten, 2015. 

• Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten, Stockholms stad. WRS 2016-04-11. 

• Personlig kontakt med Östersunds kommun (plan, VA och dagvatten). 

2. Befintliga förhållanden 

 2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är ca 5200 m2 och är beläget i den sydvästra delen av Östersund centrum. Området som 
utgörs av Skjutbanan 1, 2 och 7 ligger intill korsningen Thoméegränd och Köpmangatan, för orientering se 
figur 1. 
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Figur 1. Orientering Skjutbanan 1, 2 och 7 med plangränsen illustrerad med blå skraffering. 

 
Området utgörs idag främst av en allmän markparkeringsyta och är till största delen belagd med asfalt. 
Längs Köpmangatans östra del finns en befintlig trädrad och längs skjutbanan 7 och del av Skjutbanan 1 
östra gräns finns en mindre slänt med en smal remsa av vegetation. Skjutbanan 2 består av takytor och 
en mindre grusyta. 

 
Området är relativt flackt i sin helhet men Skjutbanan 1, 2 och 7 sluttar svagt väster ut. Marknivåerna 
varierar mellan ca +300 i sydväst och +304 i nordöst. För att få en uppfattning av hur området ser ut i 
dagsläget se figur 2, 3, 4 och 5.  
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Figur 2. Nulägessituation, vy norr ut. Skärmklipp Google Earth. 

 

 
Figur 3. Nulägessituation, vy väster ut längs Thoméegränd. Skärmklipp Google Earth. 
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Figur 4. Nulägessituation, vy söder ut från Thoméegränd. Skärmklipp Google Earth. 
 

 
Figur 5. Nulägessituation, vy i sydöstlig riktning i korsningen Thoméegränd – Köpmangatan. Skärmklipp Google 
Earth. 
 

 2.2 Geoteknik och grundvatten 

En geoteknisk undersökning över området har tagits fram av Sweco civil i Sundsvall4. Fem grundvattenrör 
installerades inom ramen för den undersökningen. Grundvattennivån avlästes en gång under 
undersökningsperioden för geotekniken, se tabell 2. 
 
Tabell 2. Grundvattenavläsning. 

GWR. ID Nivå [m ö.h] Djup [m u.my] Datum 

20LE01 +300,08 2,2 2020-08-25 

20LE02 Torr Torr 2020-08-25 

20LE04 +296,77 4,6 2020-08-26 

20LE05 Torr Torr 2020-08-26 

20LE06 Torr Torr 2020-08-26 
 

Utförda geotekniska sonderingar/provtagningar har avbrutits/stoppats mellan 1,7 m (+299,6 m ö.h) och 
9,05 m (+293,5 m ö.h.) djup. Jordprofilen utgörs under asfalten av en blandad fyllning bestående av grus, 
sand, silt och lera. Mäktigheten på fyllningen varierar över området mellan ca 1–2 m. Under fyllningen 
påträffas naturlig morän av typen sandig siltig lermorän, med en varierade mäktighet på ca 2,0–4,5 m. 
Moränens relativa fasthet förändras från medelfast till mycket fast relativ fasthet på djupet. 

Djup till berg har undersökt i 4 punkter. Berget bedöms, enligt observationer från fältundersökningar, 
bestå ytligast av porös lerskiffer (svartskiffer). Lerskiffer som kommer i kontakt med syre kan svälla vilket 
måste tas hänsyn till vid projekteringen. Enligt utförda Jord-bergsonderingar har bergöverytan 
identifierats på ett djup mellan ca 4,1 m – 5,7. Ovanstående är ett utdrag från den geotekniska 
utredningen, för att ta del av underlaget i sin helhet se referens i fotnot 4 nedan. 

 
4 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. Sweco Civil AB Sundsvall 2020-09-22. 
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 2.3 Befintliga ledningar och preliminära anslutningspunkter för dagvatten 

Befintliga dagvattenledningar finns norr och söder om planområdet (längs Thomégränd och Tullgatan), se 
figur 6. Möjliga lokaliseringar för dagvattenserviser för planområdet har erhållits från Östersunds 
kommun. Möjliga anslutningspunkter är i hörnet av korsningen Thoméegränd – Köpmangatan, längs 
Köpmangatan väster om planområdet alternativt söder ut längs Köpmangatan bort mot Tullgatan. 
Möjliga anslutningar är i nuläget preliminära och dessa studeras vidare i kommande skeden. 
 

 
 
Figur 6. Befintliga dagvattenledningar längs Thoméegränd och Tullgatan. 
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 2.4 Befintlig avvattning 

Planen ingår i två större avrinningsområden som sträcker sig längs Thoméegränd samt norr om Tullgatan, 
se figur 7 och 8. 
 

 
Figur 7. Nuvarande avrinningsområde för Skjutbanan 1 (del av) samt för Skjutbanan 2 som idag avrinner väster ut 
längs Thoméegränd (Scalgo). 

 

 
Figur 8. Nuvarande avrinningsområde för Skjutbanan 1 (del av) samt för Skjutbanan 7 som idag avrinner söder och 
vidare väster ut längs Tullgatan (Scalgo). 

 
Nuvarande avrinningsmönster för planen har illustrerats i figur 9. Illustrationen har tagits fram med 
underlag från genomförd avrinningsanalys i Scalgo. Avrinningsvägarna har sedan förtydligats med blå 
linjer och pilar. Det kan konstateras att merparten av det dagvatten som genereras i inom planen idag 
avrinner söder ut mot Tullgatan och en mindre andel väster ut längs Thoméegränd. Inom planen 
förekommer i nuläget inga instängda lågpunkter. 
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Figur 9. Nuvarande avrinningsmönster inom planen. Avrinningsmönster framtaget i Scalgo. Planområdesgränsen är 
illustrerad med röd linje. 

 

3. Beräknade flöden för nuläget 

 3.1 Markanvändning  

Som det omnämnts tidigare under avsnitt ”Områdesbeskrivning” består området idag till största delen av 
en markförlagd allmän markparkeringsyta (Skjutbanan 1 och 7). Förutom parkeringsytan ingår även den 
privatägda delen i planens nord östra del (Skjutbanan 2). Här består nuvarande markanvändning av 
byggnader där bla Kaminexperten har sin verksamhet och en till byggnaden intilliggande grusplan. 

 
De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder och grundkarta. I tabell 3 
redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för respektive markanvändning 
för nulägessituationen för delområde 1, delområde 2 samt för hela planen. 
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Tabell 3. Nuvarande markanvändning inom planområdet uppdelat på delområde 1 och 2 samt planområdet 
som helhet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning 
delområde 1 

Avrinningskoefficient m2 

Gräsyta/plantering 0,10 119 

Asfalt 0,80 117 

Parkering 0,80 512 

Totalt delområde 1 0,69 748 

Markanvändning 
delområde 2 

  

Gräsyta/plantering 0,10 109 

Parkering 0,80 1944 

Grus 0,40 336 

Tak 0,90 390 

Totalt delområde 2 0,74 2779 

Markanvändning 
hela planen 

  

Gräsyta/plantering 0,10 227 

Väg 0,80 1361 

Parkering 0,80 2882 

Grus 0,40 336 

Tak 0,90 390 

Totalt hela planen 0,75 5202 

   

 
Planen har delats in i två delområden (delområde 1 och delområde 2) utifrån avrinningsmönster och den 
planerade planstrukturen, se figur 10.  
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Figur 10. Markanvändning föreläge och indelning av delområden. Delområde 1 med röd linje och delområde 2 med 
blå linje. Ljusgrå yta är grus, mörkgrå yta är asfalt, brun yta är takytor och grön yta är vegetation/trädrad. 
Planområdets gräns utgörs av den svarta skrafferade linjen. 

 3.2 Flödesberäkning 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats 
tillsammans med dimensionerande regn. För flödesberäkningen för kvartersmark har ett 2 års regn med 
10 min varaktighet använts. För planen som helhet har ett 30 års regn med 10 min varaktighet använts. 
För att ett skyfallsperspektiv har även ett 100-årsregn redovisats. Nedan anges beräknade flöden för 
nuläget, se tabell 4. 

Tabell 4. Beräknat dimensionerande flöden för delområden och hela planen för nuläget. 

Område Flöde nuläge 2-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Flöde nuläge 30-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Flöde nuläge 100-årsregn  
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

1 6,9   

2 28   

Hela planområdet  130 190 

 

1 
2 



                     
         

P:\2020\20333 Skjutbanan DV\09ARBETSMATERIAL_DOC\Leverans 2020-02-05\Dagvattenutredning Skjutbanan 1 mfl 2020-02-05.doc 
 

      Sidan 17 av 38 

 4. Framtida förhållanden 

 4.1 Markanvändning 

Området planeras att omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. 
Marken planeras att bebyggas med ett allmänt garage i markplan/souterräng med bostäder och särskilt 
boende för äldre (SÄBO) ovanpå. För illustrationer av den planerade exploateringen, se figur 11, 12, 13 
och 14.  

 
Figur 11. Skiss över planområdet efter exploatering. Ascape, utredning 2020-12-18. 

 

 
 

Figur 12. Takplan och plan 2. Arkitektskisser Ascape, utredning 2020-12-18. 
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Figur 13. Gårdsplan. Arkitektskisser Ascape, utredning 2020-12-18. 
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Figur 14. Garageplan. Arkitektskisser Ascape, utredning 2020-12-18. 

Den planerade exploateringen har karterats utifrån erhållet underlagsmaterial såsom framtagna 
illustrationer och cad-underlag, se figur 15. 
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Figur 15. Markanvändning efterläge och indelning av delområden. Delområde 1 med röd linje och delområde 2 med 
blå linje. Ljusgrå yta är asfalt, brun yta är takytor, ljusgrön yta är innergård och mörkgrön yta är gröna tak. Den 
gröna markeringen i korsningen Thoméegränd/Köpmangatan illustrerar planerad trädrad.  Planområdets gräns 
utgörs av den gråa skrafferade linjen. 

I tabell 5 redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för respektive 
markanvändning för efterläget för delområde 1, delområde 2 samt för hela planen. 

1 

2 
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Tabell 5. Framtida markanvändning inom planområdet uppdelat på delområde 1 och 2 samt planområdet som 
helhet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning. 

Markanvändning 
delområde 1 

Avrinningskoefficient m2 

Trädrad 0,30 31 

Asfalt 0,80 33 

Tak 0,90 684 

Totalt delområde 1 0,87 748 

Markanvändning 
delområde 2 

  

Gräsyta/plantering 0,10 39 

Grus 0,40 80 

Tak 0,90 1158 

Innergård 0,45 1135 

Sedumtak 0,31 367 

Totalt delområde 2 0,61 2779 

Markanvändning 
hela planen 

  

Trädrad 0,30 31 

Gräsyta/plantering 0,10 54 

Asfalt 0,80 1694 

Grus 0,40 80 

Tak 0,90 1841 

Innergård 0,45 1135 

Sedumtak 0,31 367 

Totalt hela planen 0,71 5202 

   

 

Den planerade exploateringen innebär ett förändrat avrinningsmönster. Dagvattnet avrinner i nuläget 
primärt söder ut via Köpmangatan och in på Tullgatan. Detta kommer vid efterläget att förändras som en 
följd av innergårdens utformning. En ytlig avrinning kommer efter byggnadens placering istället leta sig ut 
via den planerade angöringen ut mot Thoméegränd förutsatt att detta blir den slutgiltiga höjdsättningen, 
se figur 16. I figuren nedan har ett antal lägen som blir särskilt viktig för höjdsättning. Dessa identifierade 
lägen är innergården, förhindra ytavrinnande dagvatten mot befintliga byggnader öster om planen och 
angöring mot Thoméegränd. 
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Figur 16. Nytt avrinningsmönster för efterläget (förändring pga planerad exploatering). Gröna pilar illusterar 
byggnadens påverkan på rinnvägarna. Röda ringar markerar särskilt säkerställande av planerad höjdsättning. 

 

 4.2 Flödesberäkningar 

För att beräkna framtida flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har motsvarande metod som för 
nulägessituationen använts. Hänsyn har tagits till förväntade klimatförändringar för efterläget genom att 
dimensionerande flöden räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. För att ett skyfallsperspektiv har även 
ett 100-årsregn redovisats. I tabell 6 anges beräknade flöden före och efter exploatering. 

Tabell 6. Beräknat dimensionerande flöde för planområdet efter exploatering. 

Område Flöde efterläge 2-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

Flöde efterläge 30-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

Flöde efterläge 100-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

1 11   

2 30   

Hela planområdet  160 230 
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 4.3 Föroreningsberäkning 

Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade 
föroreningstransport. Redovisade föroreningsberäkningar har delats upp för delområde 1, delområde 2 
samt för hela planområdet. Förväntad reducering av föroreningar har i StormTac modellerats genom att 
möjliga dagvattenåtgärder för området lagts in i modellen.   

Observera att anläggningarna som ingår i beräkningarna är valda för att i möjligaste mån efterlikna de 
dagvattenåtgärder som beskrivits under avsnitt ”Föreslagna dagvattenåtgärder” och dessa åtgärder (eller 
motsvarande) antas i utredningsarbetet implementeras i området. Dagvattenåtgärderna kan vara 
benämnda annorlunda i beräkningsunderlaget. Detta eftersom antalet reningsanläggningar där 
reningseffekten går att modellera i StormTac är begränsat.  

Anläggningar som lagts in i beräkningarna bedöms motsvara en övergripande bild av förväntade 
reningseffekter för varje delområde samt för hela planområdet.  

Resultaten i StormTac ska ej betraktas som absoluta utan dessa ger en översiktlig bild av områdets 
föroreningssituation då underliggande data är schablonmässiga och karteringar har gjorts utifrån erhållna 
illustrationer.   

 4.3.1 Delområde 1 
Reningssteg som ingår i beräkningarna för delområde 1 är biofilter med 6 m³ våtvolym (förhöjda 
växtbäddar) > skelettkonstruktion med 75 m³ våtvolym (trädrad med skelettjord). Beräkningarna av 
delområdets förväntade föroreningssituation är gjorda för ett 2-års regn och efterläget med klimatfaktor 
1,25. Se tabell 7, 8 och 9 för förväntad föroreningstransport med och utan rening samt förväntad 
reduceringsgrad. 

Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) utan rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 120 2200 23 34 110 0,38 12 12 110000 0,048 

Efterläge 160 1200 2,5 7,9 26 0,72 3,8 4,2 23000 0.0100 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp5 

 
Tabell 8. Föroreningshalter µg/l efter rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 120 2200 23 34 110 0,38 12 12 110000 0,048 

Efterläge 51 310 0.23 2.0 1.7 0.050 0.56 0.50 3000 0.0035 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
5 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Riktvärdesgruppen februari 2009 
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Tabell 9. Förväntad reduceringsgrad (jämförelse av föroreningshalter för efterläget utan rening och 
efterläget med rening). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Förväntad reduceringsgrad (%) 67 74 91 74 93 93 85 88 87 65 

 
4.3.2 Område 2 

Reningssteg som ingår i beräkningarna för delområde 2 är översilning på 200 m2 (gräsyta i anknytning till 
innergården) > krossmagasin med 95 m³ våtvolym (motsvarar material under innergård) > 
skelettkonstruktion med 75 m³ våtvolym (trädrad längs Köpmangatan). Beräkningarna av delområdets 
förväntade föroreningssituation är gjorda för ett 2-års regn och efterläget med klimatfaktor 1,25. Se 
tabell 10, 11 och 12 för förväntad föroreningstransport med och utan rening samt förväntad 
reduceringsgrad. 

Tabell 10. Föroreningshalter (µg/l) utan rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 130 2100 22 31 110 0.45 11 11 100000 0.045 

Efterläge 170 1500 2.6 10 26 0.51 3.5 3.4 27000 0.0084 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Tabell 11. Föroreningshalter µg/l efter rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 130 2100 22 31 110 0.45 11 11 100000 0.045 

Efterläge 21 310 0.13 2.7 3.9 0.072 0.53 1.5 3000 0.0050 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Tabell 12. Förväntad reduceringsgrad (jämförelse av föroreningshalter för efterläget utan rening och efterläget med 
rening). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Förväntad reduceringsgrad (%) 88 79 95 73 85 86 85 56 89 40 

 4.3.3 Hela planområdet 
Reningssteg som ingår i beräkningarna för hela planområdet är skelettkonstruktion med 75 m³ våtvolym 
(Trädrad med skelettjord längs Köpmangatan). Beräkningarna för hela planområdets förväntade 
föroreningssituation är gjorda för ett 30-års regn och efterläget med klimatfaktor 1,25. Se tabell 13, 14 
och 15 för förväntad föroreningstransport med och utan rening samt förväntad reduceringsgrad. 
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Tabell 13 Föroreningshalter (µg/l) utan rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 130 2100 18 29 85 0.39 10 10 100000 0.037 

Efterläge  160 1600 2.7 13 21 0.46 4.7 4.3 42000 0.0090 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Tabell 14. Föroreningshalter µg/l efter rening i jämförelse med nuläget och riktvärden*. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge  130 2100 18 29 85 0.39 10 10 100000 0.037 

Efterläge 94 810 1.2 4.9 6.6 0.14 1.4 1.5 17000 0.0050 

Riktvärde* 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 0.030 

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 

 
Tabell 15. Förväntad reduceringsgrad (jämförelse av föroreningshalter för efterläget utan rening och efterläget med 
rening). 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Förväntad reduceringsgrad (%) 40 50 56 63 69 69 70 65 59 44 

 
Beräknade dagvattenanläggning visar på goda reningseffekter. Reningskravet (motsvarande nuläget) för 
alla undersökta ämnen minskar i anläggningarna som omhändertar 2-års regn.  

Även vid ett 30-års regn där bara skelettjorden används som reningssteg kan man se att 
föroreningsbelastningen från området minskar efter exploatering jämfört mot nuläget trots att 
beräkningarna endast tar hänsyn till åtgärderna för 30-års regnet. 

 4.4 Fördröjningsvolymer 

I tabell 16 och 17 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats för kvartersmark och för allmän 
platsmark. Dessa volymer krävs för att en flödesneutralitet ska uppnås motsvarande nulägessituationen. I 
den första kolumnen i tabellerna är en våtvolym redovisad där hela volymen finns tillgänglig i magasinet. 
Fördröjningsmagasinens utformning ska dock ta hänsyn av vilket material magasinet fylls med. I andra 
kolumnen i tabellerna har ett ytanspråk redovisats i ett scenario där magasinen anläggs med ett 
krossmaterial med en porvolym på 35% samt ett djup på 1 m. 
 
Det kan konstateras att det krävs relativt små fördröjningsvolymer för att uppnå en flödesneutralitet 
(motsvarande flöden som i nuläget), åtminstone för kvartersmarken, se tabell 16. I tabell 17 redovisas 
den erforderliga fördröjningsvolymen för allmän platsmark. Denna volym förutsätter att magasinet kan 
tömmas med 130 l/s. Detta är inte möjligt med hänsyn till det maximala flödeskravet till anslutningspunkt 
på 26 l/s. I tabell 18 redovisas även den erforderliga fördröjningsvolymen för hela planen för att fördröja 
ned till flödeskravet på 26 l/s.  
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Tabell 16. Erforderliga volym för fördröjning av 2-års regn inom kvartersmark ned till nulägessituationen 
samt för flödeskrav 26 l/s i till ledning. 
Område Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 35% 

samt 1 m djupt magasin. 

1 2,4 6,9 

2 2,7 7,7 

Erforderliga volym för fördröjning ned till flödeskrav i ledning på 26 l/s. 

1 0 0 

2 3,3 9,6 
 
Tabell 17. Erforderliga volym för fördröjning av 30-års regn inom allmän platsmark ned till nulägessituationen. 

Område Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 35% 
samt 1 m djupt magasin. 

Total 6,8 19,5 

 
Tabell 18. Erforderliga volym för fördröjning av 30-års regn inom allmän platsmark ned till flödeskrav i ledning på 26 
l/s. 

Område Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 35% 
samt 1 m djupt magasin. 

Hela planen 75 215 

 

Utifrån ovanstående har magasinsbehovet för planen som helhet bedömts bli styrande och beskrivningen 
av fördröjningsmagasin i nedanstående avsnitt ”Föreslagna åtgärder” har haft detta som utgångspunkt.  

Erforderliga magasinsbehov (våtvolym) är styrande, storlek och ytanspråk avgörs av detaljprojekteringen 
då tillgängligt djup och material för anläggningarna styr anläggningens utformning.  

Den erforderlig fördröjningsvolymen på 2,4 m3 för delområde 1 kan exempelvis lösas i ett antal upphöjda 
växtbäddar. 

Fördröjningen för delområde 2 kan anläggas ovanpå innergårdens bjälklag. Antaget att materialet på 
bjälklaget har en tjocklek på 350 mm och en porvolym på 35% krävs minst 22 m² av ytan att tas i anspråk 
för att uppnå erforderlig fördröjningsvolym. 
Trädraden i anknytning till Köpmangatan kan utnyttjas för att skapa fördröjningsvolymen som erfordras 
för att fördröja 30-års regnet. Ytan för planerad trädrad uppgår till ca 31 m² men kan övergå till ett 
underjordiskt krossmagasin längs gångvägen söder ut. Om trädraden antas till 2 m djup med en porvolym 
på 35% krävs en yta på ca 108 m² för att uppnå erforderlig fördröjningsvolym. 

 5. Dagvattenhantering 

Val av dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån givna platsspecifika 
förutsättningar, planerad struktur på byggnader och innergård samt uppställda krav från kommunen. Den 
planerade bebyggelse har varit särskilt styrande genom att dess form delvis styr om nuvarande 
avrinningsmönster samt att innergården planeras att anläggas på bjälklaget med underliggande garage. 
Åtgärderna har också valts då både fördröjning och rening ska uppnås. 

 5.1 Föreslagna åtgärder 

De identifierade dagvattenlösningarna i följande avsnitt har beskrivits översiktligt. Slutligt val med 
detaljerad utformning och exakta placeringar av dagvattenåtgärder och anslutningspunkter mm måste 



                     
         

P:\2020\20333 Skjutbanan DV\09ARBETSMATERIAL_DOC\Leverans 2020-02-05\Dagvattenutredning Skjutbanan 1 mfl 2020-02-05.doc 
 

      Sidan 27 av 38 

bestämmas i samband med kommande detaljprojekteringar. Detta när exempelvis slutgiltig höjdsättning, 
stuprörsplaceringar, utformning innergård samt detaljer avseende Köpmangatans utformning tagits fram. 

Detta avsnitt avslutas med en tabell där systemlösningen och funktioner att uppnå sammanställts för att 
tydliggöra de föreslagna åtgärderna.  

För beskrivning av flödessituationen för efterläget och bakgrund till val av systemlösning se avsnitt 
”Flödesberäkningar” för framtida förhållanden. 

I figur 17 finns flödesvägar för 2- och 30-årsregnet, avrinningsmönster efter exploatering, åtgärder, 
avrinningsvägar vid skyfall samt översiktligt illustrerade dagvattenåtgärder. Blå pilar illustrerar rinnvägar 
vid de dimensionerande regnen, grön linje illustrerar avledning via ledning och röd/gul linje sekundära 
rinnvägar vid skyfall. I figuren är även möjliga anslutningspunkter illustrerade. Följande avsnitt läses med 
fördel tillsammans med nedanstående illustration. 

 

Figur 17. Illustration av placeringar föreslagna dagvattenåtgärder för 2- och 30-årsregnet samt förslag till rinnväg 
vid skyfall. 

 

 5.2.1 Dagvattenåtgärder på innergården 
De takytor som genom takbrytningar avleds mot innergården och det dagvatten som tillskapas på 
innergården kan hanteras i innergårdens uppbyggnad för 2-årsregnet och ledas vidare för hantering i 
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föreslagen anläggning i Köpmangatan för 30-årsregnet. Både kravet om fördröjning och kravet om rening 
bedöms kunna uppnås i innergårdens yta samt i efterföljande steg i Köpmangatan. 

Lämplig dagvattenhantering inom innergården är exempelvis växtbäddar och fördröjning i innergårdens 
uppbyggnad. Den erforderliga fördröjningsvolymen kan tillskapas i det material som innergården byggs 
upp av eller i partier med krossmaterial beroende av hur innergården är tänkt att gestaltas vilket ännu 
inte är fastställt. Det finns i dagsläget ett flertal produkter med exempelvis färdiga vegetationsmattor, 
bjälklagsjordar med pimpsten och olika lösningar för vattenhållande och dränerande egenskaper. 

Närmast bjälklaget läggs ett rotskydd och tätskikt för att skydda bjälklag och intilliggande byggnader. 
Tätskiktet ska även dras upp på byggnadens väggar. Till innergården leds takavattningen via byggnadens 
stuprör. Dessa leds med fördel direkt ned i innergårdens material så att flödet kan fördelas och bromsas 
upp så att risken för ursköljning av material kan minimeras  

En planerad höjdsättning av innergården blir avgörande för att kunna hantera 2-årsregn, 30-årsregn och 
en skyfallssituation. På innergården föreslås att rörgenomföringar genom bjälklaget anläggs som ett 
”skvallerrör”. Dessa placeras förslagsvis i flera positioner på innergården utifrån hur höjdsättningen 
kommer att planeras. Detta för att säkerställa att innergården töms mellan regnen så att 
dagvattenfunktion och goda betingelser för ev. växtlighet kan uppnås. Genomföringarna kan utformas 
”slitsade” eller perforerade så att 2-årsregnet tillåts tömmas ned till bjälklagets överyta. Höjden på 
genomföringarnas överkant bestämmer vid vilken högsta nivå som 30-årsregnet ska börja avledas vidare. 

Gällande en skyfallssituation så ska innergårdens överyta höjdsättas noggrant så att de sekundära 
flödesvägarna avleds ut från innergården via angöringen mot Thoméegränd alt. söder ut. Höjdsättningen 
av genomföringens överkant och höjdsättningen för skyfallet ska planeras med en säkerhetsmarginal från 
exempelvis färdig golv nivå och kritiska lägen såsom portar till byggnaden. Se också vidare under 
avsnitten ”Planerad höjdsättning” och ”Skyfallshantering”. För illustration av genomföringen se figur 18.  

 

Figur 18. Illustration av genomföring bjälklag. Cyan linje är 2-årsregnet och blå linje är 30-årsregnet. Röd linje 
illustrerar skyfallet. 

Eftersom det är ett fokus på rening för 2-årsregnet föreslås detta regn hanteras i innergårdens 
uppbyggnad samt i den föreslagna trädraden i Köpmangatan för att uppnå både fördröjning och tillräcklig 
rening. Det bedöms uppnås bättre rening genom att avleda dagvattnet genom de ytliga materialen än att 
exempelvis släppa detta dagvatten under mark direkt till ett magasin. Med bakgrund av detta föreslås att 
2-årsregnet hanteras i innergården men att det sedan avleds i samma ledning som 30-års regnet.  

Slutlig utformning och gestaltning av innergården bestäms i kommande skeden. Innergårdens utformning 
bör studeras i detalj för att säkerställa dagvattenhanteringen. Ett exempel på utformning av innergård 
kan ses i figur 19. 
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Figur 19. Exempel på takterass från äldreboende i Rågsved. Veg Tech (vegtech.se). 

Det är positivt att generellt eftersträva trög och ren avrinning istället för snabbt och smutsig. I den 
aktuella planen finns möjligheter för detta främst på innergården genom val av genomsläppliga material 
och vegetation. Detta är positivt både ur ett dagvattenperspektiv och för trivsel samt rekreation för de 
boende och ger också ett bidrag till en grönare stad. 

 5.2.2 Skelettjord i trädrader och växtbäddar i kombination med krossmagasin, Köpmangatan 
Hela planområdets dagvatten för 30-årsregnet föreslås hanteras i en dagvattenanläggning i Köpmangatan 
(intill korsningen Thoméegränd – Köpmangatan i den nordvästra delen av planområdet). Här planeras det 
för en sträcka med trädrader, se också figur 14 och 17. Denna trädrad föreslås även kunna användas för 
dagvattenhantering genom att trädgroparna anläggs med skelettjord och intilliggande magasin samt 
erforderliga ledningar/brunnar mm.  

En god funktion dagvatten- och växtmässigt ställer höga krav på att trädgropen blir rätt utformad. Det 
viktiga är att goda betingelser skapas för träden när trädgropen även ska användas för 
dagvattenhantering. Det får ej bli stående vatten över längre tid i planteringsjorden och det ska finnas ett 
effektivt gasutbyte. Valda träd ska snarare vara tålig mot uttorkning än vattentålig då anläggningen 
genom valda material även för dagvattenhantering blir dränerande. Materialet i trädgropen måste väljas 
omsorgsfullt med egenskaper som ger god dränering men också i viss mån skapa vätskehållande 
egenskaper samt bidra till viss uppehållstid. 

Trädgropen definieras/avgränsas förslagsvis med en planteringslåda i betong som kan utformas med 
slitsar nedtill för att effektivt skapa en kontakt med underliggande skelettjord. Intill trädgropslådan och 
under gaturummets beläggning läggs ett luftigt bärlager. Trafikytor kan ledas in i trädraden ovanifrån via 
urtag/sidobrunnar i kantsten. Närmast stammen kan trädgaller läggas över eventuell fördjupning ned till 
rotklumpen. Renare ytor såsom trottoarer kan ledas in djupare direkt till skelettjorden. Körytor bör 
avledas ovanifrån (genom de ytliga lagren) för bättre rening. 
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Goda betingelser ska skapas för rötterna så att dessa snarare letar sig till avsedda material så att risken 
för rotinträngning i ex. ledningar kan minimeras. En planerad höjdsättning av gaturummet är avgörande 
så att dagvattnet når den avsedda anläggningen.  

Till trädgropen krävs luftningsbrunnar och uppsamlande dränering till utloppsledning och utloppsbrunn. 
Ingående brunnar kan kombineras för att förutom ha en funktion som intagsbrunn eller utloppsbrunn 
också fungera som luftningsbrunn och/eller brunn med bräddfunktion till anslutningspunkten. 
Utloppsledningen till anslutningspunkten ska vara flödesbegränsad till angiven begränsning på 26 l/s. För 
exempel på trädgropsfundament och illustration av trädgrop, se figur 19 och 20. 

 

Figur 19. Exempel på trädgropsfundament. 
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Figur 20. Illustration trädplantering för dagvattenhantering. Trafikkontoret Stockholms stad. 

För att uppnå rening av 2-årsregnet för det dagvatten som avrinner från takbrytningar ut mot gata föreslås 
upphöjda växtbäddar längs fasad alternativt nedsänkta växtbäddar i trottoar. De nedsänkta växtbäddarna kan också 
kombineras med trädgropsraden och utgöra vegetation kring träden. Samma principer gäller för dessa växtbäddar, 
att god funktion ska tillskapas för både dagvattenhantering och vegetation. För att uppnå den erforderliga 
fördröjningsvolymen kan det luftiga bärlagret och skelettjorden utökas i gaturummet (utan att ytterligare träd 
anläggs). För exempel på upphöjda växtbäddar och växtbäddar i kombination med trädgropar se figur 21 och 22. 
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Figur 21. Illustration upphöjd växtbädd. 

 

Figur 20. Exempel på trädplanteringar i kombination med växtbäddar. Strandbodgatan i Uppsala. 
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 5.2.3 Planerad höjdsättning 
Höjdsättningen av planområdet som helhet är avgörande för en god dagvattenhantering. Höjdsättningen 
ska anpassas på ”lokal” nivå (exempelvis höjdsättning av vägar, trottoar, innergård mm) för att nå de 
föreslagna dagvattenåtgärderna med det dagvatten som avses att hanteras samt för att skydda 
byggnader och eventuella övriga anläggningar. Höjdsättningen närmast byggnader ska planeras så att 
ytavrinnande dagvatten avrinner från byggnaden. Inga instängda områden ska tillskapas genom 
instängda lågpunkter. Höjdsättningen på den planerade innergården måste anpassas så att sekundära 
rinnvägar säkerställs, se vidare ”Skyfallshantering”. 

 5.2.4 Skyfallshantering 
Vid extrema regn kommer inte dagvattensystemet klara av att hantera de flöden som uppstår. Marken 
blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över. I ett sådant scenario avrinner dagvattnet 
ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid en sådan situation krävs att marken planeras 
höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt till avsedd säker flödesväg till 
recipienten.  

Dagvattnet ska kunna ta sig säkert ut från innergården vidare till Thoméegränd och Köpmangatan om 
höjdsättningen avses lösas mot Thoméegränd för vidare transport mot Storsjön. Det måste förutsättas 
att kringliggande områden har samma strategi för sin skyfallshantering.  

Planens utformning genom innergård och byggnadernas form skapar ett u-format område som förhindrar 
den väg det ytavrinnande dagvattnet tar i nuläget mot Storsjön. I den aktuella planen föreslås att en 
höjdsättning primärt eftersträvas för att avleda skyfallet mot Thoméegränd. Detta bedöms vara den 
säkraste vägen ut från planområdet och ger en säker avledning fortsatt längs gatan. Det har också 
uttryckts önskemål från planens sökande om att kunna ta ut skyfallet söder ut. Detta alternativ har 
uttryckts med bakgrund av att få ihop helhetsbilden avseende höjdsättningen på innergård, 
garageinfarter och entréer mm. 

Den möjliga passagen söder ut utgörs dock endast av en smal spalt (bedömt till 60 cm bredd) mellan den 
planerade byggnaden och planområdesgränsen. En möjlig lösning för detta är att en kanal anläggs. 
Mellan byggnaderna bedöms dock att endast omkring 40 cm finns tillgängligt med hänsyn till kanalens 
uppbyggnad. Ett scenario där en kanal anläggs med en bredd och djup på 40 cm x 40 cm samt en antagen 
längd på 20 m med en lutning på 4,5% ger en flödeskapacitet på 220 l/s. Ett 100-årsflöde för efterläget 
från delområde 2 har beräknats till 110 l/s. Utifrån detta resonemang uppnås en säkerhetsmarginal med 
2 jämfört mot förväntat 100-årsflöde. Det är dock viktigt att beakta att det ändå finns en 
flödesbegränsning i denna lösning och i händelse av en igensättning av kanalen skulle kapaciteten minska 
ytterligare. Det ska säkerställas att denna flödesväg går väster ut inom planen ut mot Köpmangatan, 
vilket kan anordnas genom att exempelvis en mur eller liknande upprättas, se gul pil i figur 17.  

Om en kanal för skyfallet blir aktuellt kan denna anläggas med ett överliggande galler. Det bedöms också 
säkrare att kanalen sträcker sig längs innergården för att plocka upp skyfallet längs en längre sträcka. 
Lösningen måste höjdsättas så att endast en skyfallssituation tar denna flödesväg. Lösningen bedöms 
dock svår att lösa höjdmässigt eftersom kanalen måste ha ett fall och kunna släppas ytligt vid 
planområdesgränsen. Om denna lösning väljs måste den studeras i detalj i samband med en 
detaljprojektering. Se även figur 17 för översiktlig redovisning av föreslagen planering för sekundär 
rinnväg och alternativ sekundär rinnväg.  

 5.2.5 Tjäle och snösmältning 
Föreslagna huvudåtgärder för dagvattenhanteringen förutsätter inte infiltration i mark. Vid tjäle bedöms 
därför inte de erforderliga volymerna i området påverkas. Vid snösmältning kan dock dagvattensystem 
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såsom dagvattenbrunnar, och delar av ledningsnätet för dagvatten påverkas. Om dessa delar skulle vara 
igenfrusna och ej åtgärdas måste dagvattnet ges möjlighet att avledas ytligt. Inom planen bedöms att det 
kan finnas behov av särskilda åtgärder såsom exempelvis värmeslingor. Detta kan exempelvis bli aktuellt 
på innergårdens genomföringar och i stuprör och/eller utkastare från tak.   

 5.2.6 Gröna tak 
Enligt skisser över planområdets byggnader samt uppgift från Östersunds kommun planeras att delar av 
takytorna (åtminstone de plattare taken) ska förses med gröna tak.  

Att anlägga gröna tak möjliggör en fördröjning av dagvattnet från byggnader genom att ett tunnt 
vegetationsskikt och underliggande dränerande och vattenhållande skikt anläggs. Gröna tak består oftast 
av moss- och sedumarter och har en hög vattenhållande förmåga vilket bidrar till en fördröjning och 
minskning av flödestoppar samt reduktion av den årliga avrunna volymen. Genom val av substratets 
tjocklek kan den årliga volymen minskas med 50 %, 75 % och i vissa fall upp till 90 %. Avgörande faktorer 
är taklutning och tjockleken på materialet. Ett tjockare sedumtak är att föredra då mer vatten kan 
fördröjas och mindre näringsämnen släpps ut. Dagvattenfunktionen bedöms dock begränsad vid 
kraftigare skyfall. 

Förutom dagvattenaspekten skapar gröna tak också en grönare stad och estetiska värden värden då en 
trevligare vy skapas från högre belägna platser. För exempel på ett sedumtak se figur 21. 

 
Figur 21. Exempel på sedumtak från Linköpings bibliotek. Veg Tech (vegtech.se) 

För att summera och tydliggöra de föreslagna åtgärderna utifrån de uppställda kraven så har nedanstående tabell 
med föreslagen systemlösning tagits fram, se tabell 19. Sammanställningen syftar till att få en tydlig överblick över 
systemet med en koppling till flöden och de funktionskrav som ska uppnås. Tabellen kan också användas som en 
vägledning om andra (motsvarande) dagvattenåtgärder väljs exempelvis i samband med detaljprojektering. Viktigt 
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är dock att funktionskravet uppnås. Vid användande av annat än angivna utflöden måste erforderlig 
fördröjningsvolym säkerställas så att funktionskravet uppnås. 
 
Tabell 19. Sammanställning av systemlösning där krav, huvudåtgärd, flödesväg, begränsat utflöde och funktion är 
redovisat.  

A. Fördröjning 
och rening av 2-
årsregn inom 
kvartersmark 

Föreslagen 
dagvatten-
hantering  

Flödesväg 
(dagvatten kan 
passera flera 
anläggningar) 

Flöde 
nuläge 
(l/s) 

Begränsat 
utflöde 
(l/s) 

Funktion att 
uppnå 

Delområde 1 Växtbäddar 
 

Takytor → 
hängrännor → 
stuprör → 
växtbäddar → via 
krossmagasin → 
anslutning dv-
ledning 

6,9 26 Erforderlig 
fördröjningsvolym 
1,2 m3 (kopplat 
till nuläget) ska 
tillgodoses. 
Rening 
motsvarande 
nuläges- 
situationen eller 
bättre. 

Delområde 2 Takytor → 
hantering på 
innergård 

Över takytor → 
innergård → 
genomföring 
bjälklag → via 
trädrad och 
krossmagasin i 
Köpmangatan → 
anslutning dv-
ledning 

28 26 Erforderlig 
fördröjningsvolym 
0,8 m3 (kopplat 
till nuläget) ska 
tillgodoses. 
Rening 
motsvarande 
nuläges- 
situationen eller 
bättre. 

      

B. Fördröjning av 
30-årsregn inom 
planområdet 

Föreslagen 
dagvatten-
hantering 

Flödesväg Flöde 
nuläge 
(l/s) 

Begränsat 
utflöde 
(l/s) 

Funktion att 
uppnå 

Delområde 1 Trädrad och 
krossmagasin i 
Köpmangatan  

Takytor → trädrad 
och magasin i 
skelettjord i 
Köpmangatan → 
anslutning dv-
ledning 

130 26 Erforderlig 
fördröjningsvolym 
75 m3 (kopplat till 
max utflöde) ska 
tillgodoses*. 
 

Delområde 2 Trädrad och 
krossmagasin i 
Köpmangatan 

Takytor → via 
genomföring i   
innergård 
→trädrad och 
magasin i 
skelettjord i 
Köpmangatan → 
anslutning dv-
ledning 

130 26 Erforderlig 
fördröjningsvolym 
75 m3 (kopplat till 
max utflöde) ska 
tillgodoses*. 
 

     *Samma anläggning 
för delområde 1 och 2. 

C. Maximalt 
utsläppsflöde 
från 

Föreslagen 
dagvatten-
hantering 

Flödesväg Flöde 
nuläge 
(l/s) 

Begränsat 
utflöde 
(l/s) 

Funktion att 
uppnå 
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planområdet till 
ledningssystemet 
på 26 l/s 

 Flödes-
begränsning i 
utloppsledning 

Utlopp från 
krossmagasin i 
Köpmangatan 

- 26 Utloppsledning 
ska ha ett max 
utflöde på 26 l/s. 

      

Skyfall Föreslagen 
dagvatten-
hantering 

Flödesväg Flöde 
nuläge 
(l/s) 

Begränsat 
utflöde 
(l/s) 

Funktion att 
uppnå 

Alternativ 1 Planerad 
höjdsättning 
mot 
Thoméegränd 

Över markyta 
innergård → 
Thoméegränd. 

- - Säker ytlig 
avledning mot 
recipient. 

Alternativ 2 Planerad 
höjdsättning 
söder ut 

Över markyta → 
kanal söder och 
väster ut. 

- - Säker ytlig 
avledning mot 
recipient. 

 

 5.3 Kostnader 
I tabell 20 nedan har anläggningskostnader för de föreslagna dagvattenåtgärderna sammanställts. 
Anläggningskostnaderna har hämtats från en sammanställning som Göteborgs stad6 tagit fram samt den 
utredning7 som WRS tagit fram för anläggningskostnader utifrån Stockholms stads 20 mm- krav. 
Sammanställningen ger en bild av hur kostnaderna kan se ut men det är viktigt att beakta att 
kostnadsbilden kan variera mycket beroende av de platsspecifika förutsättningarna. 

Tabell 20. Översiktlig sammanställning av kostnadsbilden dagvattenåtgärder Skjutbanan. 

Typ av anläggning Kostnad Storlek/antal/längd Ungefärlig 
kostnad 
Skjutbanan 

Kommentar 

Sedumtak 700 - 900 kr/m2 367 m2 293 600 kr Liten eller ingen 
effekt av 
kraftiga regn. 
Avser planerade 
gröna tak på 
byggnad. 

Raingarden/biofilter 2500 - 4000 
kr/m2 

33,5 m2 117 250 kr Kan bidra med 
både rening, 
fördröjning och 
estetiska 
värden. Avser 
innergård och 
växtbäddar i 
Köpmangatan. 

Dagvattenbrunnar, 
kupolbrunnar 

7000 kr/st – 
9000 kr/st 

Antaget 4 st 40 000 kr Avser brunnar i 
innergård. 

Träd i skelettjord 60 000 kr/träd 
(nybyggnation) 
120 000 kr/ 

Antaget 2 st träd 
och 7,5 m2 yta/träd 
(nybyggnation). 

120 000 kr  Den porösa 
skelettjorden 
fungerar som 

 
6 Göteborgs Stad. Ekonomiska konsekvenser av grönytefaktor – park och dagvatten, 2015 
7 Kostnadsberäkningar av exempellösningar för dagvatten, Stockholms stad. WRS 2016-04-11 
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träd (i befintlig 
gatumiljö) 

Detta med hänsyn 
till tillgänglig yta 
och en skelettjords-
volym på 15 
m3/träd. 

ett 
magasin för 
dagvatten. 
Avser planerad 
trädrad i 
Köpmangatan. 
 

Makadammagasin, 
tätt magasin 

1500 – 2000 
kr/m3 

215 m3 376 250 kr Kräver 
skyddsduk och 
tät gummi-
/plastduk. Avser 
magasin i 
skelettjord i 
Köpmangatan. 

Dagvattenledningar 4700 kr/m- 
9000 kr/m 

70 m 490 000 kr Beror på 
markförhållande 
samt dimension 
på ledning. 
Avser ledning 
från innergård 
och fram till 
anslutnings-
punkter för 
dagvatten. 

 

6. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen 

Genom den analys som gjorts av området utifrån ett dagvattenperspektiv, föreslagna dagvattenåtgärder 
och redovisade beräkningar bedöms att en god dagvattenhantering uppnås för det aktuella området. 
Genom att en flödebegränsning har varit styrande bedöms att nedanförliggande ledningsnät inte 
påverkas negativt. I föreslagna dagvattenåtgärder för helheten (dimensionerade 30-årsreg) uppnås också 
en rening som motsvarar nulägessituationen eller bättre. Genom detta bedöms inte möjligheten att 
uppnå de uppsatta miljökvalitetsmålen enligt MKN för recipienten Storsjön påverkas negativt som en 
följd av den planerade exploateringen.  
 
Det är viktigt att dagvattenhanteringen utreds och arbetas in i ett så tidigt skede som möjligt för den 
fortsatta konkretiseringen av åtgärderna. Dagvattenhantering kan regleras på olika sätt i en detaljplan 
och är bland annat beroende av vilken markanvändning som är tillåten enligt planen.  
 
- På kvartersmark för bostäder kan egenskapsbestämmelser läggas ut exempelvis om att 

dagvattenmagasin ska anordnas vilket kan vara lämpligt i delar av denna plan. Bestämmelsen kan 
samexistera med övriga egenskapsbestämmelser så länge de är förenlig med varandra och fyller 
PBL:s övriga regler såsom tydlighetskravet och att bestämmelsen med hänsyn till planens syfte 
behövs. Ett exempel på en sådan samexistens av egenskaper är att egenskapsbestämmelser för 
parkering och dagvattenmagasin kan inrymmas inom ett och samma område. Genom vidare 
egenskaper kan det säkerställas i planen att avrinning från parkeringsytor sker till angränsande 
vegetation exempelvis genom att använda plushöjder eller bestämmelse om att marken ska 
höjdsättas på ett visst sätt.   
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- Inom allmän platsmark såsom natur- eller parkmark innebär själva användningen att denna kan 
användas för dagvattenhantering. Även inom allmän platsmark kan egenskapsbestämmelser 
användas för att tydliggöra eller reglera en viss fråga exempelvis att avrinning ska ske till en viss 
punkt. Ska en dagvattendamm anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten kan den med 
fördel ligga inom allmän platsmark. Ska dagvattendammen eller någon annan typ av anläggning för 
dagvattenhantering inte vara tillgänglig för allmänheten kan den planläggas som kvartersmark 
under lämplig användning inom tekniska anläggningar.   

 

 6.1 Släckvatten 

Enligt uppgift från kommunen så bedöms de erforderliga fördröjningsvolymerna för dagvatten vara 
större än den volym som tillskapas genom släckvatten vid en eventuell brand. En stor del av släckvattnet 
förångas vid släckarabetet men resterande hamnar slutligen i dagvattensystem som ledningar, brunnar 
och dagvattenanläggningar. 

Föreslagna dagvattenåtgärder (både för fastighet och planområde) kan anläggas med möjlighet till 
avstängning av utlopp för att begränsa släckvattnets utbredning till dess att föroreningar omhändertagits. 

Det är viktigt att rutiner för detta upprättas. Dessa kan exempelvis ingå i en drift- och skötselanvisning för 
området som helhet. 

 6.2 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 

Det är viktigt att upprätta dagvattenåtgärder både för bygg- och för driftskedet. I samband med att 
markarbeten utförs så ökar risken för ökad sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen 
skall därför tillfälliga lokala sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet.  Dessa kan exempelvis 
samordnas med länshållning av schaktgropar. Om risk för föroreningstransport från ev. markföroreningar 
föreligger i samband med schaktarbeten ska även åtgärder för att minimera risken för denna spridning 
framarbetas. 

6.3 Drift och skötsel 

Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de 
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över 
tid. I denna handling kan också rutiner för släckvatten dokumenteras. 

7. Slutsats 

Om de principer och åtgärdsförslag utifrån uppställda krav som är beskrivna i rubricerad utredning 
efterlevs och implementeras bedöms att en god dagvattenhantering kan uppnås för den aktuella planen. 

 8. Bilagor 

Bilaga 1. StormTac Web v20.2.2. Delområden och planområden före och efter. 

 
 

 


