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 Sammanfattning 

I rubricerad utredning redovisas förslag till dagvattenhanterande åtgärder för Brunflo-Änge 1:144. Den 
aktuella planen har beskrivits ur ett dagvattenperspektiv för nulägessituationen och för den planerade 
förändringen. Utredningen visar på hur avrinningsmönstret bedöms förändras som en följd av 
tillkommande byggnader och förändrad markanvändning inom planen. För att utreda 
dagvattensituationen har planen delats in i delområden. 

Beräkningar visar på att dagvattenflödena ökar i delområde 1 från 8,4 l/s (för ett 2-årsregn med 10 min 
varaktighet) för nuläget till 18 l/s (för ett 2-årsregn med 10 min varaktighet med klimatfaktor) i efterläget. 
I delområde 2 ökar dagvattenflödena från 20 l/s (för ett 2-årsregn med 10 min varaktighet) för nuläget till 
50 l/s (för ett 2-årsregn med 10 min varaktighet med klimatfaktor) i efterläget. Från hela planen ökar 
dagvattenflödena från 180 l/s (för ett 20-årsregn med 10 min varaktighet) för nuläget till 290 l/s (för ett 
20-årsregn med 10 min varaktighet med klimatfaktor). 

För att en flödesneutralitet ska uppnås i planen (mellan nuläget och efterläget) krävs erforderliga 
fördröjningsvolymer (våtvolymer) på 6 m3 för delområde 1, 19 m3 för delområde 2 och 33 m3 för planen 
som helhet. 

För att uppnå en god dagvattenhantering inom planen har åtgärder som planerad höjdsättning, 
översilning över naturmark, möjliggörande av infiltration samt fördröjningsmagasin föreslagits. 

Området innehar särskilda befintliga förutsättningar såsom instängt område med risk för 
dämningssituationer samt pumplösning för dagvatten. Detta är aspekter som skulle kunna förbättras för 
en god dagvattenhantering. Dessa aspekter har dock betraktats som befintligheter och fokus på 
utredningsarbetet har istället varit att uppnå en god dagvattenhantering på de delar inom planen som 
planeras att förändras mellan nuläge och efterläge. 

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

 1.1 Bakgrund och Syfte 

En detaljplan är under framtagande för att möjliggöra för byggande av bostäder, kontor och vård i 
Brunflo-Änge 1:144.  

Politiskt finns en önskan om att skapa nya bostäder i tätorterna och Brunflo har goda förutsättningar för 
detta. Behovet av nya bostäder kan i den aktuella planen tillgodoses på delar av den park som finns ovan 
korsningen Jacob Ängmans väg och Gustavägen. Planläggningen för vård- och omsorgsförvaltningens 
byggnad behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta men även omkringliggande mark behöver 
planläggs för att tillgodose de andra behoven. 

Syftet med planen är att lägga fast och bestämma omfattningen av bostäder i parkmarken. I samband 
med planläggningen ska även kompensationsåtgärder för minskningen av parkmarken klarläggas. Vidare 
syftar detaljplanen till att säkerställa utformningen och gestaltningen av nya bostäder. Planförslaget 
syftar även till att lägga fast vilka användningar som är lämpliga. Den nya bebyggelsen ska anpassas till de 
rådande förutsättningarna gällande dagvatten- och geoteknik. För att möta dessa behov har mark och 
exploatering lämnat in ansökningar om planbesked.  

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

I utredning presenteras de övergripande dagvattenprinciperna som ska gälla för dagvattenhanteringen 
som kommunen tagit fram. Dessa principer har i utredningen använts som kravställanden för 
dagvattenhanteringen. I analysen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för 
att se hur avrinningsmönstret inom planområdet förändras som en följd av planerad exploatering och 
vilka dagvattenflöden som kan förväntas genereras. Utifrån detta har erforderliga fördröjningsvolymer 
beräknats för att uppnå en flödesneutralitet. Även föroreningssituationen har beräknats samt förväntad 
reduceringsgrad i föreslagna åtgärder. Vid val av de dagvattenhanterande åtgärdsförslagen har särskild 
hänsyn tagits till de givna platsspecifika förutsättningarna. 
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 1.2 Förutsättningar 

 1.2.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt 
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig 
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en 
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare flödestoppar kan bli resultatet om 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och 
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera 
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området. 

Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. 
Dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med 
dagvattnet ut i recipienten. Det föreligger också en större risk för transport av sediment innan den 
nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats. 

För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada ska därför en robust och 
uthållig platsspecifik dagvattenhantering framarbetas. 

 1.2.2 Riktlinjer, dagvatten 

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

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

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

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

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

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

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

• Hänsyn ska tas till platsspecifika förutsättningar i samtliga riktlinjer ovan. 
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 1.2.3 Förorenade områden 

I nedanstående bild redovisas lokalisering av kända föroreningar inom planen och i dess direkta närhet. 
Föroreningarna är beskrivna utifrån information som erhållits från kommunen, se figur 1 för lokalisering 
av föroreningar. 

Ett av objekten ligger uppströms planområdet (förorening B), detta objektet har enligt kommunen en 
mycket låg riskbild. Spridning av föroreningar från förorening A, C och D bör sannolikt huvudsakligen ske 
åt sydväst med tanke på områdets topografi. På grund av att höjdskillnaderna är avsevärt högre åt 
nordost kan det antas att grundvattnet trycker på från nordost trots att äldreboendet ligger i en lågpunkt.  

Värt att nämna är också den vall som ligger söder om den befintliga vårdbyggnaden vilken förväntas 
begränsa det ytavrinnande dagvattnet som annars skulle tillföras området för förorening A. 

 

 
Figur 1. Kända föroreningar inom och i planens närhet (Östersunds kommun). Plangräns illustrerad med röd linje. 
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Förorening A 
Lundqvist smidesverkstad, Brunflo-Änge 1:97 (Id 169060, MIFO Id F2380-0865), branschklass 3. På 
fastigheten har det funnit en smides- och mekanisk verkstad, en verkstadsindustri utan halogenererade 
lösningsmedel. Verksamheten var en smidesverkstad med en begränsad kemikalieanvändning. Objektet 
får riskklass 4 eftersom omgivningen troligtvis inte har påverkats på ett negativt sätt. 

Förorening B 

Däck och släpvagnsservice i Brunflo, Brunflo-Änge 1:122 (Id 168892, MIFO Id F2380-0623). Objektet 
ändras från bransch Gummiproduktion till Övrigt BKL 4 2011-10-03 efter samtal med berörda. Detta 
eftersom det bara förekommit byte av däck under 2 - 3 år under 1970-talet, och inga kemikalier förutom 
solution förekom i verksamheten. Objektet har riskklass branschklass 4. Identifiering är avslutad, 
slutsatsen är att ingen åtgärd är motiverad.  

Förorening C 

Esso i Brunflo SPIMFAB, Brunflo-Änge 1:53 (Id 168512, MIFO Id F2380-0088), branschklass 2. 
Schaktsanering genomförd 2003-12-31. Åtgärder är utförda för en Mindre känslig markanvändning. Enligt 
överenskommelse mellan konsult och kommunen behöver inte grundvattnet analyseras efter avslutad 
sanering (uppgrävning av jord). "När marken är sanerad kommer även grundvattenkvalitén efter en tid 
att återställas.” 

Förorening D 

St1 Shell dieselanläggning Brunflo, Brunflo-Änge 3:2 (Id 168780, MIFO Id 2380–0463). Verksamheten 
omfattar drivmedelshantering, branschklass 2. Delåtgärder för hantering av föroreningen. Det finns ett 
kontrollprogram till våren 2021. Det är åtgärder genomförda inom området sommaren 2019. Det är flera 
undersökningar genomförda, troligen finns föroreningar under E14. Det finns en drivmedelsanläggning 
även på andra sidan E14. Enligt konsulten viktigt att stationsområdena betraktas som en helhet under 
åtgärdens projektering och utförande. Mark- och grundvattenundersökningar har utförts 2007, 2011 som 
visar på halter över MKM samt fri fas av diesel ovanpå grundvattenytan. Fler mark- och 
grundvattenundersökningar är planerade till våren 2013. Kommunen bedömer att åtgärder är 
nödvändiga. 

 1.2.4 Planens recipient  

Områdets recipient är Storsjön och detta vatten är klassad som en vattenförekomst och omfattas därför 
av miljökvalitetsnormer. 

Sveriges länsstyrelser statusklassificerar Sveriges sjöar och vattendrag med avseende på ekologisk och 
kemisk status. Dessa normer anger vilken status vattenförekomsten ska ha och när det senast ska ha 
uppnåtts. 

Den ekologiska statusen bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig. Kemisk status klassas som god eller uppnår ej god. Gällande den kemiska statusklassningen 
finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa 
ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
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I det webbaserade verktyget VISS1 (VatteninformationsSystem Sverige) finns dessa klassningar och kartor 
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Alla större vatten är indelade i 
enheter som benämns som vattenförekomster. Förvaltningen av VISS ligger idag hos Länsstyrelsen i 
Jönköping. Storsjön är uppförd i VISS som en vattenförekomst med identifikation SE702172-143255. 

Förutom ekologisk status och kemisk ytvattenstatus gällande miljökvalitetsnormer så är Storsjön en 
dricksvattentäkt. Nedanstående text är hämtad från Vattenplan för Storsjön2  

Kommunerna och Länsstyrelsen ska genomföra bedömningar av dricksvattenkvalitet och andra 
ekologiska aspekter. Miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet medför högre krav på vattenkvalitet än 
vad som ofta gäller för dricksvattenkvalitet för enskild förbrukning. 
 
Vattendirektivet har två huvudfokus 

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

- säkerställa tillgången till rent vatten för dricksvattenproduktion. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att ange den kvalitet som ett vatten ska 
ha utifrån dessa två huvudfokus. Normerna tar sikte på tillståndet i miljön och vad den tål och ska därför 
avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller önskat miljötillstånd för att skydda eller avhjälpa 
skador på växt- och djurlivet eller människors hälsa. Det akvatiska ekosystemet är ofta känsligare för 
störningar än vad människan är och därför ställer miljökvalitetsnormerna i många fall högre krav på 
vattnets kvalitet än vad som ställs utifrån ett dricksvattenperspektiv.  

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

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

Ekologisk status Kemisk status Risk 

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

Senast beslutade 
miljökvalitetsnorm att 
uppnå 

God ekologisk status 
2021 

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

 

    

 

 
1 viss.lansstyrelsen.se 
2 Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 
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Riskbedömningen baseras på en analys per miljöproblem av betydande påverkandekällor och dess 
förväntade utveckling samt klassificering av status av relevanta kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet och 
säkerhet.  

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

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

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

 1.3 Underlag 

 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport: 

• Övergripande principer för kravställande dagvatten (Östersunds kommun). 

• Geoteknisk utredning (Sweco Civil). 

• Utkast planinformation (Östersunds kommun). 

• Utsnitt grundkarta (Östersunds kommun). 

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

• Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 

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

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

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

• Avrinningsanalys i Scalgo Live. 

• Information gällande föroreningar (Östersunds kommun). 

• Orientering, prel. planavgränsning 18 augusti 2020 (Östersunds kommun). 

• Foton genomfört platsbesök (Östersunds kommun). 

• Relationshandling. Nybyggnad av korttidsboende och modulhus, TREEAB 2018-10-31. 
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2. Befintliga förhållanden 

 2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger intill Gustavägen och Jacob Ängmans väg i centrala Brunflo. Tågstationen ligger 
knappt 200 meter rakt söderut. I närområdet finns bensinstation Gulf och Gusta industrifastighet. 
Området vid Karlviksvägen med flerbostadshus ligger också i direkt anslutning till planområdet. 
Planområdet är ungefär 30 610 m2, för orientering se figur 2 och 3.  

 

 
Figur 2. Orientering (Östersunds kommun). Plangränsen illustrerad med röd linje. 

 
Parkområdet söder om Gustavägen består idag av en gräsyta, enstaka tallar och mindre buskage. 
Gräsytan sluttar relativt brant i sydvästlig riktning. Området söder om Jacob Ängmans väg består av 
befintliga byggnader, parkeringar och gräsytor. Nuvarande byggnader består av ett vårdboende med 
omsorgsförvaltning i öster och gruppbyggda småhus i väster. 

Byggnaden för vård- och omsorgsförvaltningen byggdes för ungefär fem år sedan. Byggnaden kunde då 
inte få permanent bygglov eftersom användningen inte var i enlighet med gällande detaljplan vilket 
skapade behovet av att ta fram en ny detaljplan. 
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Figur 3. Orientering, befintligheter och omgivande intressepunkter (Östersunds kommun). Plangräns illustrerad med 
röd linje. 

 
Topografiskt så består planen av två nivåer och skillnaden är relativt stor. För att ge en bild av 
nivåskillnaderna så ligger nivåer på Jacob Ängmans väg på ca +338 och kring vårdbyggnaden på ca + 332. 
Nivåskillnaden tas upp i en vegetationsstäckt slänt mellan Jacob Ängmans väg och den nedre delen av 
planen. Den nedre delen av planen är betydligt flackare och lutar svagt öster ut. Söder om och öster om 
den befintliga vårdbyggnaden återfinns tidvis blötare partier då dessa områden utgör planens 
huvudsakliga lågpunkter. Mindre lokala lågpunkter finns även kring de gruppbyggda bostäderna.  

För att få en uppfattning av hur området ser ut i dagsläget se figur 4, 5, 6 och 7. 
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Figur 4. Nulägessituation. Vy norr ut. Vårdbyggnaden till höger i bild och de gruppbyggda småhusen till vänster. En 
nybyggd carport syns centralt i bilden (Östersunds kommun). 
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Figur 5. Nulägessituation, vy i nordväst ut från området nedan vårdbyggnaden och baksida carport (Östersunds 
kommun). 
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Figur 6. Nulägessituation, vy söder ut mot området för vårdboendet som illustrerar nivåskillnaden (vegetationstäckt 
slänt) mellan Jacobs Ängmans väg och området för vårdboendet (Östersunds kommun). 

 

 
Figur 7. Nulägessituation, vy i nordostlig riktning. Befintlig park söder om Gustavägen (Östersunds kommun). 
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 2.2 Geoteknik och grundvatten 

En geoteknisk undersökning har tagits fram av Sweco civil Östersund för vårdbyggnaden3. Vid 
undersökningen utfördes 3 st Provgropar, Pg1, Pg2 och Pg3 för kontroll av jordlagerföljd, jordarter och en 
okulär bedömning av jordens relativa fasthet. För positioner av dessa provgropar se figur 8. 

 

 
Figur 8. Utförda provgropar geoteknisk utredning GK1 (Sweco Civil, Östersund). Plangräns illustrerad med röd linje. 
 

Provgrop 1 

Jordprofilen utgöres av ca 1 meter fyllning som består av grusig sandvilande på 2 m torv. Under torven 
har lera påträffats, mäktigheten på leran uppgår till ca 0,6 m. Leran underlagras av ett tunt lager, ca 0,2 
m, sandig grusig morän ovan skifferberg. Grundvatten rinner in 3,7 m under markytan och stabiliseras 3,6 
meter under markytan i höjd med den sandiga grusiga moränen. Grävningen har avslutats på ca 4 meter 
under den i dag befintliga markytan. Se figur 9 för att få en bild av jordlagerföljden i provgrop 1. 

 
3 Röda villan, hvb-hem, Östersunds kommun, Geoteknisk utredning Gk1, geokonstruktion i geoteknisk klass 1. Sweco Civil AB, 
Geoteknik, 2016-03-07. 
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Figur 9. Provgrop 1. 
 

Provgrop 2 

Jordprofilen utgöres av ca 0,3 meter vegetation och matjord. Där under förekommer stenmorän (krossat 
skifferberg) med hög relativ fasthet. Provgropsgrävningen har avslutats ca 2,0 meter under den idag 
befintliga markytan. Se figur 10 för att få en bild av jordlagerföljden i provgrop 2. 
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Figur 10. Provgrop 2. 

 

Provgrop 3 

Jordprofilen utgöres av ca 1,4 meter matjord, vilande på lera med en mäktighet på 0,4 meter. Därunder 
förekommer stenmorän (krossatskifferberg) med hög relativ fasthet. Provgropsgrävningen har avslutats 
ca 2,2 meter under den i dag befintliga markytan. Se figur 11 för att få en bild av jordlagerföljden i 
provgrop 3. 
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Figur 11. Provgrop 3.  
 

Den geotekniska utredningen uttalar sig inte om infiltrationsmöjlighet av dagvatten (till grundvattnet). 
Ingen av de utförda provgroparna (1-3) påvisar heller detta. Dagvatten tar sig säkerligen ned i de översta 
skikten men provgroparna påvisar relativt täta underlagrade material. 

Utifrån perspektivet att området är instängt bedöms provgrop 3 mest intressant utifrån dess lokalisering. 
I området i provgrop 3 närhet ansamlas dagvatten enligt scalgo. Utifrån resultatet av provgrop 3 kan inte 
några goda förutsättningar för infiltration konstateras men samtidigt har inga direkta problem med 
stående vatten rapporterats in enligt kommunen. Detta betyder att dagvattnet på något vis tar sig vidare 
genom markprofilen. Detta skulle eventuellt kunna ske i ledningsschakter för befintliga ledningar inom 
planen. Exempelvis så ligger det fjärrvärme förlagd sydväst om provgrop 3. 

 2.3 Befintliga ledningar 

Befintligt ledningsnät för dagvatten i planens närhet går längs Jacob Ängmans väg, Hattmakarvägen, 
Gustavägen samt längs E14 (centrumvägen). Befintlig dagvattenanslutning är servisen i Jacob Ängmans 
väg vid infartsvägen ned mot vårdbyggnaden. Eftersom anslutningspunkten för dagvatten ligger på en 
betydligt högre nivå än vårdbyggnaden och dess omgivande ytor så pumpas dagvatten via befintlig 
pumpstation till anslutningspunkten. Pumpen avvattnar endast delar av området kring vårdbyggnaden. 
Det finns två befintliga pumpstationer och deras lägen är vid den östra och den västra gaveln på 
vårdbyggnaden. 
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Ledningsnätet för dagvatten nedströms anslutningspunkten släpps sedan i Gustabäcken nedan Villavägen 
som från detta läge avrinner längs Gustavägen. Gustabäcken mynnar sedan i Storsjön (Brunfloviken), se 
figur 12 och 13. 

 

 
Figur 12. Befintligt ledningsnät för dagvatten (VA Östersund). Plangräns illustrerad med röd linje. 
 

 
Figur 13. Gustabäckens väg mot recipienten Storsjön (Brunfloviken). Plangräns illustrerad med röd linje. 
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 2.4 Befintlig ytlig avrinning 

Området har översiktligt studerats i Scalgo. I den analysen tas ingen hänsyn till befintligt ledningsnät eller 
eventuell infiltration i mark. Dagvatten avrinner söder ut över parkmarken i planens södra del och vidare 
in i planens västra del nedan Jacob Ängmans väg. Avrinningen över området nedan Jacob Ängmans väg 
rör sig öster ut i huvudsak längs planens sydvästra del. Dagvatten rinner även in i planen från området 
norr om planområdet längs Hattmakarvägen och längs den del av Jacob Ängmans väg som löper parallellt 
med Hattmakarvägen.       

Det kan konstateras att det finns vissa instängda lågpunkter inom området i dagsläget. Färgsättningen i 
nedanstående figur illustrerar förväntade dämningsdjup. Upp till 1 cm är grönt, mellan 1 cm och 25 cm är 
gult och över 25 cm är rött. Dämningssituationer uppstår till viss del norr om de gruppbyggda småhusen i 
slänten nedan Jacob Ängmans väg (väster om infartsvägen). Viss dämning sker också i slänten öster om 
infartsvägen. Störst risk för dämningssituationer råder söder och sydöst om vårdbyggnaden. Efter 
ansamlingen sydöst om vårdbyggnaden i planens östra del tar sig dock dagvattnet enligt analysen i Scalgo 
vidare i riktning mot Gusta industrifastighet, se figur 14.   

 

 
Figur 14. Översiktlig analys i Scalgo (Scalgo Live). Plangräns illustrerad med röd linje. 

 

 2.5. Sammanfattning förutsättningar  

Den aktuella planen bedöms innefatta särskilda förutsättningar, därav summeras dessa i punktform 
nedan. För utredningsarbetet har dessa förutsättningar varit styrande vid indelning av delområden, val av 
dagvattenåtgärder, antaganden och bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen. 
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• Topografisk stora skillnader inom planen. 

• Anslutningspunkt för dagvatten kräver pumpning för området söder om Jacob Ängmans väg. 

• Den södra delen av planen kan konstateras utgöra ett instängt område. 

• Enligt Scalgo föreligger områden med risk för dämningssituationer. 

• Planen saknar logisk eller lämplig släppunkt för den södra delen av planen. 

• Okänd infiltrationskapacitet.   

3. Beräknade flöden för nuläget 

 3.1 Markanvändning  

De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder, grundkarta samt foton från 
kommunens platsbesök. Som det omnämnts tidigare under avsnitt ”Områdesbeskrivning” består 
området dels av parkmark med inslag av träd/buskage i planens södra del. Området nedan Jacobs 
Ängmans väg i slänten ned mot områdets norra del består av naturmark i form av blandad skog med 
inslag av enstaka större tallar. I planens södra del, nedan Jacob Ängmans väg består området av befintlig 
bebyggelse i form av vårdbyggnad för omsorgsförvaltningens behov (hemtjänst och korttidsboende), 
gruppbyggda småhus som använts som flyktingbostäder och övriga hårdgjorda ytor (körytor, parkeringar 
och takytor). De gruppbyggda småhusen ska på sikt flyttas bort från området. I övrigt har området en 
karaktär av ängsmark med grusade körytor i väster. 

Utifrån avrinningsanalys, topografi och befintlig anslutningspunkt för dagvatten samt den planerad 
markanvändningen har planen delats upp i 3 delområden för bedömning i rubricerad utredning. 

Utöver ovanstående aspekter har också hänsyn tagits till följande. Delområde 1 bedöms kunna hanteras 
genom en självfallslösning och fördröjning till anslutningspunkten i Jacob Ängmans väg med hänsyn till 
topografi och tydlig avgränsning av Jacob Ängmans väg. Delområde 2 står för planens största förändring 
med avseende på markanvändning i efterläget och här bedöms det krävas fördröjande 
dagvattenhantering för det dimensionerande 2-årsregnet. Delområde 3 har karterats separat då det 
bedöms bli oförändrat mellan nuläge och efterläge med hänsyn till markanvändningar. Detta område har 
också, sedan tidigare, en höjdsättning ut mot vegetationsytor och en befintlig pumplösning för dagvatten 
till anslutningspunkt. I delområde 3 krävs fördröjande åtgärder för det dimensionerande 20-årsregnet. 

De identifierade delområdena används vidare i utredningen både för nuläget och efterläget. Området i 
sydöst ned mot E14 bedöms inte vidare avseende flöden och föroreningar eftersom området tydligt är 
avgränsat höjdmässigt med en vall och ingen förändring av markanvändning planeras. Däremot så 
redovisas dagvattensituationen för nuläget och efterläget för hela planen men detta område ligger då 
inte med i analysen. 

Det har bedömts särskilt viktigt att redovisa hur markanvändningen karterats för planen då detta ej är 
fullt fastslaget. Detta för att eventuella kommande justeringar av planens struktur och tillhörande 
revideringar av beräkningar ska gå att följa. I figur 15 redovisas identifierade delavrinningsområden och 
karterade markanvändningar för nuläget. 
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Figur 15. Illustration över identifierade delområden (1, 2 och 3) och karteringen av markanvändningar inom planen 
för nuläget. 

 
I nedanstående tabeller redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för 
respektive markanvändning för nulägessituationen. Delområdena redovisas med avseende på 
markanvändningar, se tabell 2, 3 och 4. Eftersom ingen förändring bedöms ske i delområde 3 utförs dock 
inga fortsatta beräkningar för detta delområde. Dessa tabeller läses med fördel tillsammans med figur 
15. 

 
Tabell 2. Nuvarande markanvändning inom delområde 1 med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Gräsytor 0,10 0,37 

Asfaltsyta 0,80 0,03 

Totalt 0,15 0,40 

 
Tabell 3. Nuvarande markanvändning inom delområde 2 med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Skogsmark 0,10 0,06 

Gräsytor 0,10 0,87 

Grusytor 0,40 0,11 

Takytor 0,90 0,02 

Totalt 0,14 1,06 
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Tabell 4. Nuvarande markanvändning inom delområde 3 med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Skogsmark 0,10 0,12 

Gräsytor 0,10 0,48 

Asfaltsytor 0,80 0,31 

Takytor 0,90 0,09 

Totalt 0,14 1,00 

 

 3.2 Flödesberäkning 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats 
tillsammans med dimensionerande regn. För flödesberäkningen för kvartersmark har ett 2 års regn med 
10 min varaktighet använts. För planen som helhet har ett 20 års regn med 10 min varaktighet använts.  

Val av dimensionerande regn har gjorts utifrån kommunens riktlinjer för dagvatten. Nedan anges 
beräknade flöden för nuläget inom delområde 1, delområde 2 samt för hela planområdet, se tabell 5.  

Tabell 5. Beräknat dimensionerande flöden för respektive delområde och planområdet för nuläget.  

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

Flöde nuläge 20-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

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

Delområde 1 8,4   

Delområde 2 20   

Planområdet  180 300 

 

 4. Beräknade flöden för efterläget 

 4.1 Markanvändning 

Bostäder planeras på delar av parken i planens norra del, norr om Jacob Ängmans väg inom delområde 1. 
Delar av parken (södra delen) i delområdet planeras att bestå av kvartersmark för bostäder. Söder om 
Jacob Ängmans väg är marken i nuläget planlagd för bostäder och hotell. Marken planeras för ny 
bebyggelse i form av bostäder, kontor och vård. Planbestämmelsen hotell utgår och den befintliga 
vårdbyggnaden ska finnas kvar. 

Längs planens sydvästra del inom delområde 2 planeras det för ny bebyggelse i form av garage. Inom 
delområdets mitt samt längst till väster planeras för ny bebyggelse i form av flerbostadshus i två 
våningar. Det grusade partiet i delområde 2 övergår till asfalt och gräs. Stora delar av parkmarken i norra 
delen av planområdet ska bibehållas och det gröna stråket med blandad skog längs delområde 2 och 3 
nordöstra del i slänten nedan Jacob Ängmans väg ska även fortsättningsvis bibehållas som naturmark. 

I figur 16 redovisas identifierade delavrinningsområden och karterade markanvändningar för efterläget. 
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Figur 16. Illustration över identifierade delområden (1, 2 och 3) och karteringen av markanvändningar inom planen 
för efterläget. 

 
I nedanstående tabeller redovisas karterade markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta för 
respektive markanvändning för efterläget. Endast delområde 1 och 2 redovisas med avseende på 
markanvändningar eftersom ingen förändring bedöms ske i delområde 3, se tabell 6 och 7. Dessa tabeller 
läses med fördel tillsammans med figur 16. 

Tabell 6. Planerad markanvändning för efterläget inom delområde 1 med avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Takytor 0,90 0,03 

Asfaltsyta 0,80 0,06 

Gräsyta 0,10 0,31 

Totalt 0,27 0,40 

 

Tabell 7. Planerad markanvändning för efterläget inom delområde 2 med avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning.  

Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

Skogsmark 0,10 0,06 

Takytor 0,90 0,11 

Asfaltsyta 0,80 0,15 

Gräsyta 0,10 0,74 

Totalt 0,29 1,06 
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De framtida förhållanden har översiktligt studerats utifrån ett dagvattenperspektiv. Detta för att få en 
bild av hur avrinningsmönstret förändras mellan nuläget och efterläget samt för att kunna identifiera 
lägen för fördröjningsvolymer. 

I figur 17 illustreras områdets förändrade avrinningsmönster med förväntade rinnvägar för det 
dimensionerande 2-årsregnet (blå linje) och det dimensionerande 20-årsregnet (cyan linje). Bedömda 
lägen för fördröjningsåtgärder har illustrerats med punkter (blå punkt för 2-årsregn respektive cyan punkt 
för 20-årsregn). Inom delområde3 har också befintligt översvämningsområde skrafferats i cyan. Denna 
yta bör förslagsvis nyttjas för att tydligare definiera det potentiella översvämningsområdet. Lämplig 
åtgärd för detta är att anlägga ett grunt brett svackdike, se exempel i figur 18. Det finns också möjlighet 
att utföra detta ”förstärkt” med en krossfylld botten. Här kan förutom en säkrare tidvis översvämningsyta 
skapas även fördröjning uppnås samt möjliggörande av infiltration. I svackdiket skapas även ytterligare 
rening. Se också avsnitt ”Planerad höjdsättning”. 

 
Figur 17. Illustration av det förändrade avriningsmönstret för 2- och 20-årsregnet i efterläget. I figuren syns också 
delområden och markanvändning, bedömda lägen för fördröjning samt befintligt översvämningsområde.  
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Figur 18. Vegetationstäckt svackdike förstärkt med stensättning för tidvis fördröjning och definierad avledning. 
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 4.2 Flödesberäkningar 

För att beräkna framtida flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har motsvarande metod som för 
nulägessituationen använts. Hänsyn har tagits till förväntade klimatförändringar för efterläget genom att 
dimensionerande flöden räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. I tabell 8 anges beräknade flöden efter 
den planerade exploateringen.  

Tabell 8. Beräknat dimensionerande flöde för respektive delområde och för planområdet efter exploatering.  

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

Flöde efterläge 20-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

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

Delområde 1 18   

Delområde 2 50   

Planområdet  290 500 

 4.3 Föroreningsberäkning 

Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v20.2.2). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade 
föroreningstransport. Förväntad reducering av föroreningar har i StormTac modellerats genom att 
möjliga dagvattenåtgärder för området lagts in i modellen.  

Observera att anläggningarna som ingår i beräkningarna är valda för att i möjligaste mån efterlikna de 
dagvattenåtgärder som beskrivits under avsnitt ”Föreslagna dagvattenåtgärder” och som förmodas 
byggas i området. Antalet typer av reningsanläggningar, där reningseffekten går att modellera, är för 
nuvarande relativt begränsat i StormTac. Effekter av exempelvis viss dämning samt översilning över 
vegetationsytor och därigenom fastläggning av partikelbundna föroreningar som i praktiken kommer att 
ske kan inte studeras fullt ut i modellen. De reningssteg som lagts in i modellen visar därför mest troligt 
en konservativ bild av förväntad reduceringsgrad. 

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

De reningssteg som lagts in för beräkning är i modellen krossdike (makadamdike) och detta ska efterlikna 
planens fördröjningsanläggningar. I respektive anläggning ska den erforderliga volymen för respektive 
delområde samt hela planområdet tillgodoses. 

Resultaten avseende föroreningssituationen i dagvattnet utifrån StormTac ska ej betraktas som absoluta 
utan dessa ger en översiktlig bild av områdets föroreningssituation och förväntad reduceringsgrad. Detta 
är viktigt att beakta med hänsyn till at underliggande data är schablonmässiga och karteringar har gjorts 
utifrån erhållna illustrationer, se tabeller 9, 10 och 11. I tabellen redovisas också framtagna riktvärden för 
den jämförelsen4. 

 

 

 
4 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. Regionplane- och trafikkontoret 
Stockholm lans landsting, februari 2009.   
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Tabell 9. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) för nuläge, efterläge utan rening, efterläge med rening och 
förväntad reduceringsgrad för delområde 1. 

Delområde 1 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 120 1300 3.6 14 21 0.21 3.3 1.9 24000 0.011 

Efterläge utan rening 120 1400 3.2 14 22 0.33 4.2 2.9 19000 0.013 

Efterläge med rening 80 850 1.5 7.6 8.2 0.11 2.4 1.7 12000 0.0076 

Förväntad 
reduceringsgrad (%) 

32 38 51 47 63 68 43 39 40 43 

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

*Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Tabell 10. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) för nuläge, efterläge utan rening, efterläge med rening och 
förväntad reduceringsgrad för delområde 2. 

Delområde 2 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 110 1200 3.3 11 24 0.21 1.8 1.4 25000 0.0072 

Efterläge utan rening 120 1300 3.1 13 22 0.38 4.1 3.1 20000 0.013 

Efterläge med rening 72 730 1.3 6.2 7.1 0.099 2.0 1.5 11000 0.0062 

Förväntad reduceringsgrad (%) 40 44 58 53 68 74 51 50 48 51 

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

*Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Tabell 11. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) för nuläge, efterläge utan rening, efterläge med rening och 
förväntad reduceringsgrad för planområdet. 

Planområdet P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 110 1300 3.2 14 22 0.28 3.9 2.7 19000 0.013 

Efterläge utan rening 110 1400 3.1 14 22 0.35 4.5 3.2 18000 0.014 

Efterläge med rening 75 850 1.5 7.6 8.1 0.11 2.5 1.9 11000 0.0081 

Förväntad reduceringsgrad (%) 32 38 51 47 63 68 44 40 39 43 

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

*Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Samtliga föroreningshalter ligger lägre i efterläget med rening förutom för krom och nickel i delområde 2. 
Skillnaden mellan nuläge och efterläge med rening för krom och nickel är dock marginellt och bedöms 
ligga inom felmarginalerna för modelleringen. Samtliga föroreningshalterna ligger också betydligt lägre 
än redovisade riktvärden. Dessa riktvärden har dock tagits fram utifrån ett storstadsperspektiv och ska 
därför betraktas med hänsyn till det. 

 4.4 Fördröjningsvolymer 

I tabell 12 och 13 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats. Dessa volymer krävs för att en 
flödesneutralitet ska uppnås i respektive delområde samt för hela planen. I den första kolumnen i 
tabellerna är en våtvolym redovisad där hela volymen finns tillgänglig i magasinet. 
Fördröjningsmagasinens utformning ska dock ta hänsyn till vilket material magasinet fylls med. I andra 
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kolumnen i tabellerna har ett ytanspråk redovisats i ett scenario där magasinen anläggs med ett 
krossmaterial med en porvolym på 35% samt ett djup på 1 m. Vid ett dimensionerat 20-årsregn bedöms 
dagvattnet avrinna vidare eftersom volymerna för 2-årsregnet inte är tillräckliga. I denna situation 
fördröjs 20-årsregnet för helheten i planens lågpunkt inom allmän platsmark. 

Tabell 12. Erforderliga volym för fördröjning av 2-års regn inom kvartersmark. 

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

Delområde 1 6 17 

Delområde 2 19 55 

 
Tabell 13. Erforderliga volym för fördröjning av 20-års regn inom allmän platsmark. 

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

Planområdet 33 94 

 5. Dagvattenhantering 

Lämpliga dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån givna platsspecifika 
förutsättningar, erhållen struktur från kommunen samt uppställda dagvattenkrav.  

 5.1 Föreslagna åtgärder 

Identifierade förslag till dagvattenlösningarna beskrivs översiktligt i nedanstående avsnitt. Slutligt val 
med detaljerad utformning och exakta placeringar av dagvattenåtgärder måste bestämmas i samband 
med kommande detaljprojekteringar. Detta när exempelvis slutgiltig höjdsättning, vägutformningar och 
detaljer såsom stuprörsplaceringar med mera tagits fram. 

I den aktuella planen har särskild hänsyn tagits till planens givna förutsättningar, se avsnitt 
”Sammanfattning förutsättningar”. Planens huvudåtgärd bedöms vara att tillskapa de erforderliga 
fördröjningsvolymerna i fördröjningsmagasin (krossmagasin). Övriga föreslagna dagvattenåtgärder 
bedöms dock vara viktiga för att tillskapa en trög, ren och robust avrinning i planen som helhet.       

Underjordiska magasin för erforderliga fördröjningsvolymer  

Planen har delats upp i tre delområden enligt figur 15 och erforderliga fördröjningsvolymer har beräknats 
för respektive delområde. För delområde 1 krävs en total våtvolym på 6 m³ (vid ett 2-års regn). 
Magasinet (eller magasinen) ska dimensioneras för att fördröja flödet från delområdet till maximalt 8,5 
l/s (begränsat utlopp från magasin). Den totala volymen kan delas upp inom delområdet vid eventuell 
platsbrist eller om höjdsättningen kräver att magasin placeras i flera lägen, volymen ska då anpassas till 
hur stor andel som avrinner till respektive magasin. 

Till dessa magasin kan dagvatten avledas och hanteras från ytor som i efterläget blir hårdgjorda, 
exempelvis takytor, väg- och parkeringsytor. Hanterat dagvatten från delområde 1 föreslås släppas till 
servisen för dagvatten i Jacob Ängmans väg. Djupet på det underjordiska magasinet måste anpassas till 
anslutningspunkten.  

För delområde 2 krävs en total våtvolym på 19 m³ (vid ett 2-års regn). Magasinet (eller magasinen) ska 
dimensioneras för att fördröja flödet från delområdet till maximalt 20 l/s (begränsat utlopp från 
magasin). Även här kan den totala volymen delas upp inom delområdet vid eventuell platsbrist eller om 
höjdsättningen kräver att magasin placeras i flera lägen.  
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För delområde 3 krävs en total våtvolym på 33 m³ (vid ett 20-års regn). Magasinet (eller magasinen) ska 
dimensioneras för att fördröja flödet från delområdet till maximalt 180 l/s (begränsat utlopp från 
magasin). Här bedöms det fördelaktigt att placeras den erforderliga fördröjningsvolymen i den sydvästra 
spetsen av delområdet. Detta eftersom merparten av de förändrade flödena kommer att avrinna längs 
detta stråk längs delområdets sydvästra del. Övrigt ytavrinnande dagvatten inom delområdet i slänten 
norr om vårdbyggnaden bedöms opåverkat. 

Djupet på det underjordiska magasinet måste anpassas till möjliga släppunkter inom delområde 2 och 3. 
Samtliga magasin ska förses med spolmöjlighet genom att spolbrunnar anläggs. För att minimera risken 
för materialtransport till magasinen ska uppströms liggande brunnar förses med sandfång. 

Hur magasinet slutligen utformas kan variera (exempelvis tomma magasin, makadammagasin eller 
kassettmagasin). Det viktiga är att den totala fördröjningsvolymen uppnås och att dagvattnet når 
anläggningarna utan hinder. Hänsyn måste också tas till rådande grundvattennivåer. Vid höga 
grundvattennivåer kan det exempelvis bli aktuellt med förankring av magasinen.  

Planerad höjdsättning 

Höjdsättningen av området är avgörande för en god dagvattenhantering. Utgångspunkten för 
höjdsättning utgår oftast från hur den befintliga topografin ser ut. 

Ur ett dagvattenperspektiv bör höjdsättningen skapa förutsättningar för att efterlikna nuvarande 
avrinningsmönster så mycket som möjligt och skapa en spridning av dagvattnet i många punkter. Vidare 
så ska höjdsättningen anpassas på ”lokal” nivå (exempelvis höjdsättning av vägar, parkeringsytor med 
mera) för att nå föreslagna dagvattenåtgärder samt för att skydda byggnader och övriga anläggningar.  

Höjdsättningen närmast byggnader ska planeras så att ytavrinnande dagvatten avrinner från byggnader. 
Detta är särskilt viktigt vid exempelvis entréer och infarter.  

I regel ska inga instängda lågpunkter skapas inom planen. En planerad höjdsättningen ska även ta hänsyn 
till områdets skyfallshantering. Den aktuella planen innehar dock en given förutsättning att delar av 
delområde 3 utgörs av ett instängt område. Detta utgör en problematik för den aktuella planen.    

En möjlig åtgärd är att det identifierade lågstråket som tidvis bedöms översvämmas söder om 
vårdbyggnaden och längst öster ut i delområde 3 definieras tydligare och sträcks ut till en mer 
längsgående översvämningsyta i delområde 3 södra och östra del. Detta utförs för att koncentrera 
eventuellt översvämmande dagvatten med ett mer betryggande avstånd från byggnader och 
anläggningar och på en bestämd nivå med marginal från färdig golvnivå som enligt relationshandlingar 
för korttidsboende och modulhus ligger på +332,16. Omgivande mark söder om vårdbyggnaden enligt 
samma handling ligger på omkring 331,1-331,3. Lutningar från byggnader bör ligga på minst 1%. Detta för 
att minimera risken för eventuell negativ påverkan på dessa.   

Vegetation och genomsläppliga material 

Generellt ska genomsläppliga material och vegetation användas inom planen. Val av mer permeabla 
material minskar planens förhöjda flödessituation och behov av erforderliga fördröjningsvolymer. Att 
bibehålla och uppmuntra vegetation i planen skapar både robustare dagvattenhantering med trög och 
ren avrinning samt minskad erosionsrisk i slänter. 

I den aktuella planen bedöms det vara av största vikt att infiltration möjliggörs i så stor utsträckning som 
möjligt eftersom planen inte har någon logisk släppunkt ut från området och en befintlig 
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anslutningspunkt för dagvatten som kräver pumplösning. Viss infiltration av dagvatten kan förväntas ske i 
lågområdet kring vårdbyggnaden eftersom området inte har en karaktär eller vegetation av en blötmark 
enligt bilder från fältbesök.  

Skyfallshantering 

Vid extrema regn kommer inte dagvattensystemet klara av att hantera de flöden som uppstår. Marken 
blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över. I ett sådant scenario avrinner dagvattnet 
ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid en sådan situation krävs att marken planeras 
höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt. Lågpunkter får inte tillskapas så att 
dämningssituationer kan undvikas. Inom den aktuella planen är detta en utmaning eftersom planen till 
viss del utgör ett instängt område. I utförd Scalgo analys kan det konstateras att dagvatten ställer sig på 
ytan och dämmer när marken är mättad. Utifrån analysen kan det också konstateras att dagvattnet 
dämmer till djup över 20 cm i vissa lägen. Analysen visar dock på att dagvattnet sedan tar sig vidare öster 
ut mot Gustaområdet. Vid en skyfallssituation bedöms de sekundära rinnvägarna i stort sett ta samma 
vägar som de i figur 14 redovisade rinnvägarna enligt Scalgo eftersom modellen inte tar hänsyn till 
infiltration eller ledningsnät.   

Vidare bedömning måste dock göras om detta kan betraktas som en godtagbar lösning då dagvattnet ska 
kunna ta sig säkert genom området, vidare söder ut för vidare transport mot Storsjön. 

Tjäle och snösmältning 

De erforderliga fördröjningsvolymerna bedöms inte påverkas vid tjäle. Vid snösmältning kan dock 
dagvattensystem såsom dagvattenbrunnar, och delar av ledningsnät för dagvatten påverkas. Om dessa 
skulle vara igenfrusna och ej åtgärdas måste dagvattnet ges möjlighet att avledas ytligt genom en 
planerad höjdsättning. Eftersom delar av planen ligger i ett instängt område bedöms att avrinningen vid 
tjäle ske likt nulägessituationen, det vill säga viss dämning och avrinning till planens östra del och vidare 
ut mot Gustaområdet.   

Släckvatten 

Enligt uppgift från kommunen så bedöms de erforderliga fördröjningsvolymerna för dagvatten vara 
större än den volym som tillskapas genom släckvatten vid en eventuell brand. En stor del av släckvattnet 
förångas vid släckarabetet men resterande hamnar slutligen i dagvattensystem som ledningar, brunnar 
och dagvattenanläggningar.  
 
Föreslagna dagvattenåtgärder (både för fastighet och planområde) kan anläggas med möjlighet till 
avstängning av utlopp för att begränsa släckvattnets utbredning till dess att föroreningar omhändertagits. 
Det är viktigt att rutiner för detta upprättas. Dessa kan exempelvis ingå i en drift- och skötselanvisning för 
området som helhet. 
 
Drift och skötsel 

Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de 
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över 
tid. I denna handling kan också rutiner för släckvatten (vid behov) samt befintlig pumplösning 
dokumenteras. 
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6. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen 

Genom att flödesneutralitet har varit styrande i varje delområde bedöms att en flödessituation 
motsvarande nuläget för det dimensionerande regnet kan uppnås och nedanförliggande områden inte 
påverkas negativt. I föreslagna dagvattenåtgärder (både för kravet för kvartersmark samt krav för allmän 
platsmark) uppnås en rening som motsvarar nulägessituationen eller bättre. Med bakgrund av detta 
bedöms att den aktuella planen inte försvårar möjligheten att uppnå de uppsatta miljökvalitetsmålen för 
recipienten Storsjön ur ett dagvattenperspektiv.  

Området har stor andel gröna ytor även i efterläget och dagvattnet föreslås till stor del avledas ytligt 
vilket innebär en god robusthet. Det bedöms inte vara ett problem att få plats med de föreslagna 
dagvattenåtgärderna inom området.  

Dagvattenhantering kan regleras på olika sätt i en detaljplan och är bland annat beroende av vilken 
markanvändning som är tillåten enligt planen.  

 

• På kvartersmark för bostäder kan egenskapsbestämmelser läggas ut exempelvis om att 

dagvattenmagasin ska anordnas vilket kan vara lämpligt i delar av denna plan. Bestämmelsen kan 

samexistera med övriga egenskapsbestämmelser så länge de är förenlig med varandra och fyller 

PBL:s övriga regler såsom tydlighetskravet och att bestämmelsen med hänsyn till planens syfte 

behövs. Ett exempel på en sådan samexistens av egenskaper är att egenskapsbestämmelser för 

parkering och dagvattenmagasin kan inrymmas inom ett och samma område. Genom vidare 

egenskaper kan det säkerställas i planen att avrinning från parkeringsytor sker till angränsande 

vegetation exempelvis genom att använda plushöjder eller bestämmelse om att marken ska 

höjdsättas på ett visst sätt.  

 

• Inom allmän platsmark såsom natur- eller parkmark innebär själva användningen att denna kan 

användas för dagvattenhantering. Även inom allmän platsmark kan egenskapsbestämmelser 

användas för att tydliggöra eller reglera en viss fråga exempelvis att avrinning ska ske till en viss 

punkt. Ska en dagvattendamm anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten kan den med fördel 

ligga inom allmän platsmark. Ska fördröjningsmagasin, översvämningsytor eller någon annan typ av 

anläggning för dagvattenhantering inte vara tillgänglig för allmänheten kan det planläggas som 

kvartersmark under lämplig användning inom tekniska anläggningar.  
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 7. Slutsats 

Genom den analys som gjorts av området utifrån ett dagvattenperspektiv, föreslagna dagvattenåtgärder 
och redovisade beräkningar bedöms att en god dagvattenhantering delvis uppnås för det aktuella 
området. Att det endast bedöms som delvis god har gjorts med bakgrund av att planen till viss del består 
av ett instängt område samt att ingen definierad och logisk släppunkt finns för dagvattnet. Dagvattnet 
magasineras och infiltreras till viss del mest troligt i markprofilen men omfattning och funktion i detta är 
inte känt.  

Under utredningsarbetets gång har ett antal vidare utredningsbehov identifierats. Dessa 
utredningsbehov är ett medskick till kommunen för ett ställningstagande för det fortsatta arbetet: 

 

• Beskrivning av kapacitet på befintlig pumpstation och vilka ytor som pumpen för dagvatten 
hanterar. 

• Utredning av ytterligare åtgärder för att förbättra dagvattensituationen med tanke på rådande 
instängt område och behov av pumplösning för dagvatten. 

• Ställningstagande om det är en godtagbar lösning att dagvatten idag avleds odefinierat ut mot 
Gustaområdet eller om dagvatten måste pumpas i flera lägen. 

• Det bör säkerställas att ingen skada på byggnad eller andra anläggningar riskerar att inträffa som 
en följd av den identifierade översvämningsytan. 

• Eventuellt utreda om avskärande åtgärd kan vara möjlig för att minimera tillförsel av dagvatten 
till den aktuella planen. Detta måste i så fall säkerställas med hänsyn till intilliggande områden 
och säker avrinning ned till recipient. 

• Det hade varit ett bra underlag att få en bättre bild av infiltrationskapaciteten i området som 
identifierats som översvämningsyta genom utförande av infiltrationsprov.  

 8. Bilagor 

Bilaga 1 - Beräkningar StormTac för respektive delområde och hela planen, 2020-12-02. 

 
 

 


