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Sammanfattning 

Riktlinjen i dagvattenutredningen är att 2-årsregn skall fördröjas inom egen fastighet och att ett 
20-årsregn ska kunna fördröjas inom planområdet. Detta innebär att ca 134 m³ ska fördröjas inom 
planområdet för att omhänderta dagvattnet genererat under ett 20-årsregn. Inom fastighet föreslås en 
kombination av vattenutkastare och öppna magasin och inom planområdet föreslås diken i 
kombination med ytlig fördröjning eller underjordiska magasin för omhänderta dagvattnet. De 
lösningar som föreslås innebär att avrinningen från planområdet inte ökar vid ett 20-årsregn jämfört 
med idag.  
 
Uppströms avrinningsområde kan belasta planområdet vid skyfall varför en skyfallsväg bör anläggas 
längs med planområdets västra gräns. Längs med Opevägen bör också ett större dike anläggas för 
omhändertagande av skyfallsvatten. Föroreningsbelastningen kommer att minska efter exploatering, 
förutom för fosfor, detta beror dock på att skogsmark omvandlas till gräsyta för tomter som har högre 
koncentration av fosfor i avrinningen. Halten kan anses försumbar.  

1 Inledning 

 Syfte  
 
I samband med framtagande av detaljplan för planområde i Torvalla by i Östersund har Sigma Civil 
fått i uppdrag att upprätta en Dagvattenutredning. Syftet med uppdraget är att genomföra en 
dagvattenutredning för att se planens konsekvenser på området med avseende på dagvatten. I 
uppdraget ingår att presentera lämpliga dagvattenlösningar med beräknade flöden samt utredning 
kring möjligheter till LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). Konsekvenser för byggnader, miljö 
och infrastruktur vid skyfall med återkomsttider på 100 år ska undersökas och redovisas. Utredningen 
avser att presentera en långsiktig hållbar dagvattenhantering i området.  

 Underlag 
 
Följande underlag har använts i arbetet med utredningen: 

• Grundkarta, erhållen av Östersund kommun (dwg)  

• Illustrationskarta Torvalla 2:21 m fl, 2020-02-10, erhållen av Östersunds kommun (dwg) 

• Karta med befintligt ledningsnät, erhållen av Östersund kommun (dwg)  

• Publikation P110, Svenskt Vatten 2016 

• Geoteknisk undersökning från K-konsult, 1992-03-25 

• Länsstyrelsen Jämtlands län. 2014. Screening av miljögifter i Storsjön 2012-2013. 
Diarienummer 502-8188-2014 

 
Generella krav/riktlinjer/principer 

• Föreslagna dagvattenlösningar ska innebära att avrinningen från planområdet inte ökar vid ett 
20-årsregn jämfört med dagsläget samt att ett 2-årsregn ska fördröjas inom den egna 
fastigheten. 

• Visa konsekvenserna för infrastruktur, byggnader och markområde vid 100-årsregn  

2 Befintliga förhållanden 

 Områdesbeskrivning 
 
Planområdet i Torvalla by är ca 10 ha stort och omfattar flertalet fastigheter bestående av skog, 
åkermark och befintliga byggnader, se Figur 1.  
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I södra delen av planområdet korsar Opevägen och från denne leder en grusväg norrut igenom 
planområdet. Denna grusväg möjliggör framkomst till fastigheterna i övre delen av området.  
 
Områdets norra gränser utgörs av en större kraftledning, gränszonen till kraftledningen består av 
skogsmark. Områdets västra delar utgörs av åkermark. I de östra och centrala delarna av området 
finns bostadshus med tillhörande uthus.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild planområde, rött kryss redovisar högts punkten för området. Modifierad bild från lantmateriet.se. 

Terrängen i området lutar i sydlig riktning mot Brunfloviken, planområdet är svagt kuperat med några 
höjdpartier. Högsta punkten för området är markerat med ett rött kryss på figur 1 och har en höjd på 
ca +335 m, därifrån faller marken ner mot lägsta punkt vid Opevägen med en höjd på ca +318m.  
Ytavrinningsvägarna från området redovisas på Figur 2, inget tillskottsvatten från omgivande mark 
tillförs planområdet.  
 

 
Figur 2. Avrinningsvägar från planområdet, högpunkter är markerade i rött. 
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Torvalla ligger delvis inom Minnesgärdet vattenskyddsområde primär- och sekundär zon, 
utbredningen redovisas på Figur 3 med en skrafferad yta.  
 
Vattenskyddsområdet innebär för dagvattenhanteringen att:  
 

• Fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande produkter endast får ske på platser som 
försetts med anordningar som gör att tvättvattnet inte hamnar i dagvattnet. 

• Golvbrunnar får ej anslutas till dagvattensystemet  
 

 
Figur 3. Skrafferat område anger gräns för vattenskyddskyddsområde, modifierad bild från Naturvårdsverket 

 Geoteknik/geohydrologi 
 
Marken i området består av finkornig morän – siltmorän och lermorän. Jordlagerföljden inom 
åkermarken och den spridda tomtmarken i väster utgörs av 0,2 m jordmån och därefter medelfast 
lagrad morän till ca 2m under markytan. Inom skogsmarken utgörs ytskiktet av ca 0,1 m råhumus på 
ett tunt lager jordmån som från 0,5 m under markytan är fast lagrad.  
 
I områdets västra delar ligger berget mer än 2,5 m under markytan medan i de centrala och östra 
delarna av området ligger bergets överyta 1,5-2,5 m under marknivån. Vatten har påträffats under 
undersökningen, bedömningen som geoteknikern har kommit fram till är att grundvattnet ligger ca 2 m 
under marknivån i de södra delarna av området, och i övriga delar ligger vattnet djupare än 2,5 m.  
 
Radonmätningarna visar värden mellan 20 och 50 kBq/m³, dock påpekas det i rapporten att 
mätningen utfördes under vintertid och kan vara något förhöjda. Geoteknikerns bedömning är att 
marken skall klassas som normalradonmark enligt radonutredningens betänkande SOU 1983:6.  
 
På grund av den finkorniga moränens täthet bör marken under och intill byggnader dräneras samt 
dräneringen skall skyddas mot erosion och igensättning.  

 Befintlig Dagvattenhantering 
 
I dagsläget finns ingen utbyggd dagvattenhantering i området. Dagvattnet rinner ner mot Opevägen 
där det sedan ansamlas i ett vägdike. Någon vägtrumma eller dagvattenbrunnar har inte påträffats 
under utredningen.  
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 Recipient 
 
Närmaste vattendrag är Brunfloviken som ligger ca 500 m söder om planområdet, se Figur 4. Slutlig 
recipient för planområdets dagvatten är Storsjön som även utgör dricksvattentäkt i Östersunds 
kommun. Miljökvalitetsnormerna för Storsjön är fastställda enligt följande:  
 

• God ekologisk status 2021  

• God kemisk ytvattenstatus med undantag av bromerad difenyleter (PBDE) samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar. Undantag har även lämnats för Tributyltenn-föreningar som har fått 
en tidsfrist till år 2021.  

 

 
Figur 4. Rött område visar planområdet. Närmsta vattendrag är Brunfloviken som ansluter till Storsjön. 

3 Framtida förhållanden 

  Planförslag 
 
Planförslaget innebär en ny väg med anslutning från Opevägen. Längs med den nya vägen planeras 
14 nya småhustomter på idag obebyggd mark. Ytterligare sex befintliga tomter innefattas i 
planförslaget som både är bebyggda och obebyggda.  
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Figur 5.Urklipp från Illustrationskarta ”skiss – revidering inför granskning”, daterat 2021-04-13 från Östersund Kommun. 

 Dimensionering 

3.2.1 Förutsättningar för dagvattenhantering 
 
Vid beräkning har följande parametrar antagits och följts: 
 

• Beräkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt vatten P110.  

• Regnintensitet har bestämts utifrån Svenskt Vatten P110, figur 1.25.   

• Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 ”Bedömning av ökad 
nederbörd fram till år 2100”.  

• Olika typer av öppna lösningar vid dagvattenhantering bör utnyttjas i första hand.  
 
Dimensionerande beräkningar är gjorda för ett 20-årsregn. Utöver detta har flöden och genererade 
dagvattenvolymer beräknats för 2- och 100-årsregn, vid låg och hög regnintensitet. 

3.2.2 Beräkning av dimensionerande regnintensitet 
 
Beräkningar av dimensionerande regn sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med hjälp av 
Dalström-ekvationen (1) nedan:  
 

𝑖=190 √Å3∗ln𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98+2    (1)  

 
Där  i: regnintensitet [l/s*ha]  

tr: regnvaraktighet [min]  
Å: återkomsttid [mån]  
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Återkomsttiden sätts till 20 år vilket ger en regnintensitet vid 10 minuters varaktighet på 287 l l/s,ha. 
 

3.2.3 Beräkning av dimensionerande flöden 
 
Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med ekvation (2). 
 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘    (2) 
 

där Qdim: dimensionerande flöde [l/s] 

A: avrinningsområdets area [ha] 
φ: avrinningskoefficient 
i: regnintensitet [l/s*ha] 
k: klimatfaktor (sätts till 1,25) 

 
Flödesberäkningar för dagvattenflödet före och efter exploatering presenteras i Tabell 1 och Tabell 2. 
Tabellerna redovisar ytor med respektive area och reducerad area (dvs arean multiplicerad med 
avrinningskoefficienten). Avrinningskoefficienten, ɸ, har bestämts enligt Svenskt Vatten P110. Nya 
vägar inom området utförs asfalterade, grönyta utanför tomtmarker samt antas behållas som skogs-
/naturmark. 
 
Tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöde för planområdet innan exploatering 

Delyta ϕ 
Area 
[ha] 

Areared. 

[ha] 
Qdim. 2-årsregn 

[l/s] 
Qdim. 20-årsregn 

[l/s] 

Asfaltsväg  0,80 0,47 0,37 63 134 

Grusad GC-väg 0,40 0,17 0,07 11 24 

Gräs 0,10 0,35 0,03 6 12 

Grusplan  0,20 0,63 0,13 21 45 

Grusväg  0,40 0,06 0,02 4 8 

Tak  0,90 0,19 0,17 29 61 

Tomtmark 0,20 1,39 0,28 46 99 

Skog  0,10 4,20 0,42 70 150 

Natur 0,10 0,91 0,09 15 32 

Åkermark 0,10 1,94 0,19 32 69 

Totalt   10,28 1,64 275 637 

 
 
Tabell 2 Dagvattenflöde för planområdet efter exploatering. 

Delyta ϕ 
Area 
[ha] 

Areared. 

[ha] 
Qdim. 2-årsregn 

[l/s] 
Qdim. 20-årsregn 

[l/s] 

Tak 0,9 0,62 0,56 94 200 

Väg 0,8 0,85 0,68 114 243 

GC-väg 0,8 0,37 0,29 49 105 

Grusplan 0,2 0,61 0,12 21 44 

Tomt 0,2 3,28 0,66 110 235 

Grönyta 0,1 1,63 0,16 27 59 

Åker 0,05 0,75 0,04 6 14 

Skog 0,05 2,16 0,11 18 39 

Totalt   10,28 2,62 439 938 
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Beräkningen i Tabell 1 och Tabell 2 visar att dagvattenflödet efter exploateringen ökar med ca 59 % 
vilket beror på att andelen skog och naturmark minskar och andelen hårdgjorda ytor ökar.  
 
Målsättningen i uppdraget är att omhänderta dagvatten som genereras under ett 2-årsregn lokalt inom 
respektive fastighet och att ytavrinningen från planområdet vid ett 20-årsregn inte skall öka jämfört 
med idag . De vattenvolymer som ska omhändertas beräknas utifrån ökningen av andelen hårdgjorda 
ytor. Erforderlig magasinsvolym för att omhänderta ett 20-årsregn inom planområdet redovisas i tabell 
Tabell 3.  
 
 
Tabell 3 Dagvattenvolymer vid 20års-regn under 10 min. 

 Dagvattenflöde 
[l/s] 

 

Planområdets totala flöde innan exploatering 637  

Planområdets totala flöde efter exploatering 938  

Ökat vattenflöde efter exploatering 301  

 

3.2.4 Skyfall - sekundära avrinningsvägar. 
 
Vid extrema regntillfällen med återkomsttiden 100 år kommer dagvattensystemets kapacitet inte att 
räcka till. Detta gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg intensitet. Vid 
dessa tillfällen behöver sekundära avrinningsytor finnas för att avleda vattnet, se Figur 6. Den totala 
dagvattenvolymen för hela planområdet som genereras vid dessa regn, presenteras i Tabell 4. 
Målpunkt för ytavrinning vid skyfall är längs med diket på den norra sidan av Opevägen, se Figur 6 blå 
skrafferad yta. 
 
 

 
Figur 6. Sekundära avledningsytor vid kraftig nederbörd inom planområdet redovisas med pilar, lågpunktsyta är skrafferat i 
blått vilket är målpunkten för dagvatten vid skyfall. 
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Tabell 4. Uppskattade värden för dagvattenvolymer vid mycket stora regn. 

  
100 årsregn, 

10 min 
100 årsregn, 

2 h 
100 årsregn, 

12 h 

Intensitet 611 l/s, ha 113 l/s, ha 29 l/s, ha 

Flöde 1594 l/s 296 l/s 75 l/s 

Dagvattenvolym, ca. 960 m3 2130 m3 3250 m3 

 
 
Utifrån höjdkarta framgår det att marken lutar söderut i riktning mot Opevägen från högpunkten norr i 
planområdet. Vid kraftiga regn kommer de nya vägarna delvis kunna verka som sekundära 
avrinningsvägar och leda vattnet ner från högpunkten till områdets lägre delar.  
 
I och med anläggning av de nya vägarna i området kommer ytvattenavrinningen mot befintlig fastighet 
9:2 att öka. För att avleda dagvattnet från fastigheten kan vattnet istället ledas mot befintligt dike vid 
åkerkanten mellan 9:2 och 9:7, se Figur 6.  
 
Utanför planområdet finns ett stort avrinningsområde med sin målpunkt längs med planområdets norra 
gräns, se Figur 7. Teoretiska beräkningar visar på att flödet kan uppgå till ca 1,2 m3/s utan att veta om 
hur det befintliga dagvattensystemet ser ut inom avrinningsområdet. Den befintliga avrinningsvägen 
genom planområdet illustreras i Figur 8 och påverkar planerad bebyggelse. Åtgärder krävs för att 
hantera tillkommande dagvatten vid skyfall. 
 

 
Figur 7. Avrinningsområde (rosa yta) med målpunkt (blå markering). 



  Torvalla Dagvattenutredning 
2021-04-26 

Projektnummer 139135 
 

Sigma Civil AB  
www.sigmacivil.se 

 
 

RAPPORT 

Version 1.2  

12(24) 

 
Figur 8. Befintlig flödesväg (blå linje) genom planområdet och planerad bebyggelse till lågpunkt längs med Opevägen. 

3.2.5 Skyfall – Lösningsförslag 
 
En skyfallslösning bör i första hand utformas ytligt för en robust och hållbar lösning. Målsättning har 
varit att gör minsta möjliga påverkan på den befintliga miljön vilket  medför att skyfallsdiket anläggs 
genom den lägsta terrängen. Detta innebär en placering längs med den nordvästra plangränsen 
parallellt med fastighetsgränser och kraftledningsgatan, se Figur 9. När diket anläggs behöver två 
sektioner (01 och 02) av dikeskrönet fyllas upp för att säkerställa att inte dagvatten rinner över 
dikeskrönet. Detta är särskilt viktigt för sektion 01 där det annars finns risk att dagvatten leds till ett 
instängt område med angränsning till planerad bebyggelse. Föreslaget dike har måtten höjd: 0,8 m, 
bottenbredd 0,5 m och släntlutning 1:2. Detta innebär att diket varierar i bredd mellan 5 till 10 m.  
 

 
Figur 9. Föreslaget dike för hantering av skyfallsvatten. Särskilt sektion 01 bör fyllas i södra dikeskrönet för ytterligare 
säkerhetsmarginal. 



  Torvalla Dagvattenutredning 
2021-04-26 

Projektnummer 139135 
 

Sigma Civil AB  
www.sigmacivil.se 

 
 

RAPPORT 

Version 1.2  

13(24) 

Inom planområdet bör allmän platsmark närmast Opevägen nyttjas i största möjliga utsträckning för 
omhändertagande av skyfallsvatten. Detta innebär ett öppet dike med t.ex. måtten höjd: 1 m, 
bottenbredd 1 m och släntlutning 1:4(3). Detta innebär en dikesbredd på ca 8 m, se Figur 10. 
 
För att avgränsa planerad bebyggelse från inkommande skyfallsvatten kan man med fördel anlägga 
ett dämme enligt Figur 10. På så sätt tillåts diket vattenfyllas innan det rinner mot lågpunktsområdet. 
 

 
Figur 10. Dike (blå yta) längs med Opevägen för hantering av skyfallsvatten med dämme (orange markering). 

 LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 
 
Nedan följer olika förslag på fördröjnings-/reningslösningar som skulle kunna tillämpas inom 
planområdet. 

3.3.1 Underjordiskt magasin 
 
Där öppna fördröjningslösningar inte är tillämpbara på grund av markförhållanden och platsbrist 
rekommenderas anläggning av underjordiska fördröjningsmagasin. Vanligaste typerna är 
makadamfyllda magasin eller dagvattenkassetter. Makadamfyllda magasin kan se ut på flera olika 
sätt, där en vanlig typ är en så kallad stenkista. Principen är att anlägga en geotextil i en utgrävning 
vilken fylls av makadam. Dagvatten kan därefter ledas in till magasinet vilket fylls upp med hjälp av ett 
strypt utlopp. Makadammagasin har oftast en hålrumsvolym på ca 20-30% beroende på fyllning och är 
ett relativt billigt alternativ till magasin. Det är även viktigt att eventuella makadammagasin/stenkistor 
skyddas från igensättning om markytan ovanför ej färdigställs i samband med byggande av magasin. 
 
Dagvattenkassetter har en hålrumsvolym upp till ca 95 % vilket innebär ett betydligt mindre 
volymbehov jämfört med en anläggning av makadammagasin. Kassetterna finns i olika utseenden och 
storlekar beroende på leverantör. Volymen fylls upp genom ett strypt utlopp och töms långsamt under 
en längre tid. Sediment och föroreningar samlas och läggs fast. Därför måste magasinen rensas med 
jämna mellanrum. Kassetterna kan användas för avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. 
De bör förses med bräddanslutning för indikation på framtida igensättning. En geotextilduk placeras 
runt kassetterna för att hålla bort smuts och jord från magasinet. Underhåll varierar beroende på val 
av produkt och utformning, magasin med inspektions- och spolningsmöjlighet rekommenderas. 
 

 
Figur 11. Till vänster Dagvattenkassetter (www.rehau.com). 

http://www.rehau.com/
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3.3.2 Vattenutkastare 
 
Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en 
grönyta innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt 
omhändertas lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket 
stora regn fungerar utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på 
dagvattensystemet. Om grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill 
fastigheten, kan öppna rännor anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera 
dagvatten till planerade grönytor eller dike. Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, 
för att på så vis göra körbara. Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre 
anläggningskostnad än ett ledningsförbundet system. 
 

 
Figur 12.  Vattenutkastare och dagvattenrännor, bilder från steriks.se. 

3.3.3  Diken  
 
Diken är ofta beklätt med vegetation som tex gräs, i dessa sker en reningsprocess genom att partiklar 
sedimenterar samt att växter tar upp näringsämnen. Diken kan utformas antingen som ett vanligt dike 
eller med makadammagasin för att skapa ytterligare fördröjningsvolym. Exempel på svackdike 
redovisas i Figur 13. En förutsättning för att diken ska fungera som fördröjning är att bottenlutningen 
inte är allt för kraftigt, i de lägen diket lutar kraftigt fås endast en transport av vattnet. 
 
För att uppnå en utökad fördröjningsvolym kan diken anläggas med ett förhöjt utlopp i slutet av diket. 
På detta sätt kan diket fyllas upp vid större regn och tömmas genom infiltration. Utloppet fungerar då 
som bräddfunktion. 
 

  
Figur 13.  Till vänster svackdike med kross.. Till höger skiss av dike med förhöj utlopp. 

 Höjdsättning 
 
Höjdsättning av mark kring husen bör sättas så att vatten rinner bort från fasader och att inga 
lågpunkter intill byggnader uppstår. Vid fördröjning inom den egna tomtmarken är det viktigt att 
tomtmark anläggs med lutning mot fördröjningsmagasin. Vägar anläggs med fall mot diken.  
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 Förslag dagvattenhantering 
 
För att omhänderta dagvattnet inom området föreslås olika lösningar för att få en komplett 
dagvattenhantering. Inom tomtmark där småhus planeras föreslås en magasinslösning som 
omhändertar vattnet under ett 2-årsregn. Detta vatten avleds därefter till diken eller ledningsnät längs 
med vägarna i området som transporterar dagvattnet till större gemensamma magasin som 
dimensioneras för att omhänderta ett 20-årsregn. Figur 14 redovisar hur områdets dagvattenhantering 
skulle kunna se ut med diken och placering av fördröjningsmagasin.  
 

 
Figur 14. Förslagen dagvattenhantering. 

Ansvaret för underhåll av fördröjningsmagasin inom de egna fastigheterna tillfaller fastighetsägaren 
medan diken och de gemensamma magasinen tillhör en samfällighet, vägförening eller liknande. 
Alternativet till detta är att kommunen ansvarar för underhåll av diken och magasin.  
 
Beroende på hur tomtmarken höjdsätts kan eventuellt diken inom egen tomtmark dimensionerade att 
omhänderta ett 20-årsregn istället avledas till större gemensamma magasin. Exempelvis kan dike D1, 
i Figur 14 avledas till M1 för fördröjning och rening i gemensamt magasin istället för att omhänderta 
detta på egen fastighetsmark om höjdsättningen tillåter detta. En systemuppbyggnad för kvartersmark 
och allmän platsmark skulle kunna utformas enligt Figur 15. 
 

 
Figur 15. Systemuppbyggnad med diken på kvartersmark vilka avleds ytligt till allmän platsmark för ett 20-årsregn. 
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3.5.1 Dagvattenhantering inom tomtmark 
 
Tomtmark avsedd för enskilda småhus genererar en vattenvolym på 3m³ under ett 2-årsregn vilket 
skall omhändertas inom den egna tomtmarken. 
 
Dagvatten från takytor samlas upp i stuprör och avleds därefter med vattenutkastare på gräsytor kring 
byggnaden, ytvattnet avleds därefter via marklutning till ett magasin inom tomtmarken dimensionerat 
för en vattenvolym motsvarande ett 2-årsregn. Detta magasin kan med fördel vara ytligt i form av ett 
dike eller försänkt grönyta. Vid kraftigare nederbörd bräddar magasinet och avleds antingen via 
marklutning till ett vägdike eller via brunn och rörledningar till de större gemensamma magasinen. 
Diket töms på vatten via infiltration till marken. 
 

 
Figur 16. Sektion av fördröjningsmagasin vid avledning till vägdike 

 

 
Figur 17. Sektion av fördröjningsmagasin vid avledning till ledningsnät 

Figur 16 och Figur 17 redovisar en sektion av ett dike som dagvattenmagasin inom tomtmark. Diket 
utförs utan fall på botten och avleder alltså inte vattnet från tomten utan samlar endast upp det. Figur 
16 redovisar ett magasin där utloppet på diket är högre beläget än botten och bildar en vall i ena 
änden vilket medför att när magasinet bräddar avleds vattnet via fall på markytan till vägdike utanför 
fastighet.  
 
Om vägen i området istället utförs med måsvingar och utan vägdike krävs avvattning via brunnar och 
rörledningar, se Figur 17. I magasinet placeras då en bräddningsbrunn med kupolsil som ansluts till 
dagvattenledningar.  
 
Exempel på dimensioner av fördröjningsdike: 
Ett fördröjningsdike som är 1 m brett och 0,5m djupt behöver vara 12m långt för att rymma 3m³ vatten 
vilket motsvarar dagvatten under ett 2-årsregn inom tomtmark för småhus.  
 
Alternativ till fördröjningsdiken är nedgrävda magasin, stenkistor eller prefabricerade 
dagvattenkassetter.  
 
De fastigheter som inte kan ansluta till de gemensamma fördröjningsmagasinen behöver omhänderta 
dagvattnet för ett 20-årsregn inom den egna fastigheten, dessa är redovisade som D1- D4 i Figur 14 
och dimensioneras för vattenvolymer presenterade i Tabell 5. 
 
 
 



  Torvalla Dagvattenutredning 
2021-04-26 

Projektnummer 139135 
 

Sigma Civil AB  
www.sigmacivil.se 

 
 

RAPPORT 

Version 1.2  

17(24) 

Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym för dike D1 till D5, illustrerade i Figur 14. 

Dike Vattenvolym [m³] 

D1 6 

D2 6 

D3 6 

D4 8 

Summa 26 

 
LSS-boende på fastighet 9:1 
 
Planerat LSS-boende på fastighet 9:1 bör avleda dagvatten i östlig riktning för att inte belasta planerad 
grannfastighet i väst. För att möjliggöra detta behöver projekterat dike passera en befintlig höjdrygg 
vilket gör att diket blir lokalt ca 1,6 m djupt. I övrigt blir diket ca 0,5 m djupt med en bredd på ca 2 m. 
Förslagsvis höjdsätts fastigheten med en lutning mot projekterat dike, detta för att minska djupet och 
utbredningen av diket inom fastighetsmark, se Figur 18. 
 

 
Figur 18. Dike på LSS-boende med östlig avrinning. Höjdrygg bör planas ut inom fastigheten för att minska 
dikesutbredningen. 

3.5.2 Dagvattenhantering från vägar 
 
Dagvatten som ansamlas på vägarna inom området kan avledas med öppna diken. Vägytan bör då 
utföras med lutning mot diket, och dikets bottenlutning utförs lika med vägens. Eftersom planområdet 
är kuperat innebär det att vägarna kommer bli relativt branta i vissa partier och därmed även dikena. 
Detta innebär att diken inte kommer att fördröja vattnet utan endast transportera det. Dock finns det 
två flacka partier där diken kommer att behöva bli djupare för att uppnå en lutning på diket, se Figur 
19. Förslagsvis anläggs diket vid dessa sektioner med en längsgående lutning på 5‰ för att uppnå en 
tillfredsställande avrinning och samtidigt fördröjning. 
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Figur 19. Blått område illustrerar sträcka utan lutning längs med planerad väg. 

För att fördröja dagvattnet placeras gemensamma magasin placeras på ett antal ställen, se Figur 14.  
 
Vid en lösning med öppna diken för transportering av vattnet bör vägtrummor användas för att korsa 
vägar och infarter.  
 
Om vägar inom området utförs utan diken kan körbanan avvattnas via dagvattenbrunnar som ansluts 
till ledningssystem som leder dagvattnet till de gemensamma magasinen, se Figur 17. 
 

3.5.3 Dagvattenmagasin 
 
För att magasinera vattnet som genereras under ett 20-årsregn inom planområdet behövs fyra eller 
fem stycken magasin redovisade i Figur 14. Om vägen projekteras med diken kan dagvatten från 
vägdiken samlas upp i kupolbrunnar och därefter ledas in i magasinen via dagvattenledningar. De 
vattenvolymer som ska fördröjas i respektive magasin redovisas i Tabell 6. 
 
Magasin M1 och M2 skulle också kunna slås ihop till ett större magasin på samma plats som M2. 
Fördelen med att ha flera magasin är att dagvattenavrinningen blir trögare och mindre känsligt för 
plötsligt regnfall. Att istället använda ett magasin kan vara enklare, billigare att anlägga och 
underhålla. 
 
Tabell 6. Dimensionerande volym för föreslagna magasin/diken.  

Magasin Typ Fördröjningsvolym [m³] 

M1 Damm/dike eller underjordiskt magasin  79  

M2 Dike 24 

M3 Dike 14 

M4 Dike 17 

Summa  134 

 

3.5.4 Snösmältning och tjäle 
 
Vid tjäle kan infiltrationsförmågan anses vara obefintlig i marken vilket leder till att ingen rening 
kommer ske vid dessa förhållanden. Magasinförmågan kommer dock inte att påverkas nämnvärt vid 
tjäle. Under snösmältningen kommer dock vattenflödet att öka och därmed även magasinens 
kapacitet.  
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4 Föroreningsbelastning 

Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen i befintliga och framtida 
förhållanden, se Tabell 7 och Tabell 8. Vid beräkningar har årsnederbörden satts till 700 mm då en 
klimatkompensation lagts till på 25 %, enligt P110. Data för årsnederbörd är hämtad från SMHI, vilket 
gäller för Östersund med ett medelvärde för åren 1961-1990. Normalperioderna är oftast 30-
årsperioder, där 1961-90 är den i dagsläget gällande standardnormalperioden. Beräkningar har utförts 
med programmet Stormtac, där en jämförelse har gjorts för en framtida situation där 
exploateringsområdet förses med diken längs med vägarna med ca 150mm makadam i botten samt 
gemensamma makadamdiken för hantering av 20-årsregn.  
 
Tabell 7. Föroreningsbelastning med avseende på koncentrationer, grönt fält avser minskning av förorening. 

Förorening Enhet 
Befintlig 

- Utan rening 
Exploatering 
- Utan rening 

Exploatering 
- med rening 

Reningseffekt 

P ug/l 35 110 18 84% 

N ug/l 790 1300 320 75% 

Pb ug/l 8,6 2,1 0,26 88% 

Cu ug/l 7,2 12 1,3 89% 

Zn ug/l 20 17 1,2 93% 

Cd ug/l 0,23 0,33 0,022 93% 

Cr ug/l 2,4 4,2 1 76% 

Ni ug/l 1,9 3,7 0,62 83% 

Hg ug/l 0,023 0,033 0,0094 72% 

SS ug/l 16000 37000 4400 88% 

Oil ug/l 93 320 23 93% 

PAH16 ug/l 0,053 0,15 0,01 93% 

BaP ug/l 0,0041 0,0069 0,00047 93% 

PBDE 47 ug/l 0,0016 0,00067 0,00018 73% 

PBDE 99 ug/l 0,0016 0,0007 0,00018 74% 

PBDE 209 ug/l 0,015 0,015 0,0039 74% 

TBT ug/l 0,06 0,0016 0,00041 74% 

 
Tabell 8. Föroreningsbelastning med avseende på mängder, grönt fält avser minskning av förorening. 

Förorening Enhet 
Befintlig 

- Utan rening 
Exploatering 
- Utan rening 

Exploatering 
- med rening 

Reningseffekt 

P kg/år  0,18 1,2 0,2 83% 

N kg/år  4,2 15 3,7 75% 

Pb kg/år  0,046 0,025 0,0029 88% 

Cu kg/år  0,038 0,14 0,015 89% 

Zn kg/år  0,11 0,2 0,013 94% 

Cd kg/år  0,0012 0,0038 0,00025 93% 

Cr kg/år  0,013 0,048 0,012 75% 

Ni kg/år  0,01 0,042 0,0071 83% 

Hg kg/år  0,00012 0,00038 0,00011 71% 

SS kg/år  84 430 50 88% 

Oil kg/år  0,49 3,6 0,26 93% 

PAH16 kg/år  0,00028 0,0017 0,00012 93% 

BaP kg/år  0,000022 0,000079 5,4E-06 93% 

PBDE 47 kg/år  0,0000084 7,6E-06 0,000002 74% 

PBDE 99 kg/år  0,0000085 0,000008 2,1E-06 74% 

PBDE 209 kg/år  0,00008 0,00017 0,000045 74% 

TBT kg/år  0,00032 0,000018 4,7E-06 74% 
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Föroreningsberäkningarna visar att det kommer ske en ökning av fosfor efter exploateringen trots 
reningen via diken och stenkistor. Anledningen till att resultatet visar en ökning av fosfor beror på att 
Stormtac bedömer att koncentrationen av fosfor är högre i avrinningen från gräsytor jämfört med 
skogsmark.  

 Påverkan på miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten.  
 
Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan förhindra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, fosfor, metaller, 
partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och livsbetingelser för 
vattenlevande växter och organismer. En huvudregel i vattenförvaltningen är att en recipients status 
inte får försämras av verksamheter, planer, projekt eller liknande. Detta har av EU-domstolen 
förtydligat med att ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras. 

4.1.1 Planens påverkan på Storsjön.  
 
Slutlig recipient för planområdets dagvatten är Storsjön som även utgör dricksvattentäkt i Östersunds 
kommun. Miljökvalitetsnormerna för Storsjön är fastställda enligt följande:  

• God ekologisk status 2021  

• God kemisk ytvattenstatus med undantag av bromerad difenyleter (PBDE) samt kvicksilver 
och kvicksilverföreningar. Undantag har även lämnats för Tributyltenn-föreningar som har fått 
en tidsfrist till år 2021.  

 
Storsjöns ekologiska status är bedömd som måttlig. Detta beror på att fiskpopulationen i viss mån 
bedömts vara skadad samt att det finns tecken på försurningsproblem. De ämnen som kan påverka 
den ekologiska statusen är fosfor, kväve och partiklar. Samtliga av dessa bedöms öka i dagvattnet 
efter exploatering om ingen rening sker. Fosfor och kväve är främst kopplat till näringspåverkan med 
risk för övergödning och syrefattiga förhållanden. Storsjön har dock inte några problem med detta idag 
och några problem bör inte heller uppstå även om mängderna i dagvattnet från området ökar utan 
rening. Partiklar kan påverka siktdjup, ljusförhållanden samt bottensubstratets sammansättning. I och 
med att sjön är reglerad bör dock erosion från omgivande stränder redan ha påverkat bottensubstratet 
negativt.  
 
Storsjön uppnår ej god kemisk status, vare sig ämnen som överskrids överallt räknas med eller inte. 
Halter av bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och kustvatten i 
Sverige. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. 
Det har sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till 
ytvatten. Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. 
Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i 
dagsläget saknas tekniska förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen 
omfattas av ett undantag. Att recipienten inte uppnår god kemisk status även utan överallt 
överskridande ämnen beror på halter av tributyltenn (TBT) i vatten och sediment som överskrider 
gränsvärdet. Tributyltenn har länge använts i båtbottenfärger men är inte ett ämne som normalt 
förekommer i dagvatten. Beräkningar har utförts för bly, kadmium, nickel, krom och kvicksilver där 
mängden i dagvattnet ökar för samtliga ämnen. Förutom krom ingår dessa ämnen bland de 
prioriterade ämnen som används för att bedöma vattenförekomstens kemiska status. En screening av 
miljögifter i Storsjön genomfördes 2012-2013 av länsstyrelsen i Jämtlands län. Vid denna låg halterna 
av bly, kadmium, nickel och kvicksilver under gränsvärdet med god marginal (Länsstyrelsen 
Jämtlands län 2014).  
 
Storsjön ingår även bland de vatten som ska skyddas enligt förordningen om fisk- och musselvatten. 
De ämnen som regleras enligt dessa bestämmelser samt där beräkningar också utförts är koppar, 
zink, och oljekolväten. Samtliga av dessa ämnen ökar i dagvattnet efter exploatering om ingen rening 
sker. Vid den screening som utfördes 2012-2013 låg värdena på koppar och zink långt under 
gränsvärdet för laxfiskvatten (Länsstyrelsen Jämtlands län 2014). Olja undersöktes inte i screeningen.  
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Storsjön utgör även dricksvattentäkt vilket ställer krav på dricksvattenkvaliteten. Kraven ställs på det 
utgående vattnet från reningsverket, men ju mindre föroreningar som förekommer i råvattnet, ju lättare 
är det att uppnå god kvalitet på dricksvattnet.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de beräknade ämnena ökar i dagvattnet efter 
exploatering, men med rening via stenkistor och fördröjningsdiken så uppnås så pass god reningsgrad 
att koncentrationen för de flesta ämnena inte överstiger nuvarande halter. Undantaget för detta är 
fosfor men mängden är så liten att den anses som försumbar.  

5 Grundvattenutredning 

På uppdrag av Östersunds kommun har Sigma Civil AB utfört en grundvattenutredning för att avgöra 
föreningssituationen på ett flertal fastigheter i Torvalla. Syftet är att bedöma risken för att grundvattnet 
påverkats av markföroreningar från de tidigare verksamheterna på fastigheten Torvalla 9:2. 
Planområdet är ca 10000kvm där Östersunds kommun planerar en detaljplan för nya bostäder.  

 Omfattning 
 
Projektet har innefattat placering av två grundvattenrör på fastigheterna Torvalla 9:1 och Torvalla 9:7 
som befinner sig på planområdet.  

 Områdesbeskrivning 
 
Grundvattenrören har placerats i Torvalla, Östersunds kommun. Fastigheterna befinner sig på åker 
och skogsmark, se Figur 20. På fastigheten Torvalla 9:2 (MIFO-objekt) har det tidigare enligt uppgift 
funnits en bilverkstad.  
 

 
Figur 20. Översiktbild över undersökningsområdet. 
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 Placering av provpunkter 
 
Provpunkterna har placerats med hänsyn till tidigare verksamhet på fastigheten och i den troliga 
grundvattenströmningsriktningen.  

 Grundvattenprovtagning 
 
Placering av grundvattenrören har valts med hänsyn till grundvattnets flödesriktning, placeringen 
skedde 2019-01-22. Rör 19SC01 placerades intill en fastighet vid busshållplats. Rör 19SC02 
placerades vid åkermark. Se Figur 21 och Figur 22.  
 
Provtagning utfördes 2019-02-05 samt 2019-04-26 av Lovisa Åström på Sigma Civil.  
 
Grundvattnet har analyserats med avseende på metaller, oljor (alifater, aromater) BTEX och PAH. 
Samtliga analyser har genomförts av ackrediterat laboratorium, ALS Scandinavia AB. 

 Grundvattenrör Torvalla  

 Antal Dimension Datum Ansvarig 

Installation av 
grundvattenrör (Micael 
Sjögren – S-GEO 

2 PEH 63 mm 2019-01-22 Micael Sjögren 

 

Vid installation kunde inget vatten identifieras i grundvattenrören.  

  Observationer 

Grundvattenrör Datum Rör 

ovan 

mark 

Till berg Tot 

Längd 

Filter Nivå Ansvarig 

19SC01 2019-01-22 0.65 4.1 5m 4m Torrt Micael 
Sjögren 

19SC02 2019-01-22 0.74 7.1 8m 4m Torrt Micael 
Sjögren 
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Figur 21. Placering av grundvattenrören. 

 
Figur 22. Placering av grundvattenrören. 
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 Resultat 
 
Vid provtagningen i februari kunde grundvattenprov tas i punkt 19SC02 på 6,26 meters djup. I punkt 
19SC01 kunde inget grundvatten identifieras vid detta tillfälle. Därför genomfördes en ny provtagning i 
punkt SC1901 i april då grundvatten kunde hämtas på 3,6 meters djup. Analysresultat redovisas i 
bilaga 1. Analysrapporter från ALS Scandinavia redovisas i bilaga 2. 
 
Ingen av parametrarna i respektive provpunkt överskred ”höga halter” enligt SGU:s 
bedömningsgrunder. I provpunkt 19SC01 identifierades nickel och zink i ”måttliga halter” samt arsenik 
och koppar i ”mycket låga halter”. I provpunkt 19SC02 identifierades ”måttliga halter” av nickel och 
”mycket låg halt” av arsenik. Inga parametrar ansågs som allvarliga utifrån Naturvårdsverkets 
tillståndsklasser eller överskred SPBIs riktvärden för grundvatten. 

6 Slutsats 

I och med exploateringen kommer dagvattenflödet att öka från planområdet. Förutsättningar för LOD i 
området är begränsat på grund utav de geologiska förhållandena samt marklutningen i området. För 
att fördröja ett 2-årsregn under 10 min inom respektive tomt krävs enskilda magasin som rymmer 
3 m³. För att fördröja ett 20-årsregn behövs en total fördröjningskapacitet på 134 m³ på föreslagen 
exploatering. Öppna lösningar med diken och/eller underjordiska magasin föreslås där ansvaret för de 
gemensamma magasinen kan ges till en vägförening eller samfällighet. Ytvatten från vägar kan 
avledas med diken.  
 
Vid skyfall finns risk att nedströms fastigheter får ökad belastning varför ett större dike längs med 
Opevägen bör anläggas. Ytterligare åtgärder vid skyfall är att anlägga ett dike längs med den västra 
planområdesgränsen för att avleda potentiellt skyfallsvatten från uppströms avrinningsområde.  
 
Föroreningsbelastningen för recipient efter exploatering med föreslagen rening kommer innebära en 
minskad belastning av alla kontrollerade föroreningar utom fosfor. Dennes ökning bedöms dock så 
pass liten att MKN kommer att kunna uppfyllas.  
 
De grundvattenprover som har tagits visar inte på några behov av åtgärder för att rena grundvattnet. 


