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1 SAMMANFATTNING 

WSP har av Östersunds kommun fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning i samband med 

upprättande av detaljplan för Häggbäret 1 i Östersund. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 

byggnation och förtätning av ett befintligt bostadsområde. Planområdet är beläget på Frösön strax 

söder om Ändsjön.  

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda den befintliga och framtida situationen för avrinning, 

föroreningsinnehåll i dagvattnet samt förutsättningarna för hantering av dagvatten. Utredningen ska 

även klarlägga behovet av åtgärder för dagvattenhantering och placering av dessa. 

Marken i planområdet lutar generellt i sydostlig riktning och domineras av moränlera med låg 

genomsläpplighet. Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten. Majoriteten av 

området avleds via förbindelsepunkten till ledningsnätet medan de nordligaste och östra delarna av 

området avleds ytligt till dike öster om planområdet som är beläget på kommunal mark. I den södra 

delen av diket finns en anslutning till det kommunala ledningsnätet via en kupolbrunn. Något internt 

ledningsnät inom fastigheten har inte funnits som underlag för utredningen därav att en ungefärlig 

sträckning har antagits med hänsyn till identifierade brunnar från platsbesök. Dagvattnet avleds till 

vattenförekomsten Storsjön som har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status. 

Dagvattenlösningar inom planområdet har dimensionerats för att rena och fördröja ett 2-årsregn inom 

fastigheten. Med hänsyn till att flera delar av bebyggelsen kommer vara oförändrad har utredningen 

fokuserat på tre delområden som påverkas av ombyggnation. Den totala fördröjningsvolymen för de 

tre delområdena motsvarar 39 m3. Volymen är beräknad utifrån att flödet inte ska öka från respektive 

delområde. Inom respektive delområde föreslås ytliga infiltrationsstråk uppbyggda av makadam och 

överliggande växtbädd med möjlighet till planteringar. I det fall där dagvattenhanteringen inte kan 

säkerställas inom respektive delområde kan ett underjordiskt magasin anläggas i den södra delen 

innan förbindelsepunkten till det kommunala ledningsnätet. För delar av planområdet anses det var 

svårt att höjdmässigt ansluta till ledningsnätet inom fastigheten och därav att avrinningen där 

fortsättningsvis föreslås till omkringliggande dike längs med den östra fastighetsgränsen.  

Det har gjorts en lågpunktskartering i Scalgo där delvis instängda områden har identifierats. Utifrån 

platsbesök kunde dock kupolbrunnar identifieras i lågpunkter därav att det är svårt att bedöma hur 

avvattningen ser ut vid ett faktiskt skyfall. Enligt Östersunds kommun finns det ingen tidigare 

dokumenterad problematik av översvämningar inom området. Den tillkommande bebyggelsen bedöms 

inte riskera att påverka befintlig eller nedströms bebyggelse under förutsättning att ytor höjdsätts för 

att säkerställa en ytlig avrinning mot omkringliggande grönytor och dikesstråk.  

Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac utifrån riktlinjer i Svenskt vattens publikation P110 med 

indata för befintlig och framtida markanvändning. Beräkningarna redovisar att både flöden och 

föroreningar kommer att öka vid planerad markanvändning. Föroreningsbelastningen minskar för 

samtliga ämnen efter inkludering av föreslagna reningsanläggningar inom planområdet. Östersunds 

kommun har tagit fram riktvärden för dagvattenutsläpp till specifika recipienter, däribland Storsjön. 

Vissa av de undersökta ämnenas utgående halter överstiger definierade riktvärden. Bedömningen är 

dock att de planerade områdena för exploateringen inte bör innebära en risk för MKN att inte uppnås. 

För att säkerställa att en bättre reningseffekt från planområdet erhålls kan ett makadammagasin 

anläggas längst ned i systemet och då ta hänsyn till även den befintliga avvattningen inom området 

som inte påverkas av exploateringen.   
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2 BAKGRUND 

Östersunds kommun arbetar med framtagande av en detaljplan på Frösön strax intill Valla centrum. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av fastigheten Häggbäret 1 med nya 

flerbostadshus. En dagvattenutredning har tidigare genomförts för en del av planområdet och är 

fortfarande aktuell, den nya utredningen ska komplettera den tidigare. I samband med detta har WSP 

fått i uppdrag av kommunen att ta fram en dagvattenutredning för planområdet. 

Planområdet är ca 4,8 ha stort och beläget mellan Rödövägen, Vallsundsvägen och Snorres väg se 

Figur 1. I dagsläget utgörs det av flerbostadshus, förrådsbyggnader, hårdgjorda ytor samt gräsytor. 

 

Figur 1. Planområdets läge på Frösön markerat med röd cirkel (Lantmäteriet, 2022). 

2.1 SYFTE 

Dagvattenutredningen har till syfte att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom planområdet, i 

enlighet med gällande riktlinjer från Östersunds kommun samt branchstandard enligt Svenskt Vattens 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016).   

Utredningens utgångsläge är att fördröja och rena ett 2-årsregn inom fastigheten. Vid flödesberäkning 

inkluderas klimatfaktor 1,25 för att ta hänsyn till ökade flöden i ett förändrat klimat. Dagvatten från 

planområdet ska omhändertas i möjligaste mån med öppna/infiltrerbara dagvattenlösningar, med 

huvudsakligt syfte att rena vattnet ned till minst befintlig situation innan det släpps ut. 
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

3.1 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Enligt Östersunds kommuns riktlinjer för dagvattenhantering (Östersunds kommun, 2020) gäller 

följande för nya detaljplaner inom kommunen:  

• 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 regnhändelser (100-årsregn).  

• 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. 

3.2 ÖVERSIKTSPLAN 2040 

Följande ställningstaganden gällande dagvatten finns i kommunens översiktsplan för år 2040 

(Östersunds kommun, 2014):  

• När kommunalt avloppsvatten och dagvatten är renat och släpps till sjöar och vattendrag ska 

det vara så rent så att recipienten kan nå god ekologisk och kemisk status enligt EU:s 

vattendirektiv.  

• Klimatförändringarna innebär ökad dagvattenmängd. Detta behöver man ta om hand i öppna 

system och fördröjande lösningar.   

• Man ska eftersträva att minska andelen hårdgjorda ytor i tät bebyggelse.  

• Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt med grönytor 

(naturliga eller skapade) för ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Det gäller både 

kvartersmark och allmän plats.   

• Ansvaret för dagvattenhanteringen delas av fastighetsägare och Miljö- och samhällsnämnden. 

3.3 VATTENPLAN FÖR STORSJÖN 

Följande ställningstaganden gällande dagvatten finns i Länsstyrelsens Vattenplan för Storsjön 

(Länsstyrelsen, 2016):   

• Vid planering och lovhantering ska för hållbart omhändertagande av dagvatten 100-årsregn 

vara dimensionerande.   

• Både i befintliga miljöer och vid ny exploatering ska möjlighet för kontrollerad ytavrinning och 

ett hållbart omhändertagande av dagvatten skapas.   
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• Den fysiska planeringen ska samverka till att skapa sammanhängande stråk för öppen 

dagvattenhantering och koppla samman dessa med planeringen av gröna strukturer 

(mångfunktionella ytor).   

• Kommunerna bör sträva efter att rena förorenat dagvatten innan det släpps ut till känslig 

recipient.   

• Identifiera och avsätta lämpliga markområden där dagvattensystemet tillfälligt kan bräddas vid 

översvämningar. 

3.4 PROJEKTSPECIFIKA KRAV 

Utöver krav och riktlinjer i avsnitt 3.1–3.3 gäller följande för det aktuella planområdet (enligt 

uppdragsförfrågan och startmöte med kommunen 2022-06-30):  

• Utgångsläget är att 2-årsregn ska fördröjas och renas inom fastigheten och att 20-årsregn ska 

avledas inom planområdet.   

• Dagvattenutredningen ska redovisa bedömning av påverkan på MKN för Storsjön, med 

särskilt fokus på de ämnen vars gränsvärden enligt VISS överskrids eller riskerar att 

överskridas.  

• Möjlig hantering av släckvatten inom planområdet ska redovisas, med hänsyn till 

markanvändning, recipientens känslighet och rinnvägar. 

• Förslag på lösningar för hur dagvatten kan omhändertas under byggskedet ska redovisas. 

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Planområdet ligger på Frösön, Östersund kommun, och är ca 4,8 ha till ytan. Området angränsas av 

Snorres väg i väster och Rödövägen i norr. Inom planområdet i dagsläget är hårdgjorda ytor och 

bebyggelse, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planområdets befintliga markanvändning, med dess gräns markerad med röd linje (Scalgo Live, 2022). 
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4.2 TOPOGRAFI 

Planområdet utgörs idag till största del av bebyggelse och hårdgjordyta. I området finns längs med 

den västra fastighetsgränsen finns en vall mot Snorres väg med en varierande höjd av +331 meter 

och +332 meter, högre än omkringliggande mark. Inom området för bebyggelsen förekommer inga 

större höjdvariationer, marknivåerna inom planområdet sluttar generellt från nordväst mot sydöst, med 

marknivåer som varierar mellan ca +328 meter och +329 meter, se Figur 3.  

 

Figur 3. Topografi inom planområdet (SCALGO Live, 2022). Planområdet är markerat med röd linje. 

4.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

I november 2017 utfördes en geoteknisk undersökning (Ramböll, 2017) inom området som är tänkt att 

bebyggas i söder. Området för den geotekniska undersökningen redovisas i Figur 4. Undersökningens 

syfte var att klarlägga geotekniska förhållanden så som jordlager, jorddjup och 

grundvattenförhållanden. Utöver det har en undersökning av markradon utförts.   

Resultatet visar att jorden inom undersökningsområdet består av jordlagerföljden under mulljord eller 

asfalt av 1,6 till 2,0 m fyllning bestående av medelfast grusig siltig sand. Sanden underlagras av 0,6 till 

1,0 m lermorän med mycket lös lagringstäthet. Mycket lös lermorän underlagras av ca 1,8 m lermorän 

med lös till medelfast lagringstäthet. 

I naturlig mark består jordlagerföljden av 1,4 till 1,8 m mellantorv. Torven underlagras av ca 1,4 m 

lermorän med mycket lös lagringstäthet. Mycket lös lermorän underlagras av 2,5 till 3,0 m lermorän 

med lös till medelfast lagringstäthet. 

Generellt anses infiltrationsförmågan inom området begränsad.  
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Figur 4. Undersökningsområde för geoteknisk undersökning (Ramböll, 2017). 

4.4 FÖRORENAD MARK 

Enligt Länsstyrelsernas EBH-karta så finns inga identifierade potentiellt förorenade områden inom 

planområdet (Länsstyrelsen, 2022).  

En mätning av radon har utförts i tre punkter. Mätningar i två av punkterna visade lågradonmark och 

den sista punkten visade på högradonmark. 

Mätningarna med låga värden är utförda i gräsyta mellan asfalterad parkering och skogskant i 

fyllningsmassor. Mätningen med högt värde är utförd i fyllning i gräsyta som hänger ihop med området 

där tidigare fjärrvärmeanläggning varit uppförd. Värdena tyder på att det är någon form av fyllning som 

är högradonhaltig. 

Inget av värdena visar vad naturlig morän har för mängd radongas och mätning i moränen är inte 

tillämplig på grund av grundvattennivån (Ramböll, 2017).  

4.5 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN 

I samband med den geotekniska undersökningen (Ramböll, 2017) har grundvattenobservationer 

utförts inom planområdet. Grundvattennivån vid observation är vid +326,5 meter vilket motsvarar cirka 

2 m under markytan. Det redovisas dock inte vid vilken mätpunkt som observationen är utförd.  

4.6 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

4.6.1 Avrinningsområde 

Planområdet ligger inom två delavrinningsområden som båda avrinner till Storsjön, se Figur 5 

Delavrinningsområdena är totalt cirka 1000 km2 (VISS,2022a). Det största avrinningsområdet är hela 

Storsjön och majoriteten av Frösön och det mindre avrinningsområdet är majoriteten av området 

Mjälle. 
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Figur 5. Delavrinningsområdena (markerat med svart) som planområdet (markerat med röd cirkel och polygon) tillhör (VISS, 

2022a). 

4.6.2 Flödesvägar och instängda områden 

En analys har utförts med modellen Scalgo Live för att identifiera befintliga flödesvägar inom och 

runtom planområdet. Programmet visualiserar och beräknar flödesvägar och lågpunkter utifrån 

terrängmodeller. Det tar ingen hänsyn till eventuella ledningsnäts kapacitet, markanvändning eller 

infiltrationskapacitet, vilket kan göra resultatet något överskattat. Som underlag i Scalgo Live används 

Lantmäteriets senaste nationella laserskanning med en upplösning på 1x1 m. Nederbördsmängden 

som använts i detta fall är 56 mm, vilket motsvarar ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet och 

en klimatfaktor på 1,25 (Svenskt Vatten, 2016). 

I Figur 6 redovisas resultatet av analysen. Vid ett 100-årsregn (och även mindre regn) avrinner 

majoriteten av planområdet mot diket i sydväst och sedan ut i dagvattenledningsnätet som mynnar ut i 

Storsjön. 

Enligt analysen finns mindre lågpunkter och instängda områden inom planområdet i befintlig situation, 

vilket är ljusblå markeringar i Figur 6. I de flesta av dessa kan vatten bli stående med ett djup på cirka 

10–20 cm vid skyfall. Det största vattendjupet i dessa lågpunkter är cirka 50 cm, vilket är vid den 

mittersta lågpunkten, se inringat område i Figur 6.  
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Figur 6. Flödesvägar, avrinningsområden och instängda områden med risk för översvämning i befintlig situation baserat på ett 

100-årsregn (56 mm). Röd polygon markerar planområdet och svarta pilar markerar de huvudsakliga avrinningsvägarna. Rod 
cirkel markerar området med det största vattendjupet inom planområdet.  

Med hänsyn till att det sker en avtappning via det befintliga diket har en simulering utförts med hänsyn 

att diket avleder vatten vidare söderut för att ge en kompletterande bild över hur avvattningen kan 

tänkas se ut inom området, se Figur 7.  
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Figur 7. Flödesvägar, avrinningsområden och instängda områden med risk för översvämning i befintlig situation, vid placeringen 

av befintlig kupolbrunn i diket för att symbolisera att det finns en avvattning från diket, baserat på ett 100-årsregn (56 mm).  

Utifrån underlag från grundkartan och Scalgo finns det mindre stående vatten i lågpunkter längs med 

det befintliga diket längs med den östra planområdesgränsen. Enligt kartunderlag och platsbesök 

kunde ingen trumma identifieras under Rödövägen och vidare mot Ändsjön. Den huvudsakliga 

avrinningsriktningen är söderut. Vatten som ansamlas i en lokal lågpunkt i diket infiltrerar.  

4.6.3 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 

Inget underlag över ett internt befintligt ledningsnät har erhållits. Under platsbesök (2022-07-14) kunde 

dock flertalet rännstens- och kupolbrunnar identifieras. De var placerade dels i anknytning till befintliga 

parkeringsytor, dels för avvattningen av grönytor inom fastigheten. Enligt underlag från Östersunds 

kommun finns en förbindelsepunkt till fastigheten i de södra delarna mot Snorres väg. En översikt av 

anslutningen mot fastigheten redovisas i Figur 8 där förbindelsepunkten är inringad med rött. Längs 

med den östra fastighetsgränsen finns ett befintligt dike som ytligt avvattnar fastigheterna längs med 

fastighetsgränsen vid höga flöden. Utifrån platsbesöket var det svårt att definiera dikets lutning längs 

med hela sträckningen. Den södra delen av diket avleds söderut till kupolbrunn markerad med svart 

ring i Figur 8.  
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Figur 8. Översikt över servisanslutning till befintligt ledningsnät (Östersunds kommun, 2022). Ungefärlig fastighetsgräns är 

markerad med svart streck. Röd markering redovisar befintlig servisanslutning. Svart markering redovisar anslutningen mot 
befintligt dike som löper längs med den östra fastighetsgränsen.  

Hur den norra delen avvattnas är inte helt klarlagt, från grundkarta och Scalgo ser det ut att avledas 

norrut mot Ändsjön. Avledningen skulle då ske via en trumma under Rödövägen, denna kunde dock 

inte identifieras under platsbesöket, se placering i Figur 9. 

 

Figur 9. Grön pil markerar förväntad flödesriktning via trumma under Rödövägen. Under platsbesök kunde ingen trumma 
identifieras.  

Dagvattenledningarna avvattnas söderut till ett befintligt dike som mynnar i Storsjön, se Figur 10.  
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Figur 10. Översikt över utloppspunkt från ledningsnät till öppet dike som slutligen leds till Storsjön.  

I Figur 11 nedan redovisas en uppskattad sträckning av det interna ledningsnätet utifrån platsbesök 

och identifierade brunnar.  
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Figur 11. Ungefärlig utbredning av ledningsnätet inom fastigheten. Baserat på identifierade brunnar under platsbesök samt på 
anslutningspunkten till befintligt ledningsnät.  

4.6.4 Verksamhetsområde 

Fastigheten ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och det finns en befintlig 

förbindelsepunkt till ledningsnätet.  

4.7 RECIPIENT OCH RECIPIENTSTATUS 

Ytvattenrecipient för planområdet är vattenförekomsten Storsjön (MS_CD: WA54917789). I Tabell 1 

sammanfattas aktuell status och miljökvalitetsnormer för Storsjön. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm 

(förvaltningscykel 3, år 2017 – 2021) är den ekologiska statusen måttlig och den kemiska statusen 

uppnår ej god för Storsjön.  
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Kvalitetskraven är god kemisk ytvattenstatus för vattenförekomsten och god ekologisk status till år 

2039 för Storsjön. Utöver mindre stränga krav för de överallt överskridande ämnena bromerad 

difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar så finns undantag i form av tidsfrister och senare 

mål år för vissa ämnen. I Storsjön överskrids gränsvärdet för PFOS som har ett senare mål år 2027 

(VISS, 2022b). 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer samt klassificerade kvalitetsfaktorer för Storsjön (WA54917789) enligt VISS, 2022b. 

Aktuell status Kvalitetskrav Kvalitetsfaktorer  Klassificering 

STORSJÖN:  

Måttlig ekologisk 
status 

God ekologisk 
status 2039 

Biologiska Fisk Måttlig 

Fysikalisk-kemiska 
Näringsämnen  Hög 

Särskilda förorenande ämnen Måttlig 

Hydromorfologiska 

Konnektivitet i sjöar Dålig 

Hydrologisk regim i sjöar Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i sjöar Måttlig 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

Prioriterade ämnen 

Diuron God 

Pentaklorbensen God 

Antracen Uppnår ej god 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

Kloroalkaner God 

Bly och blyföreningar Uppnår ej god 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 

Fluoranten Uppnår ej god 

Hexabromcyklododekaner  God 

Hexaklorbensen God 

PFOS  Uppnår ej god 

Tributyltenn föreningar Uppnår ej god 

 

4.8 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Inga markavvattningsföretag har identifierats inom planområdet (Länsstyrelsen, 2022).  

4.9 OMRÅDESSKYDD 

Enligt Naturvårdsverket, 2022 finns det ett skyddat område inom planområdet. Minnesgärdet 

vattenskyddsområde, vilket innefattar Östersunds och Frösöns tätorter och delar av Storsjön som 

ligger i anslutning till staden. Vattenskyddsområdet syftar till att skydda dricksvattenintaget i Storsjön 

(Östersunds kommun, 2022). Inom vattenskyddsområdet är det anmälningspliktigt när man ska göra 

större schakt- och grävningsarbeten på mark eller i vattendrag. 

Inom vattenskyddsområdet är det, bland annat, förbjudet att 

• tvätta bilen med kemikalier där tvättvattnet rinner ut på marken vare sig det är en så kallad 

hårdgjord yta eller inte 

• ställa upp maskiner och fordon om de riskerar att läcka olja på marken 

• ha golvbrunn ansluten till en dagvattenledning 

• spola ned skadliga vätskor eller föremål i dagvattenbrunnar 

• lägga upp förorenade massor på marken 

• dumpa sopor (t. ex. förorenade massor, grus, jord, förorenad snö) i sjöar och vattendrag 
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Planområdet gränsar även norrut till Ändsjöns naturreservat som även utgörs av ett Natura 2000-

område (fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet). 

 

Figur 12. Skyddade områden i närheten av planområdet, som är markerat med röd linje (Naturvårdsverket, 2022). 

5 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

5.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

En illustrationsplan för planerad byggnation inom planområdet redovisas i Figur 13. Syftet med 

detaljplanen är att förtäta befintligt bostadsområde. Det planeras för två bostadshus, ett i den södra 

delen och ett i den norra. Därutöver föreslås ett antal nya parkeringsplatser i anknytning till föreslagna 

bostadshus.  

Det finns ännu ingen planerad höjdsättning för planområdet. Planerad utbyggnad har två olika 

alternativ där det i utredningen har utgåtts ifrån ett av dessa alternativ då hårdgjord yta är oförändrad 

för båda, i denna utredning har vi utgått från alternativ 2 i Figur 13. 



 
 

 

 
10342718 •  Dagvattenutredning DP för Häggbäret 1  | 19   

 

Figur 13. Illustrationsplan för planerad bebyggelse inom fastigheten.  

6 BERÄKNINGAR 

Samtliga beräkningar har utförts enligt tillvägagångssätt i Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). Beräkningar av erforderliga fördröjningsvolymer redovisas i avsnitt 6.2. 

6.1 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

För att avgöra hur planerad exploatering beräknas påverka dagvattenflöden har flöden för både 

befintlig och planerad markanvändning beräknats för ett 2-, 20- och 100-årsregn, baserat på att 

området klassas som gles bostadsbebyggelse. De dimensionerande flödena är beräknade genom 

rationella metoden enligt Ekvation 1.  

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓      (1) 

där 

𝑞𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 (𝑙 𝑠⁄ )  

A= avrinningsområdets area (ha) 

𝑖(𝑡𝑟) = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑙 𝑠, ℎ𝑎)⁄ , (𝑡𝑟) = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

φ = avrinningskoefficient  

𝑘𝑓 = klimatfaktor 

Blockregnsvaraktigheten för regnen är vald utifrån beräknad rinntid på 10 minuter i både befintlig och 

planerad situation. För att ta höjd för framtida ökade flöden till följd av klimatförändring har flöden i 

planerad situation multiplicerats med en klimatfaktor på 1,25. De avrinningskoefficienter som använts i 

beräkningarna är enligt Svenskt Vatten P110. 
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Denna utredning kommer utgå från att kvartersmarken och fastigheten delas upp i tre områden där 

planerad ombyggnad kommer ske. Om storleken på tak och hårdgjordyta förändras kan det påverka 

föreslagen systemlösning. 

Ytkarteringen som flödesberäkningarna utgår ifrån baseras på grundkarta och flygfoto för befintlig 

situation och illustrationsplanen i Figur 13 för planerad situation. I Figur 14 redovisas ytkarteringen för 

befintlig och planerad situation.  

 

Figur 14. Ytkartering i befintlig och planerad situation. Området för kvartersmark är markerat med svart streckad linje.  

Baserat på fördröjningskravet, som anger att ett 2-årsregn ska fördröjas inom varje fastighet och ett 

20-årsregn ska säkert bortledas inom planområdet, så har flödesberäkningar utförts dels för hela 

planområdet (20-årsregn), dels för endast fastigheten (2-årsregn).  

6.1.1 Planområde 

I Tabell 2 redovisas areor för de olika markanvändningarna inom planområdet (enligt Figur 14) samt 

avrinningskoefficienter och beräknade flöden för befintlig situation. Detsamma för planerad situation 

redovisas i Tabell 3. De avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är enligt Svenskt Vatten 

P110. 

Planområdet har delats in i tre mindre områden (Område 1–3) där själva den nya planerade 

byggnationen kommer ske. Med hänsyn till att resterande befintlig bebyggelse kommer vara 

oförändrad har dessa områden ytkarteras som radhus, kedjehus både vid befintliga och framtida 

förhållanden med en avrinningskoefficient på 0,5. 

Tabell 2. Markanvändning och dimensionerande flöden för planområdet i befintlig situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

20-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,38 0,04 

680 1159 

Hårdgjord yta 0,8 0,36 0,29 

Takyta 0,9 0,06 0,06 

Grusyta 0,2 0,05 0,01 

Radhus, kedjehus 0,5 3,96 1,98 
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Totalt  0,49 4,81 2,37 680 1159 

 

Tabell 3. Markanvändning och dimensionerande flöden (inkl klimatfaktor 1,25) för planområdet i planerad situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

20-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,21 0,02 

909 1550 

Hårdgjord yta 0,8 0,40 0,32 

Takyta 0,9 0,24 0,22 

Grusyta 0,2 - - 

Radhus, kedjehus 0,5 3,96 1,98 

Totalt  0,53 4,81 2,54 909 1550 

Den sammantagna avrinningskoefficienten för planområdet beräknas öka från 0,49 till 0,53 i och med 

planerad exploatering. En ökning av hårdgörandegraden och inkludering av klimatfaktor i planerad 

situation medför ökade flöden för planerad situation i jämförelse med befintlig. Vid ett 20-årsregn ökar 

flödet från planområdet från 680 l/s till 909 l/s (om inga fördröjningsåtgärder skulle vidtas). 

6.1.2 Kvartersmark 

I Tabell 4 redovisas areor för de olika markanvändningarna inom delen av planområdet som planeras 

bli kvartersmark, samt avrinningskoefficienter och beräknade flöden för befintlig situation. Detsamma 

för planerad situation redovisas i Tabell 5. De avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är 

enligt Svenskt Vatten P110. 

Tabell 4. Markanvändning och dimensionerande flöden för kvartersmarken i befintlig situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,37 0,04 

279 1018 

Hårdgjord yta 0,8 0,33 0,27 

Takyta 0,9 0,06 0,06 

Grusyta 0,2 0,05 0,01 

Radhus, kedjehus 0,5 3,42 1,71 

Totalt  0,49 4,24 2,08 279 1018 

Tabell 5. Markanvändning och dimensionerande flöden (inkl klimatfaktor 1,25) för kvartersmark i planerad situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,20 0,02 

377 1374 

Hårdgjord yta 0,8 0,38 0,30 

Takyta 0,9 0,24 0,22 

Grusyta 0,2 - - 

Radhus, kedjehus 0,5 3,42 1,71 

Totalt  0,53 4,24 2,25 377 1374 

Vid ett 2-årsregn ökar flödet från området som planeras bli kvartersmark från 279 l/s till 377 l/s (om 

inga fördröjningsåtgärder skulle vidtas).  
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6.1.3 Område 1 

I Tabell 6 redovisas areor för de olika markanvändningarna inom delen av planområdet som planeras 

bli område 1, samt avrinningskoefficienter och beräknade flöden för befintlig situation. Detsamma för 

planerad situation redovisas i Tabell 7. De avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är 

enligt Svenskt Vatten P110. 

Tabell 6. Markanvändning och dimensionerande flöden för område 1 i befintlig situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,27 0,03 

44 159 Hårdgjord yta 0,8 0,30 0,24 

Takyta 0,9 0,06 0,06 

Totalt  0,51 0,63 0,32 44 159 

Tabell 7. Markanvändning och dimensionerande flöden (inkl klimatfaktor 1,25) för område 1 i planerad situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,20 0,02 

64 232 Hårdgjord yta 0,8 0,29 0,23 

Takyta 0,9 0,14 0,13 

Totalt  0,60 0,63 0,38 64 232 

Vid ett 2-årsregn ökar flödet från området som planeras bli kvartersmark från 44 l/s till 64 l/s (om inga 

fördröjningsåtgärder skulle vidtas).  

6.1.4 Område 2 

I Tabell 8 redovisas areor för de olika markanvändningarna inom delen av planområdet som planeras 

bli område 2, samt avrinningskoefficienter och beräknade flöden för befintlig situation. Detsamma för 

planerad situation redovisas i Tabell 9. De avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är 

enligt Svenskt Vatten P110. 

Tabell 8. Markanvändning och dimensionerande flöden för område 2 i befintlig situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,06 0,0006 

3 10 
Hårdgjord yta 0,8 0,006 0,0004 

Takyta 0,9 - - 

Grusyta 0,2 0,05 0,01 

Totalt  0,17 0,12 0,02 3 10 

Tabell 9. Markanvändning och dimensionerande flöden (inkl klimatfaktor 1,25) för område 2 i planerad situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,006 0,001 

17 62 
Hårdgjord yta 0,8 0,018 0,015 

Takyta 0,9 0,10 0,09 

Grusyta 0,2 - - 

Totalt  0,84 0,12 0,10 17 62 
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Vid ett 2-årsregn ökar flödet från området som planeras bli kvartersmark från 3 l/s till 17 l/s (om inga 

fördröjningsåtgärder skulle vidtas).  

6.1.5 Område 3 

I Tabell 10 redovisas areor för de olika markanvändningarna inom delen av planområdet som planeras 

bli område 3, samt avrinningskoefficienter och beräknade flöden för befintlig situation. Detsamma för 

planerad situation redovisas i Tabell 11. De avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är 

enligt Svenskt Vatten P110. 

Tabell 10. Markanvändning och dimensionerande flöden för område 3 i befintlig situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 0,04 0,004 
6 22 

Hårdgjord yta 0,8 0,05 0,04 

Totalt  0,49 0,09 0,05 6 22 

Tabell 11. Markanvändning och dimensionerande flöden (inkl klimatfaktor 1,25) för område 3 i planerad situation. 

 Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Area 

[ha] 

Reducerad 

area [ha] 

2-årsregn 

[l/s] 

100-årsregn 

[l/s] 

Grönyta 0,1 - - 
12 45 

Hårdgjord yta 0,8 0,09 0,07 

Totalt  0,80 0,09 0,07 12 45 

Vid ett 2-årsregn ökar flödet från området som planeras bli kvartersmark från 6 l/s till 12 l/s (om inga 

fördröjningsåtgärder skulle vidtas).  

6.2 ERFODERLIGA FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 

Erforderlig volym för att fördröja ett 2-årsregn (med klimatfaktor 1,25) till befintligt 2-årsregn (utan 

klimatfaktor) har beräknats med Ekvation 2. 

𝑉𝑓  =  3,6 ∙  𝑡 ∙  (𝑄(𝑡)  −  𝑞 ∙  0,67)     (2) 

där Vf är magasinsvolymen (m3) för fördröjning, t är regnets varaktighet (h) vid den tidpunkt då en 

största volym uppstår, q är det bestämda utflödet och Q(t) är maxflödet (l/s) som uppstår vid regn med 

regnintensitet vid regnvaraktighet av tiden t. För att ta hänsyn till hur magasinet töms används en 

reducerad tömningsfaktor i beräkningarna. Med självfall ska en reducerad tömningsfaktor på 0,67 på 

maximala tillåtna utflödet användas vid dimensioneringen eftersom det maximala tillåtna utflödet 

endast nås då magasinet är fullt och att det i genomsnitt då blir 0,67 som släpps ut, enligt Svenskt 

Vatten, 2016.  

Med hänsyn till att stora delar av fastigheten inte planeras att förändras fokuseras åtgärder på de 

områden där om- eller nybyggnation planeras. Därav att magasinsberäkningar enbart utförs för 

delområde 1–3. I Tabell 12 redovisas beräknad fördröjningsvolym för respektive delområde.  
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Tabell 12. Beräknad fördröjningsvolym från respektive delområde.  

Delområde  Fördröjningsvolym [m3] 

1 21 

2 13 

3 5 

Totalt  39 

 

Fördröjningsvolymen som krävs för att inte öka flödena från hela fastigheten vid ett 2-årsregn i 

jämförelse med dagens situation är 115 m3. Då har även hänsyn tagits till inkludering av bebyggelsen 

som inte omfattas av exploatering men som ändå bidrar med ökade flöden på grund av inkludering av 

en klimatfaktor på 1,25.  

Utöver den erforderliga volymen för att begränsa flödet ut från fastigheten så krävs en möjlighet att 

samla upp släckvatten inom planområdet vid en eventuell brand. En dimensionerande 

släckvattenvolym på 72 m3 har beräknats utifrån följande: 

• Släckvattenflöde från brandpostuttag 10 l/s, baserat på att områdestypen är Övriga 

bostadshus med högst tre våningar (Svenskt Vatten, 2020) 

• Två timmars släckarbete 

Det är troligt att en del av släckvattenvolymen förångas av värmen. Vid en brand som uppkommer 

vintertid tillkommer även smältvatten som avrinner från tak och närliggande ytor, när snön smälter av 

värmen. Det är därför svårt att beräkna en exakt släckvattenvolym, men för att få en 

säkerhetsmarginal kommer en volym på 100 m3 att användas. 

6.3 DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (StormTac, 

2022). För att uppskatta halter och mängder av föroreningar i dagvatten som kommer från 

planområdet används schablonhalter för specifika typer av markanvändning. Dessa föroreningshalter 

tillsammans med avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av markanvändning samt den 

årliga nederbörden för området ger mängden föroreningar som området genererar i genomsnitt på ett 

år. Modellen tar hänsyn till dagvatten och schablonmässigt basflöde (inläckande grundvatten). 

Beräknade värden bör ses som en uppskattning av föroreningssituationen i planområdet, snarare än 

exakta värden.  

Utöver de tio ämnen som enligt standard beräknas i StormTac så har beräkningar utförts för ämnen 

som är utpekade av VISS, vilka är markerade med gult i Tabell 14 och  
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Tabell 15. Eftersom schablonhalterna för dessa ämnen baseras på få studier så har dess beräknade 

halter och mängder större osäkerhet än resterande tio ämnen.  

Enligt SMHI:s metoder har en årsnederbörd på 574 mm använts i beräkningarna, vilket är en 

korrigerad årsmedelnederbörd (korrektionsfaktor 1,14) (SMHI, 2003) baserad på den uppmätta 

nederbördsvolymen på 503 mm/år för närliggande mätstation Östersund-Frösön Flygplats (SMHI, 

2022). 

Föroreningsberäkningar har utförts för befintlig och planerad markanvändning, samt planerad 

markanvändning efter rening. I detta avsnitt redovisas beräknade värden utan rening, värden där 

reningsanläggningar inkluderas redovisas i avsnitt 7.5. I Tabell 14 och  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15 visas föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvatten inom planområdet före och efter 

exploatering. Dessa beräkningar har utförts för planområdet i sin helhet och markanvändningar enligt 

Tabell 13 har använts. 

Tabell 13. Markanvändningar som använts i föroreningsberäkningarna för befintlig och planerad situation (utan rening). 

Markanvändning i StormTac 
Area [ha] 

Befintlig situation Planerad situation 

Takyta 0,06 0,24 

Gräsyta 0,38 0,21 

Grusyta 0,05 - 

Parkering 0,36 0,40 

Radhusområde 3,96 3,96 

Totalt 4,81 4,81 

 

Tabell 14. Beräknade föroreningshalter före och efter exploatering (utan rening). Röda siffror markerar en beräknad ökning och 

gröna siffror en beräknad minskning. Gulmarkerade ämnen är ämnen som inte finns med som standard i StormTac-beräkningar 
men som har inkluderats eftersom de har gränsvärden som enligt VISS överskrids eller riskerar att överskridas. 

  Halt [µg/l] 

Ämne P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg SS  

Befintlig situation 190 1 700 11 23 77 0,47 6,4 6 0,026 60 000 

Relativ osäkerhet [%] 36 34 37 36 36 37 37 35 36 37 

Planerad situation 
UTAN rening 

190 1 700 11 24 79 0,49 7 5,9 0,025 59 000 

Relativ osäkerhet [%] 36 35 37 36 36 37 37 35 36 37 

Riktvärde 70 1 250 25 (5) 20 60 0,08 8 15 0,07 25 000 
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Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

+0% +0% +0% +4% +3% +4% +9% -2% -4% -2% 

Ämne BaP  ANT  FLUO  
PBDE 

47 
PBDE 

99 
PBDE 
209 

Diur  HCB  TBT 

Befintlig situation 0,041 0,014 0,048 0,00017 0,00021 0,015 0,024 0,035 0,0018 

Relativ osäkerhet [%] 37 38 33 36 36 33 35 38 35 

Planerad situation 
UTAN rening 

0,040 0,014 0,056 0,00017 0,00022 0,015 0,024 0,035 0,0019 

Relativ osäkerhet [%] 37 38 34 37 37 34 35 38 35 

Riktvärde 0,00017 0,1 0,0063 - - - - - 0,0002 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

-2% +0% +17% +0% +5% +0% +0% +3% +6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 15. Beräknade föroreningsmängder före och efter exploatering (utan rening). Röda siffror markerar en beräknad ökning. 
Gulmarkerade ämnen är ämnen som inte finns med som standard i StormTac-beräkningar men som har inkluderats eftersom de 

har gränsvärden som enligt VISS överskrids eller riskerar att överskridas. 

 

  Mängd [kg/år] 

Ämne P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg SS  

Befintlig situation 2,3 20 0,13 0,27 0,91 0,0055 0,075 0,070 0,00030 700 

Relativ osäkerhet [%] 30 28 31 30 30 31 31 28 30 30 

Planerad situation 
UTAN rening 

2,3 22 0,14 0,30 1 0,0061 0,089 0,075 0,00032 740 

Relativ osäkerhet [%] 30 28 31 30 30 31 31 29 30 31 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

+0% +10% +8% +11% +10% +11% +19% +7% +7% +6% 

Ämne BaP  ANT  FLUO  PBDE 47 PBDE 99 PBDE 209 Diur  HCB  TBT 

Befintlig situation 0,00049 0,00016 0,00057 0,0000020 0,0000025 0,00018 0,00028 0,00041 0,000022 

Relativ osäkerhet [%] 31 32 26 30 30 26 29 31 28 

Planerad situation 
UTAN rening 

0,00050 0,00018 0,00071 0,0000022 0,0000027 0,00019 0,00030 0,00045 0,000024 

Relativ osäkerhet [%] 31 32 27 30 30 27 29 31 28 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

+2% +13% +25% +10% +8% +6% +7% +10% +9% 
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7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Åtgärder inom planområdet har fokuserats till de delområden som omfattas av om- eller nybyggnation 

och som definierats som delområde 1–3 i avsnitt 6. En viktig del i att definiera lämpliga åtgärder är att 

se över var eventuella anslutningar till befintligt ledningsnät alternativt diken kan ske. Något underlag 

för internt ledningsnät inom fastigheten har inte funnits att tillgå utan förslag baseras på var kupol-

/rännstensbrunnar identifierats vid platsbesök samt var befintlig servisanslutning är belägen.  

7.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken.  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom i första hand att undvika onödiga hårdgjorda ytor, och 

i andra hand genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient. 

7.2 SYSTEMLÖSNING 

I Figur 15 redovisas en översikt över föreslagna åtgärder inom området. En mer utförlig beskrivning 

redovisas i avsnitten för respektive delområde.  
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Figur 15. Föreslagna åtgärder inom planområdet. Åtgärderna har delats upp för respektive delområde 1-3.  
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Delområde 1 

Det totala rening- och fördröjningsbehovet är 21 m3. För att säkerställa att rening av dessa ytor sker 

föreslås infiltrationsstråk, se Figur 16. 

 

Figur 16. Delområde 1 markerat med mörkblå linje. Blåa pilar markerar antagen flödesriktning. Turkos markerar 
infiltrationsstråk/växtbäddar som parkeringsytor och stuprör föreslås avvattnas till innan anslutning till ledningsnätet. Grovt 
markerad grön linje symboliserar antagen befintlig ledning. Tunnare grön linje markerar föreslagen anslutning till befintligt 

ledningsnät. 

Infiltrationsstråken kan utformas med ett underliggande lager för att säkerställa en fördröjningsvolym 

samt med överliggande växtjord och planteringsytor för att dels öka reningseffekten, dels skapa mer 

grönytor inom området. Dikena kan utformas som nedsänkta för att möjliggöra att vatten kan bli 

stående ytligt innan anslutning till ledningsnätet, en upphöjd kupolbrunn kan anläggas i diket och 

anslutas direkt till ledningsnätet för att möjliggöra bräddning vid höga flöden. Med hänsyn till att 

marken geologiska sammansättning består av moränlera anses infiltrationsförmågan begränsad inom 

området, därav att diken behöver underbyggas av exempelvis makadam för att säkerställa möjligheten 

till infiltration och en renings- och fördröjningsvolym. För att säkerställa att en rening- och 

fördröjningsvolym finns tillgänglig vid nästkommande regn föreslås de utformas med 

dräneringsledning så att de har en kontinuerlig avtappning till ledningsnätet, alternativt till befintligt 

dike längs med planområdesgränsen. För att på bästa sätt nyttja ytorna inom området föreslås att 

höjdsättningen av parkeringsytor möjliggör ytliga avrinningsstråk mot föreslagna lösningar. Se 

principskiss på föreslagen lösning i Figur 17.  
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Figur 17. Principskiss infiltrationsstråk (SVOA, 2022).  

För att uppskatta ytbehovet av en anläggning så har ett antagande enligt sektion nedan om ett 

anläggningsdjup gjorts 0,75 m, bottenbredden till 0,5 m. Dikesdjupet har antagits till 0,75 m med 

förutsättningen att en dräneringsledning ska anläggas. Släntlutningen har antagits till 1:1,5 med 

hänsyn till antagen släntstabilitet inom området. Porositeten på makadamen har antagits till 30 %. Det 

innebär en tvärsnittsarea av 0,75 m2.  

Utifrån föreslagen dikessektion behöver det totala dikeslängden motsvara 30 m för att uppfylla 

riktlinjen om fördröjning av ett 2-årsregn, 21 m3. Beroende på de lokala förutsättningarna kan antagen 

sektion revideras i senare skede och därmed ytanspråket revideras.  

De södra parkeringarna planeras att vara oförändrade efter exploateringen och dess ytliga avrinning 

är idag i sydlig riktning från planområdet mot grönytor för översilning. Planområdesgränsen går längs 

med parkeringsytorna vilket innebär att det inte finns några tillgängliga ytor inom planområdet. Längs 

med den södra planområdesgränsen kan ett öppet dikesstråk anläggas med en kupolbrunn som har 

möjlighet att avvattnas mot den befintliga servisanslutningen som är belägen dikt an befintlig 

parkering. Den totala sträckningen på parkeringen är 40 m vilket innebär att ett dike längs med hela 

sträckningen på parkeringen skulle ha kapacitet att fördröja den totala volymen från hela delområdet.  

Finns inte möjlighet att anlägga diket längs med södra plangränsen kan markerade grönytor väster om 

föreslagna parkeringsgarage utformas som diken som vatten ytligt skulle kunna avledas till från de 

norra delarna av parkeringsytorna. Den ytliga avvattningen kan ske antingen via skapandet av ett 

lågstråk i föreslagen parkeringsyta alternativt via exempelvis linjeavvattning för inledning till 

diken/växtbäddar.  

Takytor som avvattnas i nordlig riktning föreslås att avledas ytligt via exempelvis ränndalsplattor till 

föreslagen dagvattenhantering i närheten till parkering för rörelsehindrade. De takytor som avvattnas 

söderut föreslås avvattnas översila befintliga grönytor och därefter avledas till befintligt dike längs med 

fastighetsgränsen. Översilningsytan kan även anläggas med sandinblandad jord för ökad porositet för 

att kunna magasinera dagvattnet innan det avrinner mot diket. I Figur 18 kan en övergripande skiss av 

en översilningsyta redovisas.  
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Figur 18. Principskiss översilningsyta (VA-guiden, 2022).  

 

 

 

Delområde 2:  

Det totala renings- och fördröjningsbehovet är 13 m3. Planerad byggnation innebär ett tillkommande 

hus. Huset föreslås att utformas med utkastare som kan ansluta mot infiltrationsstråk i anknytning till 

fasad innan anslutning till befintligt ledningsnät. Om inte infiltrationsstråken anläggs täta ska en tät 

avledning ske 2,5 m från fasad och med en ungefärlig lutning av 1:20. Utifrån tidigare angiven sektion 

skulle det innebära att en cirka 18 m lång sträcka behöver utformas längs med fasad och samordnas 

till placeringen av stuprör på byggnaden, se Figur 19.  
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Figur 19. Delområde 2 markerat med rosa linje. Blåa pilar markerar antagen flödesriktning. Turkos markerar 

infiltrationsstråk/växtbäddar som stuprör föreslås avvattnas till innan anslutning till ledningsnätet. Grovt markerad grön linje 
symboliserar antagen befintlig ledning. Tunnare grön linje markerar föreslagen anslutning till befintligt ledningsnät.  

Om infiltrationsstråk inte kan anläggas längs med hela fasaden kan utkastare avleda takvattnet mot 

befintliga grönytor där det får översila och sen avledas mot kupolbrunn som ansluts mot befintligt 

ledningsnät. Kan inte hela fördröjningsvolymen säkerställas i anslutning till huset kan en 

magasinsvolym anläggas i delområde 1.  

Delområde 3:  

Det totala renings- och fördröjningsbehovet är 5 m3. Delområde 3 innefattar en utökning av befintlig 

parkeringsyta. Ett dikesstråk föreslås att anläggas mellan de båda parkeringsraderna alternativt på 

den norra sidan av föreslagna parkeringsytor. Ytan kan utformas likt tidigare föreslagen 

infiltrationsstråk  skapa både en rening- och fördröjningsvolym. Med hänsyn till föreslagen 

dikessektion är den erforderliga längden på diket cirka 7 m. Parkeringsraden är i dagsläget föreslagen 

som 30 m. I Figur 20 har diket ritats ut med en längd av 30 m.  

 

Figur 20. Delområde 3 markerat med gul linje. Ytlig avrinningsriktning markerad med blå pilar. Turkos symboliserar föreslaget 
infiltrationsstråk. Stråket föreslås att avvattnas till befintligt dike öster om planområdesgränsen.  

Kan ingen avledning ske mot det befintliga ledningsnätet kan den ytliga avrinningen ske i nordlig 

riktning likt idag och diket anläggas på den norra sidan av parkeringarna och dräneras mot befintligt 

dike österut.  

Samlad hantering  

Kan inte en tillräcklig renings- eller fördröjningsvolym säkerställas i område 1 och 2 kan ett 

underjordiskt magasin anläggas inom delområde 1 som är dimensionerat för omhändertagande av 
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hela den ökade mängden, 39 m3, dagvatten från område 1–3. Ett magasin uppbyggt av makadam 

med ett djup av 1 m djup skulle innebära ett ytanspråk av cirka 130 m2, se Figur 21.  

 

Figur 21. Delområde 1 markerat med mörkblå linje. Blåa pilar markerar antagen flödesriktning. Orange markerar 

makadammagasin som parkeringsytor och stuprör föreslås avvattnas till via ledningsnätet. Grovt markerad grön linje 
symboliserar antagen befintlig ledning. Tunnare grön linje markerar föreslagen anslutning till befintligt ledningsnät. 

Skulle delar av de föreslagna anläggningarna byggas ut så kan ytbehovet för magasinet minskas eller 

helt utgå. Det bör studeras vidare i kommande skede.  

Om magasinet skulle säkerställa att ingen flödesökning sker från fastigheten och därmed ta hänsyn till 

befintliga ytor som inte omfattas av ny- eller ombyggnation så skulle fördröjningsvolymen vara 115 m3. 

Den stora ökningen av erforderlig fördröjningsvolym beror på en inkludering av en klimatfaktor på 

1,25.  Ytanspråket för ett sådant magasin skulle vara cirka tre gånger så stort som angiven yta i Figur 

21.  

Ett krossmagasin föreslås med hänsyn till dess ökade reningseffekt i jämförelse med ett exempelvis 

dagvattenkasetter eller rörmagasin. Ett magasin av dagvattenkasetter alternativt rörmagasin har ett 

mindre ytanspråk än angiven yta för makadammagasin därav att den angivna ytan i figuren anses 

tillräcklig oberoende på typ av lösning. Vid höga grundvattennivåer och platsbrist kan rörmagasin vara 

ett bra alternativ med hänsyn till det som en tät lösning samt att det innebär ett mindre ytanspråk.  

Den uppskattade ledningssträckningen inom området är markerad och innebär att dagvatten från hela 

området kommer att passera magasinet på grund av dess placering i anknytning till 

servisanslutningen. Inte bara de delar som omfattas av om- eller nybyggnation. Det skulle innebära en 

förbättrad rening från hela planområdet. Placering av magasinet och utformning av in- och utlopp bör 

studeras vidare i senare skede.  

7.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Inom planområdet finns lokala lågpunkter och delvis instängda områden som kommer vara 

oförändrade efter planerad bebyggelse.  

Inom delområde 1 så är den generella avrinningsriktningen vid befintliga förhållanden från de 

hårdgjorda ytorna i sydlig riktning mot befintligt dike. Den ökade hårdgörandegraden innebär ökade 

flöden som föreslås att avledas i samma riktning och därmed inte anses innebära en ökad risk för 

översvämning av nedströms bebyggelse. Det med hänsyn till att det finns en kontinuerlig avtappning 

från diket i och med anslutningen till ledningsnätet och relativt stora intilliggande ytor av befintlig 

naturmark som temporärt kan översvämmas. Norr om delområdet finns ett befintligt lågstråk intill 

befintlig bebyggelse som vid igensättning av kupolbrunn riskerar att brädda upp mot befintliga 

byggnader, se Figur 6. Därmed föreslås inte ytterligare avledning från de nya byggnaderna i nordlig 
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riktning. Vid planeringen av nya byggnader och parkeringshus är det viktigt att höjdsätta byggnader 

ovan omkringliggande mark för att minimera risken för stående vatten intill fasad. Det anses särskilt 

viktigt vid alternativ 1 av den planerade utformningen av bebyggelsen med hänsyn till att byggnaden 

är utformat med ett instängt hörn där vatten riskerar att bli stående.    

Avrinningsriktningen vid befintliga förhållanden inom delområde 2 är i sydlig riktning mot den befintliga 

bebyggelsen inom planområdet. Området intill föreslagen byggnad är delvis instängt och det finns 

ingen naturlig ytlig avrinningsväg från området innan en bräddning sker från översvämmade 

lågpunkter. Vid planeringen av delområde 2 är det viktigt att höjdsätta huset högre än omkringliggande 

mark för att säkerställa att det inte finns risk för stående vatten intill fasad. Om möjligt föreslås att den 

norra delen av byggnaden avleds ytligt i nordlig riktning för att på så sätt minska risken för stående 

vatten intill den befintliga bebyggelsen. Vattnet skulle då kunna avledas över befintlig parkering och 

längs med diket dikt an Rödövägen. En avledning mot befintlig grönyta väster om byggnaden och 

skapandet av en nedsänkning i den ytan skulle kunna skapa en möjlig översvämningsyta som 

förbättrar situationen nedströms. Sker den ytliga avrinningen helt i sydlig riktning skulle flödena öka 

marginellt i jämförelse med idag och risken för stående vatten intill befintliga byggnader inom 

planområdet öka.  

Avledningen från delområde 3 föreslås fortsättningsvis vara i nordostlig riktning mot befintliga grönytor 

och dike. Utbyggnaden av parkeringen anses inte innebära en ökad risk för översvämning av befintlig 

eller kommande bebyggelse nedströms.  

7.4 SLÄCKVATTENHANTERING  

För att hantera släckvatten vid händelse av en brand behöver släckvattnet (100 m3) magasineras 

tillfälligt istället för att ledas ut till Storsjön där det annars kan sprida föroreningar som kan finnas i 

vattnet (t ex PFAS).  

Den erforderliga släckvattenvolymen överstiger fördröjningsvolymen med hänsyn till 

dagvattenhanteringen. Efter att bräddning sker från dagvattenanläggningar föreslås att det ska finnas 

möjlighet för täppa igen befintliga eller nyanlagda kupolbrunnar för att på så sätt undvika att 

släckvattnet tar sig ned till ledningsnätet. Vid händelse av att släckvatten blir stående ytligt kan 

därefter saneringsarbete påbörjas. Det föreslås även att det ska finnas möjlighet till att proppa 

ledningen i samband med förbindelsepunkten för att då kunna utföra saneringsarbete inom 

fastigheten. Sker en ytlig avrinning mot det befintliga diket ska även brunnar och trummor i anslutning 

till diket kunna proppas.  

7.5 DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL EFTER RENING 

På samma sätt som för befintlig situation och planerad situation utan rening (se avsnitt 6.3) så har 

dagvattnets föroreningsinnehåll efter rening beräknats i StormTac. Beräkningarna har följt föreslagen 

systemlösning i Figur 15, så att dagvatten från kvartersmarken renas i infiltrationsstråk simulerat som 

makadamdike. I Tabell 16 och Tabell 17 redovisas beräknade halter och mängder av föroreningar 

efter rening i dessa typer av anläggningar.  

Tabell 16. Beräknade föroreningshalter före och efter exploatering (med rening). Röda siffror markerar en beräknad ökning och 

gröna siffror en beräknad minskning. Gulmarkerade ämnen är ämnen som inte finns med som standard i StormTac-beräkningar 
men som har inkluderats eftersom de har gränsvärden som enligt VISS överskrids eller riskerar att överskridas. 

  Halt [µg/l] 

Ämne P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg SS  

Befintlig situation 190 1 700 11 23 77 0,47 6,4 6 0,026 60 000 

Planerad situation 
MED rening 

180 1600 9,2 19 60 0,4 5,4 5,4 0,022 47000 
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Riktvärde 70 1 250 25 (5) 20 60 0,08 8 15 0,07 25 000 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

-5% -6% -16% -17% -22% -15% -16% -10% -15% -22% 

Ämne BaP  ANT  FLUO  
PBDE 

47 
PBDE 

99 
PBDE 
209 

Diur  HCB  TBT 

Befintlig situation 0,041 0,014 0,048 0,00017 0,00021 0,015 0,024 0,035 0,0018 

Planerad situation 
MED rening 

0,036 0,012 0,043 0,00016 0,0002 0,014 0,021 0,032 0,0017 

Riktvärde 0,00017 0,1 0,0063 - - - - - 0,0002 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

-12% -14% -10% -6% -5% -7% -13% -9% -6% 

Tabell 17. Beräknade föroreningsmängder före och efter exploatering (med rening). Röda siffror markerar en beräknad ökning. 
Gulmarkerade ämnen är ämnen som inte finns med som standard i StormTac-beräkningar men som har inkluderats eftersom de 
har gränsvärden som enligt VISS överskrids eller riskerar att överskridas. 

  Mängd [kg/år] 

Ämne P  N  Pb  Cu  Zn  Cd  Cr  Ni  Hg SS  

Befintlig situation 2,3 20 0,13 0,27 0,91 0,0055 0,075 0,070 0,00030 700 

Planerad situation 
MED rening 

2,2 20 0,12 0,25 0,76 0,005 0,068 0,068 0,00028 590 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

-4% 0% -8% -7% -16% -9% -9% -3% -7% -16% 

Ämne BaP  ANT  FLUO  PBDE 47 PBDE 99 PBDE 209 Diur  HCB  TBT 

Befintlig situation 0,00049 0,00016 0,00057 0,0000020 0,0000025 0,00018 0,00028 0,00041 0,000022 

Planerad situation 
MED rening 

0,00045 0,00015 0,00054 0,0000020 0,0000025 0,00017 0,00026 0,00041 0,000021 

Förändring i 
jämförelse med 
befintlig situation 

-8% -6% -5% 0% 0% -6% -7% 0% -5% 

 

 

8 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

De föreslagna dagvattenanläggningarna i form av översilningsyta och infiltrationsdike är öppna 

anläggningar som bevarar grönytor inom planområdet.  

Delar av de planerade ytorna för planerad exploatering avrinner under befintliga förhållanden från 

planområdet diffust till omkringliggande diken utan att ansluta till det kommunala ledningsnätet. Diket 

längs med den östra planområdesgränsen är beläget på kommunal mark och delar av diket avvattnas 

till det kommunala ledningsnätet. Avledningen till det östra diket föreslås att fungera på samma sätt 

även fortsättningsvis under förutsättning att fördröjning och rening sker via infiltration eller översilning 

innan anslutning till kommunens dike.  

Med föreslagna lösningsförslag förväntas föroreningsbelastningen till Storsjön att minska och därmed 

förutsättningarna för att uppnå MKN inte försvåras. De utgående halterna från planområdet förväntas 

dock att överstiga några av de definierade specifika riktvärdena för dagvattenutsläpp till Storsjön. Med 

hänsyn till ett kompletterande samlat renings- och fördröjningsmagasin kan anläggs i den södra delen 

innan utsläpp finns möjlighet att rena dagvatten från hela fastigheten, även de delar som inte omfattas 
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om- eller nybyggnation. Det skulle innebära ännu lägre utgående halter från planområdet, dock ej i 

nivå med riktvärdena.  

9 SLUTSATSER 

Följande är de huvudsakliga slutsatserna av dagvattenutredningen:  

• Planerad exploatering kommer ge en något ökad hårdgörandegrand inom planområdet vilket, i 

kombination med inkludering av klimatfaktor i beräkningarna för planerad situation, resulterar i 

ökade dagvattenflöden. En ökning från 279 l/s till 377 l/s i planerad situation vid ett 2-årsregn 

har beräknats, om inga åtgärder för fördröjning av dagvatten skulle genomföras.  

• Renings- och fördröjningsåtgärder föreslås endast i samband med de områden som 

exploateras. Följande dagvattenanläggningar föreslås, med syfte att fördröja och rena 39 m3.  

o Infiltrationsstråk med dräneringsledning mot ledningsnätet  

o Översilningsytor  

o Eventuellt anläggande av ett makadammagasin för en samlad rening- och fördröjning 

från föreslagna delområden för exploatering alternativt från hela fastigheten.   

• För släckvattenhantering föreslås att befintliga och nyanlagda kupolbrunnar i lågpunkter tätas 

temporärt för att undvika avledning till ledningsnätet. En tillfällig proppning av befintlig 

utloppsbrunn kan även utföras för att säkerställa att en uppsamling av släckvattnet kan ske i 

ledningsnätet innan sanering kan påbörjas.  Sker en ytlig avrinning mot det befintliga diket ska 

även brunnar och trummor i anslutning till diket kunna proppas. 

• Med föreslagna lösningsförslag förväntas föroreningsbelastningen till Storsjön att minska och 

därmed förutsättningarna öka för att MKN ska uppnås. Däremot så förväntas de utgående 

halterna från planområdet överstiga de specifika riktvärdena för dagvattenutsläpp för Storsjön. 

Vid anläggning av en samlad hantering finns möjlighet att rena delar som inte påverkas av 

bebyggelsen för att förbättra förutsättningarna för lägre utsläppshalter från planområdet.  

• Planen förväntas inte innebära en ökad risk för översvämning för nedströms bebyggelse  

• För att inte byggnader eller viktig infrastruktur ska skadas vid extrema regn behöver 

höjdsättningen inom planområdet utföras så att skyfall avrinner i låglinjer. Entréer behöver 

höjdsättas så att färdig golvnivå ligger högre än nivån på omgivande mark. Det befintliga diket 

längs med den östra planområdesgränsen bör bevaras för fortsättningsvis både kunna avleda 

dagvatten- och skyfallsflöden från planområdet.    
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