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 Sammanfattning 

I rubricerad utredning redovisas förslag till dagvattenhanterande åtgärder för Hummern 6. Den aktuella 
planen har beskrivits ur ett dagvattenperspektiv för nulägessituationen och för den planerade 
förändringen. Utredningen visar på hur avrinningsmönstret bedöms förändras som en följd av 
tillkommande byggnad och förändrad markanvändning inom planen.  

Beräkningar visar på att dagvattenflödena från det som bedöms som kvartersmark ökar från 34 l/s (för 
ett 2-årsregn med 10 min varaktighet) för nuläget till 42 l/s (för ett 2-årsregn med 10 min varaktighet och 
klimatfaktor) för efterläget. Beräkningar har även gjorts för hela planområdet där flödet ökar från 240 l/s 
(för ett 30-årsregn med 10 min varaktighet) för nuläget till 300 l/s (för ett 30-årsregn med 10 min 
varaktighet och klimatfaktor) för efterläget. 

För att uppfylla kraven från Östersunds kommun behöver åtgärder skapas för att uppnå flödesneutralitet 
vid 2-årsregn för kvartersmarken och 30-årsregn för planområdet. För kvartersmarken krävs en 
erforderlig fördröjningsvolym på ca 5 m3 (våtvolym) och för planområdet krävs en erforderlig 
fördröjningsvolym på ca 40 m3 (våtvolym). 

För att uppnå en god dagvattenhantering inom planen har åtgärder som bl.a. planerad höjdsättning, 
trädrader samt fördröjningsmagasin föreslagits. 

Området har översiktligt studerats höjdmässigt för att beskriva hur sekundära rinnvägar (vid en 
skyfallssituation) kan se ut samt åtgärder för att minimera risken för påverkan på byggnader och 
anläggningar samt upphov till stående vatten. Utifrån befintlig och planerad höjdsättning samt beskrivna 
åtgärder bedöms det att säkra sekundära rinnvägar kan uppnås. Dagvattnet vid en skyfallssituation 
bedöms i huvudsak avrinna i östlig riktning och vidare söderut mot Storsjön. 

Utifrån de föroreningsberäkningar som utförts i StormTac där hänsyn har tagits till föreslagna 
dagvattenåtgärder bedöms att tillräcklig rening uppnås. Motsvarande eller lägre föroreningssituation 
jämfört med nulägessituationen har beräknats i efterläget med de föreslagna reningsåtgärderna.    
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund och Syfte 

En detaljplan är under framtagande för att möjliggöra för uppförande av en ny byggnad inom fastigheten 
Hummern 6. Med bakgrund av detta har Arctan AB på uppdrag av Östersunds kommun tagit fram 
rubricerad utredning vilken ska fungera som underlag och planeringsverktyg för det fortsatta arbetet 
med planen. 

I rubricerad utredning presenteras de 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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 1.2.3 Skyddade områden 

Områdets recipient har fastställts till Storsjön. 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 VISS1 (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 Storsjön2  
 
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 
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 2021-12-20 (förvaltningscykel 3 2017-2021) och för risk, arbetsmaterial 
2021-06-01 (förvaltningscykel 3 2017-2021). 

   

 
 

 
1 viss.lansstyrelsen.se 
2 Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 
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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 
2039 

God kemisk ytvattenstatus 
med undantag (mindre 
strängt krav) för kvick-
silver och bromerad 
difenyleter. God kemisk 
ytvattenstatus med 
undantag (senare målår 
2027) för PFOS. God 
kemisk ytvattenstatus med 
undantag (tidsfrist till 
2027) för antracen, 
benso(a)pyrene, 
fluoranten, bly och 
blyföreningar, trubutyltenn 
föreningar och benso(g, h, 
i)perylen. 

 

    

 

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.       
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 1.2.4 Förorenade områden 

En miljöteknisk markundersökning har utförts av Lektus inom planområdet3. Undersökningen visar att 
halter avseende arsenik, barium, koppar, bly, zink, PAH-M samt PAH-H överskrider MKM (mindre känslig 
markanvändning) i två provtagningspunkter i den västra delen av området. Utifrån erhållna resultat har 
en riskbedömning tagits fram som visar på risk för föroreningsspridning i främst den västra delen av 
undersökningsområdet. Osäkerheter finns dock kring föroreningens utbredning i den västra delen. 

De dagvattenåtgärder som föreslås i denna utredning bedöms kunna utföras som både slutna och öppna 

anläggningar. Med sluten avses att åtgärden förses med en tät botten och en tät ledning för tömning, dvs 

ingen infiltration är möjlig. Med öppen avses att de finns möjlighet för dagvattnet att infiltrera under 

anläggningen.  

De dagvattenåtgärder som modellerats i denna utredning med avseende på rening förutsätter inte att 

infiltration sker genom underliggande markprofil. Detta gör att beräknade reduceringsgrader inte påverkas 

av om anläggningarna utförs slutna eller öppna. 

Efter att markundersökningsrapporten (2020-08-21) tags fram har Lektus också tagit fram en 

kompletterande markundersökningsrapport4. Även den kompletterande markundersökningen visade på 

resultat av förhöjda halter över MKM och FA (farligt avfall). Påträffad förorening utgörs av metallerna 

arsenik, barium, kobolt, krom, koppar, nickel, bly, vanadin och zink samt de organiska ämnena aromater 

C10-16, aromater C16-C35, PAH-L, PAH-M och PAH-H. I grundvattnet har arsenik och kobolt påvisats i låg 

halt samt nickel och bly i måttlig halt, jämfört med SGU:s bedömningsgrunder. 

 

Enligt markundersökningsrapporterna framgår att den mest lämpliga saneringen bedöms vara 

schaktsanering. Vidare bedöms att markarbeten och hantering av förorenade massor kan leda till en ökad 

föroreningsspridning. 

Med bakgrund av detta föreslås att de anläggningar som implementeras i den aktuella detaljplanen i första 

hand utförs slutna med efterföljande tät ledning som avleder det hanterade dagvattnet fram till 

släppunkt/anslutningspunkt. 

Att utgå ifrån att dagvattenåtgärderna inte infiltrerar genom den underliggande jordprofilen går också i 

linje med att det i området generellt råder begränsade infiltrationsmöjligheter.        

 1.3 Underlag 

 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport: 

• Dagvattenutredning upplägg (mall för dagvattenrapporter från Östersunds kommun) 

• Övergripande principer för kravställande dagvatten (Östersunds kommun) 

• Geoteknisk utredning (Sweco Civil AB Östersund 2020-08-14) 

• Utkast plankarta (Östersunds kommun) 

• Principskiss (Sweco Architects 2020-09-07) 

 
3Miljöteknisk markundersökning avseende fastigheten Hummern 6, Östersunds kommun. Lektus 2020-08-21. 
4Kompletterande miljöteknisk markundersökning avseende fastigheten Hummern 6, Östersunds kommun. Lektus 2020-11-30. 
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• Grundkarta (Östersunds kommun) 

• Ledningskarta (Östersunds kommun) 

• Hydrologiskt kartblad (Sweco 2020-08-20) 

• Miljöteknisk markundersökning avseende fastigheten Hummern 6, Östersunds kommun (Lektus 
2020-08-21) 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning avseende fastigheten Hummern 6, Östersunds 
kommun (Lektus 2020-11-30) 

• StormTac v22.4.1 

• Scalgo live 

• 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 

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

• Platsbesök 
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2. Befintliga förhållanden 

 2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är ca 8700 m² och är beläget ca 150 m öster om Östersunds järnvägsstation. Området 
begränsas av Ringvägen i norr, Bangårdsgatan i öster och Verkstadsbacken i söder. 
Området består idag av tre byggnader omgiven av asfalterade ytor i form av parkering och infartsvägar. 
Området sluttar svagt mot sydväst och marknivåerna varierar mellan ca +301 och +303 m. För att få en 
uppfattning av hur området ser ut i dagsläget se figur 1.  

 

 
Figur 1. Orientering med plangränsen illustrerad med röd linje.  

 
 
 



                     
         

P:\2020\20152\09ARBETSMATERIAL_DOC\Revidering\För leverans 2022-12-22\Dagvattenutredning Hummern 6 rev 2022-12-22.doc 
 

      Sidan 11 av 30 

 
 2.2 Geoteknik och grundvatten 

En geoteknisk undersökning över området har tagits fram av Sweco civil Östersund5.  
Utredningen visar i stort en likartad jordprofil över hela området.  
Marken består till största del av 0,7–2,5 m djup fyllning. Fyllnadsmaterialet består generellt av sand och 
grus men torv- och mulljordar samt silt och ler har observerats. Även rester av skifferberg har påträffats. 
Naturligt lagrade jordar domineras av lermorän. Bedömd bergöveryta varierar mellan 5,3-6,4 m under 
befintlig markyta.  
 
Tre grundvattenrör har kontrollerats, där grundvatten påträffats i ett av rören vid två separata tillfällen 
medans de andra rören var torra vid båda provtillfällen.  
Grundvattennivån har uppmätts till 3,2 och 1,9 m under befintlig markyta. 
 
Geotekniska undersökningen visar att marken inom planområdet har låg permeabilitet under 
fyllnadsmassorna. Utöver detta så visar den miljötekniska markundersökningen att fyllnadsmassorna är 
förorenade. Detta i kombination med osäker stödmurskonstruktion leder till bedömningen att marken ej 
lämpar sig för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration i befintlig mark. Beräkningar vad 
gäller fördröjningsvolymer kommer därför dimensioneras som täta.  

 2.3 Befintliga ledningar 

I figur 2 illustreras dagvattennätet kring planområdet. En dagvattenledning korsar planen under  
Sweco-huset och ansluter mot byggnaden i norr samt en ledning ligger i Verkstadsbacken, båda mynnar i 
samma ledning med släpp i Storsjön. Två dagvattenbrunnar sydväst om befintlig parkering förmodas 
ansluta till samma utsläppsledning mot Storsjön. Dessa bedöms, tillsammans med områdets rinnvägar, 
utgöra lämpliga anslutningspunkter för det aktuella området för kommande förändrad markanvändning. 
 

 
5 PM/GEOTEKNIK, GU Hummern 6, Sweco Civil AB, Östersund Geoteknik, 2020-08-14 
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Figur 2. Dagvattennät och plangräns. 

  

 2.4 Befintlig avvattning 

Med hjälp av analysverktyget Scalgo live har planområdet karterats och ytliga flödesvägar och lågpunkter 
identifierats. Redovisade flödesvägar i figur 3 visar vilka vägar dagvattnet tar sig genom planområdet vid 
skyfall. En lågpunkt identifierats framför entrén till Swecos byggnad. I lågpunkten finns gallerbrunnar 
utplacerade, när dessa går fulla förmodas området fyllas med vatten innan det breddar vidare runt 
byggnaden och ut mot stödmuren. Parkeringen avvattnas mot sydöst och rinner ut över stödmuren längs 
plangränsen, två gallerbrunnar i området nedanför stödmuren förmodas samla upp dagvattnet och föra 
det vidare via ledning mot Storsjön. Bowlinghallens takavvattning sker med stuprörsutkastare mot 
parkeringen och rinner samma väg. 
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Figur 3. Nulägessituation, befintliga avrinningsstråk och lågpunkter beräknat med Scalgo live. 

 
Eventuellt tillrinnande vatten från områden utanför planen kan möjligen ske i den norra delen av 
området. Detta vatten samlas dock framför Swecohuset och breddar runt byggnaden om 
dagvattenbrunnen ej hinner ta undan dagvattnet. Dock bedöms detta inte handla om stora mängder då 
Ringvägen agerar som en barriär och styr majoriteten av dagvattnet från ovanliggande bebyggelse, väster 
ut mot Centralstationen.  
Inget tillrinnande vatten från omkringliggande områden bedöms påverka den nya exploateringen. 
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Figur 4 redovisar analyserade avrinningsområden inom planen och visar att planen består av två större 
delområden, i figuren redovisat med lila och grå färg. Den största delen av det lila området bedöms inte 
påverkas av framtida exploatering utan kommer fortsätta rinna på samma sätt även i framtiden. 
 

 
Figur 4. Nulägessituation, befintliga avrinningsstråk och lågpunkter beräknat med Scalgo live. 
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3. Beräknade flöden för nuläget 

 3.1 Markanvändning  

Som det omnämnts tidigare under avsnitt ”Områdesbeskrivning” består området till största delen av 
hårdgjorda ytor i form av asfalt och hustak. 
 
De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder och grundkarta samt platsbesök. 
I tabell 2 redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för respektive 
markanvändning för nulägessituationen.     

 
Tabell 2. Nuvarande markanvändning inom planområdet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Asfaltsyta 0,80 0,20 

Takyta 0,90 0,36 

Parkering 0,80 0,15 

Väg 0,80 0,17 

Totalt 0,84 0,88 

 
För att beräkna flöden för 2-årsregn har området begränsats till att endast innefatta markytor som 
förändras efter exploatering. Tabell 3 redovisar markanvändning, avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning för nuläget för de ytor som bedöms tillhöra kvartersmark. Vidare har ytor som bedöms 
avrinna i andra riktningar och inte påverkas av exploateringen bortsetts ifrån. Därigenom har ett 
utredningsområde fastställts för 2-årsregnet utifrån hur dagvattnet bedöms avrinna, inte strikt utifrån en 
administrativ gräns för kvartersmark. Detta betyder att delar av taket för bowlinghallen också har tagits 
med pga takbrytning och befintliga stuprörsutkastare. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning inom kvartersmark med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Parkering 0,80 0,23 

Takyta 0,90 0,08 

Totalt 0,83 0,31 

 

I figur 5 redovisas de delar av planområdet som beräknats som kvartersmark och inkluderats i 
utredningsområdet. 
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Figur 5. Kvartersmark för beräkningar (utredningsområde) i rött, befintliga avrinningsområden som bakgrund. 
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 3.2 Flödesberäkning 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v22.4.1) använts. 

StormTac utgår från ”blockregn” (regnets maximala medelintensitet för en given varaktighet) genom den 
”Rationella metoden” med hänsyn till rinntid för att beräkna dimensionerande maxflöden. För efterläget 
adderas också en klimatfaktor, se avsnitt 4.2.  

Rationella metoden (ekvation 4.4 i svenskt vatten P110): 

Qdag dim=A x ϕ x i(tr) x kf  

Qdag dim: dimensionerande flöde (l/s) 

A: avrinningsområdets area (ha) 

ϕ: avrinningskoefficient  

i(tr): dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr: regnets varaktighet, som i rationella metoden är lika med områdets koncentrationstid, tc
 (minuter) 

kf: klimatfaktor 

Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats tillsamman 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. Nedan anges beräknade flöden för 
nuläget, se tabell 4. Beräkningar för 2 års regn utgörs endast av markytor som förändras i och med 
exploatering. 

Tabell 4. Beräknat dimensionerande flöden för planområdet 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) 

Kvartersmark 34   

Planområdet  240 360 

 

4. Framtida förhållanden 

 4.1 Markanvändning 

Området planeras att byggas ut med ett nytt hus som till största delen placeras på pelare för att bibehålla 
befintliga parkeringsplatser. En del av husets tak planeras att uppföras med sedum. För illustration av 
den planerade utbyggnaden se Figur 6 och 7.  
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Figur 6. Skiss över planområdet efter exploatering.  
 

 
Figur 7. 3d-vy över planområdet efter exploatering (Sweco Architects 20-09-07).  
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Framtida förhållanden har översiktligt studerats och ytor för respektive markanvändning har karterats 
utifrån tillhandahållen skiss över området från Sweco6. Detta för att beräkna förväntade flödesförändringar 
mellan nuläget och efterläget samt för att kunna beräkna fördröjningsvolymer. 

I tabell 5 redovisas markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta per markanvändning för efterläget.     

Tabell 5. Planerad markanvändning inom hela planområdet med avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Asfaltsyta 0,80 0,27 

Takyta 0,90 0,37 

Parkering 0,80 0,037 

Väg 0,80 0,17 

Sedumtak 0,60 0,035 

Totalt 0,82 0,88 

 
För att beräkna flöden för 2 års regn har området begränsats till att endast innefatta markytor som 
förändras efter exploatering. Tabell 6 redovisar markanvändning, avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning för efterläget för de ytor som bedöms tillhöra kvartersmark. Se figur 5 för en översikt av 
vilka delar av planen som beräknats som kvartersmark. 

Tabell 6. Planerad markanvändning inom kvartersmark med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient Efterläge (ha) 

Takyta 0,90 0,11 

Sedumtak 0,60 0,04 

Parkering 0,80 0,16 

Totalt 0,78 0,31 
 

 4.2 Flödesberäkningar 

För att beräkna framtida flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har motsvarande metod som för 
nulägessituationen använts, se avsnitt 3.2. Hänsyn har tagits till förväntade klimatförändringar för efterläget 
genom att dimensionerande flöden räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. I tabell 7 anges beräknade 
flöden före och efter exploatering. 

Tabell 7. 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 nuläge 100-
årsregn (l/s) (exkl. 
klimatfaktor) 

Kvartersmark 42   

Planområdet  300 450 

 

 4.3 Föroreningsberäkning 

Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v22.4.1). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade 
föroreningstransport. Resultatet har jämförts med framtagna riktvärden7 

 
6 Principskiss Sweco Architects 2020-09-07 
7 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Regionplane- och trafikkontoret 
Stockholm lans landsting, februari 2009. 
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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 som förmodas 
byggas i området. Men att dessa kan vara benämnda annorlunda i beräkningsunderlaget. Detta eftersom 
antalet för 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 kvartersmarken samt hela planområdet. De reningssteg som lagts in i modellen visar 
mest troligt en konservativ bild av förväntad reduceringsgrad. Effekter av exempelvis viss dämning 
genom upphöjda kupolbrunnar och/eller trumögon samt ytterligare översilning/fastläggning som i 
praktiken kommer att ske har inte lagts in i modellen. 

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.   
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 4.3.1 Kvartersmark: 
Dagvatten inom kvartersmark föreslås transporteras via stuprör till trädrad alternativt förhöjda 
växtbäddar. Området motsvarande identifierat utredningsområde (enligt figur 5) är här inkluderat, dvs 
även delar av takytan för bowlinghallen. Reningssteg som ingår i beräkningarna för kvartersmarken är 
skelettjordskonstruktion. Storleken på reningsåtgärden är beräknad till 48 x 1 m där 48 m motsvarar nya 
byggnadens längd.  Hänsyn till sedumtak har tagits genom dessa avrinningskoefficient och 
schablonvärden för föroreningar. Preliminära beräkningar av kvartersmarkens förväntade 
föroreningssituation är gjorda för ett 2-års regn och efterläget med klimatfaktor 1,25. Se tabell 8, 9 och 
10 för förväntad föroreningstransport med och utan rening samt förväntad reduceringsgrad. 

Tabell 8 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening, värden som överstiger riktvärden med fet text 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 140 2000 21 30 100 0.51 11 11 0.056 100000 0.044 0.036 0.055 0.0019 

Efterläge  150 1900 16 24 83 0.54 9.2 9.4 0.042 81000 0.034 0.029 0.056 0.0019 

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

 
Tabell 9 Summa föroreningshalt µg/l efter rening 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 140 2000 21 30 100 0.51 11 11 0.056 100000 0.044 0.036 0.055 0.0019 

Efterläge  110 1300 7.2 8.9 27 0.20 2.5 3.1 0.032 40000 0.020 0.021 0.041 0.0014 

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

 
Tabell 10 Förväntad reduceringsgrad 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Förväntad reduceringsgrad (%) 28 32 55 63 68 63 73 66 24 51 41 26 26 26 
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 4.3.2 Planområdet: 
Vid 30 års regn föreslås dagvattnet transporteras ytledes till ett gemensamt slutet fördröjningsmagasin 
vid östra sidan planområdet. Reningssteg som ingår i beräkningarna för hela planområdet är därför 
makadammagasin. Preliminära beräkningar av planområdets förväntade föroreningssituation är gjorda 
för ett 30-års regn och efterläget med klimatfaktor 1,25. Se tabell 11, 12 och 13 för förväntad 
föroreningstransport med och utan rening samt förväntad reduceringsgrad. Resultatet har jämförts med 
framtagna riktvärden8 

Tabell 11 Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening, värden som överstiger riktvärden med fet text 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 130 1600 6.8 18 40 0.49 6.6 6.0 0.038 46000 0.020 0.016 0.042 0.0018 

Efterläge  130 1600 3.7 15 26 0.48 5.5 4.7 0.033 32000 0.015 0.013 0.039 0.0018 

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

 
Tabell 12 Summa föroreningshalt µg/l efter rening 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 130 1600 6.8 18 40 0.49 6.6 6.0 0.038 46000 0.020 0.016 0.042 0.0018 

Efterläge  95 1000 1.9 8.4 10 0.17 3.3 3.0 0.025 19000 0.0092 0.0089 0.028 0.0013 

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

 
Tabell 13 Förväntad reduceringsgrad 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Förväntad reduceringsgrad (%) 28 35 48 43 60 66 41 37 23 41 38 28 28 28 

 

Beräkningarna visar flera av bedömda ämnen överstiger riktvärden innan exploatering.  
Valda dagvattenåtgärder för rening visar dock en minskning av flödeshalter för alla bedömda ämnen till 
nivåer under riktvärden. Reningsåtgärder bedömds som tillfredställande vid både 2- och 30-års regn då 
påverkan på recipienten minskar i alla avseenden.  

 
8 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Regionplane- och trafikkontoret 
Stockholm lans landsting, februari 2009. 
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4.4 Fördröjningsvolymer 

I tabell 14 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats för kvartersmark och för allmän platsmark. 
Dessa volymer krävs för att en flödesneutralitet ska uppnås. 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 40 % samt ett 
djup på 1 m.     
 
Tabell 14. Erforderliga volym för fördröjning av 2-års regn inom kvartersmark och 30-års regn inom planområdet. 

Område Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 40 % 
samt 1 m djupt magasin. 

Kvartersmark 5 13 

Planområde 39 97 
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 5. Dagvattenhantering 

Lämpliga dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån givna platsspecifika 
förutsättningar, erhållen struktur från Sweco samt uppställda krav från kommunen. För de platsspecifika 
förutsättningarna har topografi och geotekniskt underlag också varit styrande.  

 5.2 Preliminära föreslagna åtgärder 

De identifierade dagvattenlösningarna nedan har beskrivits översiktligt. Slutligt val med detaljerad 
utformning och exakta placeringar av dagvattenåtgärder måste bestämmas i samband med kommande 
detaljprojekteringar. Detta när slutgiltig höjdsättning, byggnadsutformning och detaljer såsom 
stuprörsplaceringar med mera tagits fram. En skiss över förslag till utformning kan ses i figur 8. 
 

 
Figur 8. Exempel på utformning av dagvattenåtgärder. Blåa linjer visar huvudstråk för ytlig avledning av dagvatten 
till fördröjningsmagasin. Gröna rektanglar illustrerar trädrader och förhöjda växtbäddar. 
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 5.2.1 Trädrad längs ny byggnad 
Principskisser över planområdet visar att platsen för den nya byggnaden är det enda området som 
förändras. För hantering av dagvatten från kvartersmark är det därför byggnadens takavvattning som ska 
omhändertas. Förslagsvis riktas så stor del som möjligt av byggnadens takavvattning mot nordöst och en 
trädrad/växtbädd förläggs parallellt med huskroppen. Trädraden kan även fungera som en barriär som 
samlar upp dagvatten från bowlinghallens stuprörsutkastare och hindrar vattnet från att strömma fritt 
över parkeringsplatserna under huset. Trädraden förses med dränledning i botten som tömmer åtgärden 
till bestämt utflöde. 
Fördröjt och renat dagvatten kan sedan anslutas till befintlig dagvattenledning i planområdets södra del. 
Eventuella delar av takvattnet som inte kan föras till trädraden kan istället ledas ner i förhöjda 
växtbäddar på sydvästra sidan av den nya byggnaden. Se figur 9 och 10 för exempel på hur lösning kan se 
ut. 

 
Figur 9. Exempel på växtbädd med träd intill hårdgjord yta, Sweco. 
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Figur 10. Exempel på förhöjd växtbädd, Tengbomgruppen. 
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 5.2.2 Underjordiska magasin 
Dagvattenhanteringen kräver som tidigare nämnt separata åtgärder för hantering av 2- och 30-års regn. 
Vid ett 30 års regn kommer inte dagvattenåtgärder för hantering av dagvatten från kvartersmark (som är 
dimensionerat för ett 2-årsregn) kunna omhänderta regnet fullt ut. Växtbäddar och trädrader kommer 
stå fulla och dagvattnet kommer leta sig sydväst över parkeringen mot stödmuren. Här krävs en åtgärd 
för att styra vattnet vidare söder ut mot en gemensam fördröjning. Ett underjordiskt magasin föreslås att 
placeras i allmänplats marken vid Verkstadsbacken i områdets södra del där dagvattnet fördröjs och 
renas innan vidare släpp till befintligt dagvattennät. 

 5.2.3 Grönt tak 
Den nya byggnaden planeras att utföras med en del av takytan som sedumtak. Gröna tak möjliggör 
fördröjning av dagvatten från byggnader genom att anlägga en tunn vegetationsbeläggning på takytan.  
Gröna tak anläggs oftast med moss- och sedumarter som har en hög vattenhållande förmåga. Detta 
bidrar till ett lägre avrinnande flöde pga dess vattenhållande förmåga. Substratets tjocklek kan minska 
den årliga volymen som avges med upp till 90 %, där ett tjockare sedumtak är att föredra. Gröna tak 
bidrar också med en trevligare landskapsbild då takytorna ges mer liv och kan smälta in eller öka inslaget 
av natur i området, för exempel se figur 11. 
 

 
Figur 11. Exempel på sedum på bjälklag, Skanskas takträdgård i Malmö (foto Vegtech). 
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 5.2.4 Planerad höjdsättning 
Höjdsättningen av området är avgörande för en god dagvattenhantering. Utgångspunkten för 
höjdsättning utgår oftast från hur den befintliga topografin ser ut. Justeringar av marken kommer dock bli 
aktuellt men målsättning bör vara att följa nuvarande höjdsättning så långt som möjligt för att uppnå 
massbalans inom området.  

Ur ett dagvattenperspektiv är det viktigaste området för höjdsättning längs stödmuren i sydväst. Marken 
måste planeras för att möjliggöra transport (exempelvis via ränndalar) av dagvatten söder ut mot 
föreslaget underjordiskt magasin.  

Höjdsättningen närmast byggnader ska planeras så att ytavrinnande dagvatten avrinner från byggnaden. 
Inga instängda områden ska tillskapas genom lågpunkter. Höjdsättningen ska även ta hänsyn till 
områdets skyfallshantering, se vidare avsnitt ”Skyfallshantering”. 

 5.2.5 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. Lågpunkter får inte tillskapas så att 
dämningssituationer kan undvikas. Höjdsättningen ska hela tiden tillse att dagvattnet avrinner från 
byggnader, detta är särskilt viktigt vid exempelvis entréer och infarter. 

Dagvattnet ska kunna ta sig säkert genom området, vidare söderut mot Verkstadsbacken och ut ur 
området för vidare transport mot Storsjön. Det måste förutsättas att kringliggande områden har samma 
strategi för sin skyfallshantering. 

 5.2.6 Övriga dagvattenåtgärder 
Det befintliga instängda området framför Swecos byggnad bör utredas om den går att bygga bort. I övrigt 
bör höjdsättning planeras så att inte situationen kring det området förvärras. 

 5.2.7 Tjäle och snösmältning 
Föreslagna huvudåtgärder för dagvattenhanteringen förutsätter inte infiltration pga bedömd låg 
permeabilitet i området, samt föroreningar i fyllnadsmassor. Vid tjäle bedöms därför inte de erforderliga 
volymerna i området påverkas. Vid snösmältning kan dock dagvattensystem 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. Detta sker utifrån principen ”Planerad höjdsättning” 
genom planområdet i sydvästlig riktning längs de identifierade rinnvägarna enligt figur 3. 
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 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. 
Föreslagna dagvattenåtgärder tar inte hänsyn till den nuvarande föroreningssituationen, utredningen 
förutsätter att planområdet saneras i samband med exploatering. 
Genom att flödesneutralitet har varit styrande bedöms att nedanförliggande områden inte påverkas 
negativt. I föreslagna dagvattenåtgärder uppnås också en rening som motsvarar nulägessituationen eller 
bättre. Området är till stor andel hårdgjort och markplanering måste säkerställa att dagvattnet kan 
avledas ytligt till föreslaget underjordiskt magasin utan hinder eller risk för skada på byggnader. 
Föreslagen trädrad på norra sidan den nya byggnaden bedöms bidra till en bättre dagvattensituation 
inom området om den även tillåts omhänderta befintligt dagvatten från bowlinghallens 
stuprörsutkastare. Det bedöms inte vara ett problem att få plats med de föreslagna dagvattenåtgärderna 
inom området. 
 
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 beroende av vilken markanvändning som är tillåten enligt planen.  
 
- På kvartersmark för bostäder kan egenskapsbestämmelser läggas ut exempelvis om att 

vegetationsytor ska anordnas i anknytning till parkeringsytan 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. 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.   

 
- 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 ges en användning under tekniska anläggningar.   

 

 6.1 Släckvatten 

En viktig aspekt ur ett släckvattenperspektiv är att begränsa utbredningen av släckvattnet i händelse av 
brand. Föreslagna dagvattenåtgärder kan anläggas med möjlighet till avstängning av utlopp för att 
begränsa släckvattnets utbredning till dess att föroreningar omhändertagits. De översta materialskikten 
kan då skalas av och ersättas med rent material. Det är en fördel om rutiner för detta upprättas. 
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6.2 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 

Det är också viktigt att upprätta dagvattenåtgärder både för bygg- och för driftskedet. I samband med att 
byggnadsarbeten utförs där mark blottläggs så ökar risken för förändrade flöden och 
sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen behöver delar av arbetsområdet länshållas 
för att transportera ut dagvatten från området. Därför skall tillfälliga lokala sedimenteringsdammar eller 
liknande anordnas inom planområdet om risk för slamtransport föreligger. Det är positivt om dessa 
anläggs i flera punkter snarare än endast i en punkt. Det är också positivt om dessa kan placeras där det 
finns naturliga lågpunkter. Viktiga parametrar är att tillräcklig volym och tillräckligt låg hastighet skapas så 
att ursköljning av uppsamlat sediment inte sker. Sedimentationsdammar kan upprättas enkelt genom att 
en fördjupning tillskapas och där en geotextil läggs längs botten och upp mot en vall som fungerar som 
dämme och mekaniskt filter. I fördjupningen tillskapas en volym och dagvattnet tillåts bromsas upp så att 
sedimentering blir möjlig. 

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 förslag, med underliggande krav, som redovisas i rubricerad utredning efterlevs 
bedöms att en god dagvattenhantering uppnås för den aktuella planen. 

 8. Bilagor 

Bilaga 1 StormTac Web (v22.4.1), filnamn Hummern 6, 2022-12-22 

 
 

 



StormTac Web v22.4.1
Filnamn: Hummern 6_rev
Datum: 2022-12-22

Resultatrapport StormTac Web
I denna resultatrapport redovisas in- och utdata (resultat) från simulering med StormTac Web.

1. Avrinning

1.1 Indata

Avrinningsområden

Volymavrinningskoefficienter ᵩv och area per markanvändning (ha).

Markanvändning ᵩ
v ᵩ

A1
Nuläge
kvartersmark

A2
Efterläge
kvartersmark

A3
Nuläge
planområdet

A4
Efterläge
planområdet

Tot

Parkering 0.80 0.80 0.23 0.16 0.15 0.037 0.58

Takyta 0.90 0.90 0.078 0.11 0.36 0.37 0.92

Grönt tak 0.31 0.60 0 0.035 0 0.035 0.070

Asfaltsyta 0.80 0.80 0 0 0.20 0.27 0.47

Väg 1 0.80 0.80 0 0 0.17 0.17 0.34

Totalt 0.82 0.83 0.31 0.31 0.88 0.88 2.4

Reducerad avrinningsyta
(hared) 0.25 0.24 0.74 0.72 1.9

Reducerad dim. area (hared) 0.25 0.25 0.74 0.73 2.0

Övriga dimensionerande indata

A1
Nuläge kvartersmark

A2
Efterläge kvartersmark

A3
Nuläge planområdet

A4
Efterläge planområdet

Återkomsttid år 2.0 2.0 30.0 30.0

Klimatfaktor fc 1.00 1.25 1.00 1.25

Rinnsträcka m 700 700 700 700

Rinnhastighet m/s 1.5 1.5 1.5 1.5

Dim. regnvaraktighet min 10 10 10 10

1.2 Utdata

Flöden

A1
Nuläge
kvartersmark

A2
Efterläge
kvartersmark

A3
Nuläge
planområdet

A4
Efterläge
planområdet

Tot

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde +
avrinning)

m3/
år

1500 1400 4400 4300 12000

Tot. avrinning. årsmedel (basflöde +
avrinning)

l/s 0.048 0.045 0.14 0.14

Medelavrinning l/s 0.77 0.73 2.2 2.2

Dim. flöde l/s 34 42 240 300

Dim. flöde total 620 l/s vid Dim. regnvaraktighet 10 min

Detta summerade flöde baseras på Rationella metoden där delflöden per varaktighet summerats för olika områden (samma flöden som visas i Dim.
flödestabellen)
och värdet gäller inte om funktionen för Naturmarksavrinning använts (anges i boxen Dim. flöde).

2. Föroreningstransport



2.1 Utdata

Föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) utan rening
Föroreningsmängder (kg/år).

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1
Nuläge
kvartersmark 0.21 3.0 0.032 0.045 0.16 0.00077 0.017 0.017 0.000084 150 0.000066 0.000055 0.000083 0.0000029

A2
Efterläge
kvartersmark 0.21 2.7 0.023 0.034 0.12 0.00077 0.013 0.013 0.000060 120 0.000049 0.000042 0.000080 0.0000028

A3
Nuläge
planområdet 0.58 7.1 0.030 0.077 0.17 0.0022 0.029 0.026 0.00017 200 0.000087 0.000071 0.00018 0.0000079

A4
Efterläge
planområdet 0.57 6.7 0.016 0.064 0.11 0.0021 0.024 0.020 0.00014 140 0.000064 0.000054 0.00017 0.0000076

Total 1.6 19 0.10 0.22 0.56 0.0058 0.083 0.077 0.00045 610 0.00027 0.00022 0.00051 0.000021

Föroreningsmängder (kg/ha/år) (dagvatten+basflöde) utan rening

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år kg/ha/år

0.67 8.2 0.042 0.093 0.24 0.0024 0.035 0.033 0.00019 260 0.00011 0.000094 0.00022 0.0000089

Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening
Jämförelse mot gränsvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av gränsvärde. Totala fraktioner avses där inget annat anges.

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1 Nuläge kvartersmark 140 2000 21 30 100 0.51 11 11 0.056 100000 0.044 0.036 0.055 0.0019

A2 Efterläge kvartersmark 150 1900 16 24 83 0.54 9.2 9.4 0.042 81000 0.034 0.029 0.056 0.0019

A3 Nuläge planområdet 130 1600 6.8 18 40 0.49 6.6 6.0 0.038 46000 0.020 0.016 0.042 0.0018

A4 Efterläge planområdet 130 1600 3.7 15 26 0.48 5.5 4.7 0.033 32000 0.015 0.013 0.039 0.0018

Total 140 1700 8.6 19 49 0.50 7.1 6.6 0.039 52000 0.023 0.019 0.044 0.0018

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

3. Transport och flödesutjämning

3.1 Indata

Flödesutjämning

A1 A2 A3 A4

Maximalt utflöde Qout 200 34 200 240

Klimatfaktor fc 1.00 1.25 1.00 1.25

3.2 Utdata

Flödesutjämning

A1 A2 A3 A4

Erforderlig utjämningsvolym Vd,max 0 5.3 29 39

4. Föroreningsreduktion

4.2 Utdata

Reningseffekter (%)

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT



A1 Nuläge kvartersmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 Efterläge kvartersmark 28 32 55 63 68 63 73 66 24 51 41 26 26 26

A3 Nuläge planområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4 Efterläge planområdet 28 35 48 43 60 66 41 37 23 41 38 28 28 28

Avskiljd mängd (kg/år) (dagvatten + basflöde) efter rening

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1 Nuläge
kvartersmark

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2 Efterläge
kvartersmark

0.060 0.86 0.013 0.022 0.081 0.00049 0.0096 0.0090 0.000014 59 0.000020 0.000011 0.000021 0.00000074

A3 Nuläge
planområdet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4 Efterläge
planområdet

0.16 2.3 0.0076 0.028 0.067 0.0014 0.0096 0.0074 0.000033 55 0.000025 0.000015 0.000048 0.0000022

Total 0.22 3.2 0.020 0.049 0.15 0.0018 0.019 0.016 0.000047 110 0.000045 0.000026 0.000069 0.0000029

Summa belastning kg/år efter rening

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1 Nuläge
kvartersmark

0.21 3.0 0.032 0.045 0.16 0.00077 0.017 0.017 0.000084 150 0.000066 0.000055 0.000083 0.0000029

A2 Efterläge
kvartersmark

0.15 1.8 0.010 0.013 0.038 0.00029 0.0036 0.0045 0.000045 57 0.000029 0.000031 0.000059 0.0000020

A3 Nuläge
planområdet

0.58 7.1 0.030 0.077 0.17 0.0022 0.029 0.026 0.00017 200 0.000087 0.000071 0.00018 0.0000079

A4 Efterläge
planområdet

0.41 4.4 0.0082 0.036 0.045 0.00071 0.014 0.013 0.00011 80 0.000040 0.000038 0.00012 0.0000054

Total 1.4 16 0.080 0.17 0.42 0.0039 0.064 0.061 0.00040 490 0.00022 0.00020 0.00044 0.000018

Summa belastning kg/ha/år efter rening.

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1 Nuläge
kvartersmark

0.69 9.8 0.10 0.15 0.51 0.0025 0.055 0.056 0.00027 500 0.00021 0.00018 0.00027 0.0000095

A2 Efterläge
kvartersmark

0.50 6.0 0.034 0.041 0.13 0.00093 0.012 0.015 0.00015 190 0.000095 0.000099 0.00019 0.0000067

A3 Nuläge
planområdet

0.67 8.1 0.034 0.087 0.20 0.0025 0.033 0.030 0.00019 230 0.000099 0.000082 0.00021 0.0000090

A4 Efterläge
planområdet

0.47 5.0 0.0093 0.041 0.051 0.00081 0.016 0.015 0.00012 92 0.000045 0.000044 0.00014 0.0000062

Summa föroreningshalt µg/l efter rening

# Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT

A1 Nuläge kvartersmark 140 2000 21 30 100 0.51 11 11 0.056 100000 0.044 0.036 0.055 0.0019

A2 Efterläge kvartersmark 110 1300 7.2 8.9 27 0.20 2.5 3.1 0.032 40000 0.020 0.021 0.041 0.0014

A3 Nuläge planområdet 130 1600 6.8 18 40 0.49 6.6 6.0 0.038 46000 0.020 0.016 0.042 0.0018

A4 Efterläge planområdet 95 1000 1.9 8.4 10 0.17 3.3 3.0 0.025 19000 0.0092 0.0089 0.028 0.0013

Total 120 1400 6.9 15 36 0.34 5.5 5.2 0.035 43000 0.019 0.017 0.038 0.0016

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



Exportera utdata till Qgis. Filen som skapas är i formatet CSV (kommaseparerad) och är testad med Qgis men kan fungera i liknande
programvaror.
(Man kan även läsa in filen som data -> Från text/CSV i Excel)

Exportera: Summa belastning kg/år efter rening

Exportera: Summa belastning kg/ha/år efter rening

Exportera: Summa föroreningshalt µg/l efter rening

Tillbaka till rapportval
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