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SAMMANFATTNING  
I samband med detaljplanarbetet för Torvalla 9:9, Östersund, har Sigma Civil fått i uppdrag att utföra 
en dagvattenutredning. Utredningen redovisar flöden och erforderlig fördröjning för dimensionerande 
10-årsregn. I uppdraget ingår också föroreningsberäkningar och skyfallsanalys för att se 
konsekvenserna av planen. Recipienten för planområdets dagvatten är Storsjön. 
 
Som dagvattenlösningar föreslås LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) för kvartersmark. Ytliga 
lösningar som exempelvis diken med makadam föreslås användas för avledning och fördröjning då 
dessa även skapar en hög reningsgrad. Vidare föreslås att en naturdamm anläggas i den södra delen 
av planområdet för en större fördröjningskapacitet inom allmän platsmark. Dammen utgörs av en 
lokal lågpunkt som föreslås dämmas upp med hjälp av en vall. 
 
Vid skyfall föreslås åtgärder i form av en upphöjd vattendelare anläggas i norra delen av planområdet. 
Denna avleder vatten från bidragande område från att utsätta byggnader med höga vattenflöden och 
leder i stället vattnet mot naturmark. Vägdiken längst Gåsenvägen bör kontrolleras och utformas så 
att vägavvattning och eventuell ytavrinning från bidragande områden inte rinner in till planerad 
exploatering. Vidare behöver trummor anläggas vid in och utfarter till planområdet. 
 
Föroreningsberäkningar visar på att föreslagen dagvattenhantering skapar en reningsgrad på ca 60% 
för både koncentration och mängder föroreningar. Samtliga föroreningar minskar i koncentration men 
de teoretiska beräkningarna visar dock en viss ökning av mängden fosfor (kg/år). Bedömningen är 
ändå att planen inte bör påverka recipientens miljökvalitetsnorm då koncentrationen för samtliga 
ämnen sjunker och att ytterligare betydande rening kan ske mellan planområdet och recipienten. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I detaljplanområdet i Torvalla 9:9, Östersundskommun pågår planarbete med att ändra den gällande 
detaljplanen som medger flerbostadshus och äldreboende för att i stället medge förskola/skola samt 
bostäder. Sigma Civil har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för planerad 
förskolefastighet som beskriver konsekvenserna och åtgärderna för dimensionerande regn, skyfall 
och föroreningsbelastning för den befintliga och framtida situationen. 
 
Planområdet är ca 2,35 ha stort, beläget söder om Gåsenvägen och ca 5km sydöst om centrala 
Östersund. 
 

 
Figur 1. Planområdet, modifierad kartbild erhållen från lantmäteriet 

1.2 PLANERAD EXPLOATERING 
Avsikten är att möjliggöra en förskoletomt, preliminärt koncept D som ska rymma 140 barn vilket är 
utformats av Skanska och deras modulförskolor, se Figur 2. Förskoleområdet ska även rymma 
hämta/lämna zon, parkeringsytor, ytor för varutransporter/leveranser samt förskole gård. Infart till 
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området ska ske från Gåsenvägen. Dagvattenutredningen utgår från en framtida situation där 
fastigheter och hårdgjorda ytor är angjorda. 
 

 
Figur 2. Planerad exploatering inom planområdet. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Planområdet består av ej exploaterad mark och utgörs av skogs och naturmark, se Figur 1. Området 
är flackt med höjd i den norra delen på +351m och +348m i planområdets södra del. I västra delen 
anslutande till området ligger Gåsenvägen. Övrig närmast kringliggande mark är oexploaterad.   

2.2 DAGVATTENHANTERING 
Östersunds kommuns har en dagvattenstrategi som är under uppbyggnad där vissa målsättningar 
tagits fram gällande hållbar dagvattenhantering vilka bör tas i beaktning vid projektering. Dessa 
målsättningar ska bland annat se till att:  
 

• Dagvattenmängden behöver tas hand om i öppna system och med fördröjande lösningar. 
Vid planering och lovhantering ska all anläggning vara dimensionerad för s.k. 100-årsregn 
för ett hållbart omhändertagande av dagvatten.  

 
• Andelen hårdgjorda ytor i tätbebyggelse ska minska. Asfaltsparkeringar kan t.ex. ersättas 

med armerat gräs i syfte att förbättra den lokala dagvattenhanteringen utan att ge avkall på 
tillgängligheten.  
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• Kommunen ska utarbeta ett handlingsprogram för översyn och säkring av ledningsnät för 
dagvatten inför kommande klimatförändringar.  

 
• Både i befintliga miljöer och vid ny exploatering behöver kommunen skapa möjlighet för 

kontrollerad avrinning.  
 
Ytterligare förutsättningar är att inte recipienten Storsjön ska få en utökad belastning. 
 

2.3 JORDARTER OCH MARKMILJÖ 
En markundersökningsrapport (MUR) för området är utförd under 2018. Jord och sonderingsklass 2 
utfördes för kontroll av bergdjup och Slagsondering utfördes för kontroll av block och bergfritt djup. I 
Bilaga 2 finns en skiss över kontrollpunkterna med utsatta djup. Bergritt djup bekräftades mellan 4,6–
9,4 m. Block och bergfritt djup varierar mellan 3,4–4,8 m på de mätpunkter som är utförda. I en 
tidigare geotekniskundersökning från 1979 kan utläsas att grunden i området består av moränlera på 
skifferberg vilket stämmer väl överens med information från SGU:s jordartskarta (Sveriges geologiska 
undersökning), se Figur 3. 
 
Underlagen visar därmed att området har låggenomsläpplighet vilket även kan ses i 
genomsläpplighetskartan från SGU, se Figur 3. Utifrån detta material är bedömningen att området 
har dåliga förhållanden för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) med hänsyn till 
infiltrationskapacitet. 
 

 
Figur 3. Jordartskarta och genomsläpplighet erhållen från SGU. 

2.4 GRUNDVATTEN 
Inga grundvattenmätningar fanns att tillgå vid upprättandet av dagvattenutredningen. 

2.5 RECIPIENT 
Slutlig recipient för planområdet (ca 350 m ö. h) är Storsjön (ca 290 m ö. h). Vattnet färdas mot 
storsjön via ytliga avrinningsvägar och diken med en sträcka på ca 1,3 km, se Figur 4.  
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Figur 4. Illustration avrinningsväg från planområdet (svart streckad markering) redovisat med riktningspilar. 

2.6 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst 
och delas in i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Den specifika miljökvalitetsnormen för ett 
vattendrag finns redovisat i VISS (vatteninformationssystem Sverige). Planområdets slutliga recipient 
Storsjön innefattas av miljökvalitetsnormer. 
 
Storsjöns har en miljökvalitetsnorm med kvalitetskravet ”god ekologisk status 2021” Befintlig 
ekologisk status bedöms till ”måttlig” på grund av att miljökonsekvenstyperna morforiska 
förändringar, konnektivitet samt flödesregleringar har dålig till måttlig status. Recipienten har 
kvalitetskravet ”god kemisk ytvattenstatus 2021” men har statusen ”uppnår ej god” vilket beror på 
gränsöverskridande värden för prioriterade ämnen tributyltenn föreningar (TBT), antracen (PAH) och 
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och dess derivater samt kvicksilver (Hg) och kvicksilverföreningar. 
 
En nationell screeningundersökning 2008 visar att halten TBT i vatten ligger över gällande 
gränsvärde. Mätningarna gjordes utanför Frösö Strand. Undersökningen visar även på förhöjda halter 
av PAH, antracen och TBT i sediment. Statusen för PFOS har analyserats från fiskad abborre där halter 
över gränsvärdet uppmätts under 2017 och 2020. De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk 
deposition från långväga globala utsläpp. Problemet med PBDE beror på också på långväga luftburna 
transporter av föroreningar. Bedömningen är att problemet med dessa ämnen har en sådan 

https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=633&waterID=86816&waterTypeID=36
https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=651&waterID=86816&waterTypeID=36
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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. De nuvarande halterna av PBDE och Hg 
(dec 2015) får dock inte öka. För ämnena bly (Pb) och blyföreningar, fluoranten (PAH-FA), 
benso(a)pyrene och benso(g,h,i)perylen är klassificeringen också satt till uppnår ej god. Här saknas 
tillräckligt med data och åtgärder kan inte initieras med skälet att det inte är tekniskt möjligt på grund 
av kunskapsbrist. 
 
Tabell 1. Miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten Storsjön. 

Ekologisk status   

Kvalitetskrav Status 2020 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer 

God ekologisk status 2021 Måttlig ekologisk status Fisk, näringsämnen & svämplan 

Kemisk ytvattenstatus   

Kvalitetskrav Status 2020 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer 
 God kemisk ytvattenstatus 

Undantag 
Hg & (Hg-föreningar) samt PBDE 

Uppnår ej god kemisk  
ytvattenstatus 

Hg (hg-föreningar) och PBDE samt 
ett antal fler ämnen har 

gränsöverskridande värden 

 

2.7 NATIONELLA SKYDDSFORMER 
Planområdet innefattas av Minnesgärdet vattenskyddsområdet, se Figur 5. Planområdet svart 
markering med vattenskyddsområde (blå skrafferad yta). 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, desto lättare är det att uppnå god kvalitet på 
dricksvattnet. 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 5. Planområdet (svart markering) med vattenskyddsområde (blått). Modifierad bild erhållen från 

naturvardsverket.se 

https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=683&waterID=86816&waterTypeID=36
https://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3349&waterID=86816&waterTypeID=36


Dagvattenutredning Torvalla 9:9 
2022-09-13 

Projektnummer 185433 
 

  

Sigma Civil AB  RAPPORT-118577 

www.sigmacivil.se 6(17) Version 1.0 
 

2.8 FÖRORENAD MARK 
Nedströms planområdet har det med hjälp av EBH-stödet identifierats en miljöfarligverksamhet som 
består av en bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeriverksamhet, se Figur 6. Anläggningen ligger 
dock inte planområdets huvudavrinningsväg och planen bör därför inte påverka eventuell förorenad 
mark. 
 

 
Figur 6. Identifierad miljöfarligverksamhet runt planområdet (svart markering). Bild erhållen från 

lansstyrelsen.se 

3 SKYFALL 
Extrema regn innebär alltid en risk för att lågpunkter och instängda områden översvämmas. Vid 
extrema regntillfällen, dvs. korta och intensiva regn (exempelvis 100- och 200-årsregn) eller långa 
regn med låg intensitet, riskerar diken och trummors kapacitet att överskridas och dagvatten bör då 
kunna avrinna på markytan utan att orsaka skador på byggnader. 
 
Grundprinciper skyfallshantering: 
 

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 
från minst ett 100-årsregn. 

• Grundregeln är att instängda områden ska undvikas för bebyggelse. 
• Stora översvämningsytor och ytliga avledningsstråk som kan hantera stora 

dagvattenvolymer behöver identifieras. Dessa ytor ska hållas fria från bebyggelse. 
• En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot skyfall är att skapa en 

höjddifferens mellan husgrund och gata. 
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3.1 SKYFALLSHANTERING VID BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
En bedömning av ytavrinning vid skyfall illustreras i Figur 7. Tillkommande närmast liggande 
avrinningsområde som påverkar planområdet redovisas som grön skrafferad yta. Det största 
tillkommande avrinningsområdet kommer från norr vilket leds in i planområdet via ytavrinning och ett 
befintligt dike. Bidragande avrinningsområde består främst av skogs- och naturmark. I den befintliga 
situationen består planområdet av naturmark och därmed låg ytavrinning. 
 

 
Figur 7. Ytavrinning vid skyfall med tillkommande avrinningsområden (Grön skrafferad yta) som belastar 

planområdet. 
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3.2 FÖRESLAGNA SKYFALLSÅTGÄRDER 
I området har platser identifierats där åtgärder kan vara nödvändiga för att inte byggnader och vägar 
skall ta skada vid skyfall. Dessa listas nedan och illustreras i Figur 8. 
 

• Trummor vid infart för bil och cykelväg till planområdet behöver anläggas med avrinning mot 
naturmark i söder. 

 
• Dike mellan planområde och Gåsenvägen dimensioneras så att inte avrinning från väg och 

närliggande område rinner in på fastigheten. 
 

• En avskärande upphöjd vattendelare kan anläggas i norr för att skydda från att tillkommande 
avrinningsområde sker mot planerad bebyggelse och i stället leds ut mot naturmark inom 
fastigheten. 

 
Ett svackdike föreslås i den södra delen av planområdet för att avleda ytavrinning vid skyfall från de 
exploaterade ytorna av planområdet. Avledning sker i västlig riktning mot en lågpunkt. Åtgärden 
omfattar även att nedströms bebyggelse inte ska få ökad belastning och dagvatten avleds till en plats 
som går att kontrollera även i framtiden. 
 

 
Figur 8. Illustration av skyfallslösningar med syfte att avleda dagvatten i västlig riktning. 
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4 DAGVATTENAVLEDNING 

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  
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. 
• 10-årsregn med en rinntid på 10 min är dimensionerande (området planeras inte att 

omfattas av verksamhetsområde för dagvatten), enligt kommunens anvisningar. 
• Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 ”Bedömning av ökad 

nederbörd fram till år 2100”. 
 
Flödesberäkningar visar på att dagvattenflödet ökar med ca 107% efter exploatering.  
 
Tabell 2. Befintliga dagvattenflöden. 

Markanvändning φ Area 
[ha] 

Red.area 
[ha] 

Qdim. 10-årsregn 
[l/s] 

Qdim. 100-årsregn 
[l/s] 

Väg 0,8 0,16 0,13 36 45 
Skogsmark 0,1 2,19 0,22 62 134 

Totalt: 0,1 2,35 0,34 98 211 
 

 
 
Tabell 3. Exploatering dagvattenflöden. 

Markanvändning φ Area 
[ha] 

Red.area 
[ha] 

Qdim. 10-årsregn 
[l/s] 

Qdim. 100-årsregn 
[l/s] 

Tak 0,9 0,12 0,11 31 66 
Parkering 0,8 0,19 0,15 43 93 

Innergård hårdgjord 0,6 0,06 0,03 9 20 
Innergård förskola 0,3 0,56 0,17 48 103 

Grönyta 0,1 0,03 0,003 1 2 
Väg 0,8 0,16 0,13 36 77 

Skogsmark 0,1 1,23 0,12 35 75 
Totalt: 0,3 2,35 0,71 204 437 

 

4.2 FÖRSLAG DAGVATTENAVLEDNING 
Dagvatten bedöms kunna hanteras inom fastigheten genom diken, dräneringsledning och torrdamm. 
Infiltrationsförmågan i marken är generellt låg vilket medför att infiltrationsanläggningar kan behöva 
utrustas med utlopp för att tömmas mellan regntillfällena.  
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5 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN  
Planen innebär en förhöjd hårdgörningsgrad vilket medför ett ökat dagvattenflöde utan 
fördröjningslösningar. Den förändrade markanvändningen och det ökade flödet bidrar även till en 
ökad föroreningsbelastning om inga åtgärder vidtas. Dagvatten bedöms kunna hanteras inom 
fastigheten genom LOD. Infiltrationsförmågan är generellt låg inom området vilket medför att 
infiltrationsanläggningar kan behöva förses med dränering. 

5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENRENING  
Dagvattenhanteringen utgår från att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används och gäller 
som huvudprincip med öppna dagvattenlösningar som förstahandsval. Eftersom planområdet är 
kuperat rekommenderas att behålla naturmark där det är möjligt. Detta för att bevara den naturliga 
fördröjningen, reningen och erosionsskyddet. 

5.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV  
Kravet på fördröjning föreslås vara 17 mm/m2 per hårdgjord yta (reducera area) för hela planområdet. 
Detta motsvarar fördröjning av ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min. 
 
Erforderlig fördröjning kan beräknas med hjälp av ekvationen (1). 
 

 𝑉𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 = 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝜑𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ ℎ𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔  (1) 
 

Fördröjning beräknas uppgå till 112 m3. 

5.3 RENINGSKRAV  
Då ingen policy för dagvattenhantering finns i Östersunds kommun ställs reningskraven till att 
minimera miljöpåverkan och eftersträva så låga utsläpp som möjligt. Jämförelse görs med den 
befintliga situationen som till största del utgörs av naturmark. Att rena dagvatten till befintliga nivåer 
kan vara mycket svårt vid dessa förhållanden då föroreningsbelastningen är mycket låg i dagsläget. 
Rening av dagvatten rekommenderas därför vara proportionell till exploateringens storlek och till 
vilken typ av verksamhet som planeras. 

5.4 DIKNINGSFÖRETAG  
Inget dikningsföretag har identifierats nedströms planområdet 

6 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENÅTGÄRDER 
Som fördröjningsförslag inom planområdet föreslås infiltrationsanläggningar inom planområdet. Då 
de hårdgjorda ytorna planeras nedström i planområdet begränsas möjligheterna till de öppna 
dagvattenlösningarna. Ett avskärande dike kan anläggas i södra delen av planområdet. För att klara 
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fördröjningskravet och föreslås att det avskärande diket mynna mot en lågpunkt som däms upp med 
hjälp av en vall. Lågpunkten får därmed en funktion som torrdamm. 
 
Takavvattning föreslås anslutas med utlopp mot dike/grönyta. Eftersom fördröjningslösningar 
föreslås vara öppna bör hänsyn tas till att dessa utformas där barn vistas och planeras med låga 
vattendjup och flacka slänter. Föreslagna lösningar utgår från ett maximalt vattendjup på 0,2 m och 
slänter i 1:4. I bilaga 1 redovisas skiss i plan på föreslagna dagvattenåtgärder. 
 
Diken 
Huvudsyftet med svackdiken är att avleda och fördröja dagvatten. Då marken i planområdet har låg 
genomsläpplighet minskas fördröjningskapaciteten och reningsgraden. Därför kan diken med fördel 
anläggas med kross i underbyggnaden för att nå en ökad reningsgrad och även större 
fördröjningskapacitet. I Figur 9 redovisas en principskiss på uppbyggnad som med fördel placeras 
nedströms fastigheten med utlopp till en torrdamm. Planerad utformning och placering kan ses i 
Bilaga 1 där hänsyn tagits till träd som önskats bevaras vid exploateringen. 
 

 
Figur 9. Principskiss sektion av svackdike med kross. 
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Figur 10. Exempelbild svackdike. Bild erhållen från www.stockholmvattenochavfall.se 

 
Naturdamm 
I den södra delen av planområdet föreslås en anläggning av en naturdamm. Planområdet har en 
naturlig lågpunkt och med en enkel vall med ca 40 cm i höjd kan lågpunkten komma fördröja ca 120 
m3. Viss osäkerhet finns i den beräknade volymen beroende på mängden träd som finns i området, 
vilka inte inkluderas i volymberäkningen. 
 
Vallen föreslås utformas med genomsläppligt material i form av kross och med geotextil för att skapa 
en fördröjningsyta som kontinuerligt töms på vatten och minskar risken för stående vatten lägre tider. 
Dammen kan även förses med upphöjd kupolbrunn som leds ut till den andra sidan av vallen mot 
naturmark söder om planområdet alternativ kan kupolbrunnen med ledning anslutas till dagvattennät 
ut mot Storfjällvägen i västlig riktning.  
 
Vid den föreslagna höjdsättningen stiger vattnet upp mot den planerade parkering och fyller 
parkeringsytan med upp emot 10cm högt vatten om parkering angörs mot befintlig mark. Därmed bör 
parkeringens höjdsättning planeras något högre än befintlig mark. I Figur 11. Upphöjd vall med 
föreslagna utlopp. redovisas lågpunktens placering och föreslagna utlopp från kupolbrunn. 
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Figur 11. Upphöjd vall med föreslagna utlopp. 
 
Takavvattning 
För takavvattning föreslås stuprör som ansluts till dräneringsledning med utlopp mot det föreslagna 
diket. Lösningen medför att minskade vattenmängder samlas inom förskolegården och minskar risken 
för stående vatten på tomen. Alternativt kan stuprören förses med utkastare med dagvattenränna 
som avleds mod dike eller grönyta, se Figur 12.  
 

 
Figur 12. Stuprör med vattenutkastare och dagvattenränna. Bild erhållen från www.steriks.se 
 

http://www.steriks.se/
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6.1 HANTERING AV SLÄCKVATTEN OCH SPILL VID OLYCKA ELLER 
ANNAT UTSLÄPP 
En åtgärdsplan för olycka, eller brand med släckvatten eller spill som följd bör utformas så att 
föroreningar kan omhändertas. Det finns goda möjligheter att ta hand om föroreningar i diken och 
dammar som vid olycka kan blockeras för att förhindra vidare spridning. Förorenad mark får efter 
utsläpp grävas bort och diken/fördröjning får sedan återuppbyggas. 

7 BYGGDSKEDE 
All erforderlig länshållning samt dränerande åtgärder ingår. Erforderlig länshållning ska fortgå genom 
hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med beställaren och godkännande erhållits. Vid 
avledning av vatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev. olja innan vatten 
släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa befintliga trummor 

8 DRIFT OCH SKÖTSEL 
Diken och torrdammar måste hållas rena från skräp och oönskad vegetation för att funktionen skall 
upprätthållas. Förslagsvis sköts dessa som övriga vägdiken inom kommunen. 
 
Dräneringsledningar måste spolas rena och eventuella sandfång måste tömmas regelbundet. 
Spolbrunnar placeras strategiskt för att kunna genomföra detta för samtliga ledningar.  
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9 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med StormTac (v.22.1.1). I StormTac finns resultat från samlad 
forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. 
För allmänna vägar (grus) i området sätts en ÅDT på 50. StormTac är inget exakt beräkningsverktyg 
och bör endast användas för att få en generell bild av hur föroreningssituationen före och efter 
ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir är beroende av hur varje enskild 
reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. Variationer såväl till det bättre som 
sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika årstider. 

 
Tabell 4. Föroreningsberäkningar koncentration µg/l där grönt fält indikerar en minskning eller oförändrat värde 

efter exploatering jämfört med den befintliga situationen. 
 

 
  Ämne Befintligt Exploatering 

-utan rening 
Exploatering  
-med rening  

Reningsgrad  

P 39 66 39 41% 
N 650 840 470 44% 
Pb 3,5 4 1,1 73% 
Cu 8,2 11 5,1 54% 
Zn 13 22 5,4 75% 
Cd 0,15 0,22 0,063 71% 
Cr 3,2 2,8 1,4 50% 
Ni 4,2 2,8 1,5 46% 
Hg 0,021 0,023 0,013 43% 
SS 30000 31000 10000 68% 
Oil 220 220 70 68% 
BaP 0,0069 0,012 0,0043 64% 
ANT 0,0051 0,0071 0,0025 65% 
Benz 0,75 0,57 0,31 46% 

PBDE 47 0,00015 0,00017 0,000063 63% 
PBDE 99 0,00018 0,00019 0,000074 61% 

PBDE 209 0,015 0,015 0,0059 61% 
TBT 0,0016 0,0015 0,00068 55% 
As 2,4 2,4 0,94 61% 

TOC 9500 11000 4300 61% 
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Tabell 5. Beräkningar föroreningsmängder kg/år där grönt fält indikerar en minskning eller oförändrat värde och 

röd markering indikerar en ökning efter exploatering jämfört med den befintliga situationen. 

Ämne Befintligt Exploatering 
-utan rening 

Exploatering  
-med rening  

Reningsgrad 

P 0,17 0,4 0,24 40% 
N 2,8 5,1 2,8 45% 
Pb 0,015 0,024 0,0067 72% 
Cu 0,035 0,068 0,031 54% 
Zn 0,054 0,13 0,033 75% 
Cd 0,00063 0,0013 0,00039 70% 
Cr 0,014 0,017 0,0085 50% 
Ni 0,018 0,017 0,009 47% 
Hg 0,000088 0,00014 0,000076 46% 
SS 130 190 63 67% 
Oil 0,94 1,3 0,43 67% 
BaP 0,000029 0,000075 0,000026 65% 
ANT 0,000022 0,000043 0,000015 65% 
Benz 0,0032 0,0035 0,0019 46% 

PBDE 47 0,00000062 0,000001 0,00000039 61% 
PBDE 99 0,00000076 0,0000012 0,00000045 63% 

PBDE 209 0,000063 0,000091 0,000036 60% 
TBT 0,000007 0,0000092 0,0000042 54% 
As 0,01 0,015 0,0057 62% 

TOC 40 68 26 62% 

 

9.1 PÅVERKAN MILJÖKVALITETSNORM 
Efter exploatering minskas koncentrationen av samtliga beräknade ämnen vilket är positivt för 
recipienten. Däremot sker en viss ökning av årsmängden fosfor efter exploatering med föreslagna 
reningsåtgärder. När exploatering sker från naturmark är det svårt att minska 
föroreningsbelastningen utan större reningsåtgärder. Detta till följd av att naturmarken har en hög 
upptagningsförmåga och låg avrinning. Reningsåtgärder bör vara rimliga och kostnadseffektiva i 
förhållande till planens utformning. Reningsgraden är förhållandevis god med ca 60% i genomsnitt 
för både koncentration och mängd förorening. Att rena dagvattnet så att även mängden fosfor 
minskar jämfört med den befintliga markanvändningen bedöms mycket kostsamt. Detta på grund av 
att man sannolikt behöver utforma dagvattenanläggningen med någon typ av fosforfälla på samma 
sätt som man renar spillvatten. Dessa anläggningar kommer att mycket kostsamma att anlägga och 
sköta om då dagvatten har ett mycket större flöde än spillvatten vilket leder till en stor anläggning.  
 
Då planområdet inte är i direkt anslutning till recipienten och dagvatten färdas via ytliga 
avrinningsstråk, bedöms inte recipienten påverkas negativt av planen. 
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