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Sammanfattning 

Inför detaljplanearbetet med Råslättskolans förskoleområde på fastigheten Överläraren 4 i 
Råslätt har Jönköpings kommun beslutat att utreda dagvattenhanteringen. I utredningen 
ingår bland annat att kontrollera avrinningsförhållanden, översiktligt undersöka den 
framtida föroreningssituationen efter byggnationen, utreda behov av fördröjning samt ge 
förslag på ungefärlig placering och storlek på fördröjningsanläggningar.   

Planområdet utgörs idag av en sydlig del innehållandes en lekplats och parkering samt en 
nordlig del med en mindre väg och grönområden med träd som angränsar till ett 
skogsområde. På den norra halvan kommer en skolbyggnad byggas och grönområdet 
kommer omvandlas till skolgård med lekplats. 

Planområdets jordarter utgörs främst av glacial silt med ett jorddjup på 30 meter till över 50 
meter. Grundvattennivån varierar mellan ca 3 och 6 meter. Utifrån den geologiska 
informationen bedöms förutsättningarna för infiltration vara begränsade över hela 
planområdet. Dagvatten bedöms ytligt rinna mot recipienten Lillån vid Råslätt som mynnar 
ut i Tabergsån och vidare till Munksjön och Vättern-Storvättern.  

Förändringen av markanvändning tillsammans med förväntade framtida klimatförändringar 
medför ett högre dagvattenflöde jämfört med befintlig situation. För att hålla 
dagvattenflödet på samma nivå som den befintliga situationen, krävs en utjämningsvolym på 
minst 131 m3 för ett dimensionerande 30-årsregn på den norra delen av planområdet och 
minst 11 m3 på den södra. Den förändrade markanvändningen innebär om dagvattnet inte 
renas en ökad föroreningsbelastning på recipienten gällande alla undersökta föroreningar 
med undantag av kvicksilver. Därför krävs det en dagvattenhantering på planområdet som 
både fördröjer och renar dagvattnet innan det når recipienten.  

Följande åtgärder föreslås: 

• Total utjämningsvolym i föreslagna dagvattenlösningar bör totalt uppgå till 131 
m3 på den norra delen och 11 m3 på den södra delen för ett dimensionerande 30-
årsregn. 

• Regnbäddar och eventuellt diken föreslås som renings- och 

fördröjningsanläggningar med dräneringsrör till VA-nätet. 

• Parkeringarna höjdsätts så att avrinningen sker mot närmaste fördröjnings- och 
reningsanläggning nedströms. 

• Byggnadens tak förses med utkastare som leder dagvattnet via områdets 
grönytor till fördröjningsanläggningar.  

• Markstenen mot Pärlugglegatan bibehålls och förstärks i områdets norra del för 
att undvika att inkommande vatten från omgivande bostadsområde rinner mot 
planerad byggnation. Möjligheter för avrinningsvägar för extremregn ges 
förslagsvis via sänkor norr eller söder om planerad byggnation. 

Sammantaget kommer de föreslagna förändringarna av markanvändning och föreslagen 
dagvattenhantering medföra en förbättrad möjlighet för recipienten att nå MKN.  
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1 Inledning och syfte 

Inför detaljplanearbetet med Råslättskolans förskoleområde på fastigheten Överläraren 4 i 
Råslätt har Jönköpings kommun beslutat att utreda dagvattenhanteringen (Figur 1:1).  

Planområdet utgörs idag av en sydlig del innehållandes en lekplats och parkering samt en 
nordlig del med en mindre väg och grönområden med träd som angränsar till ett 
skogsområde. På den norra halvan kommer en skolbyggnad byggas och grönområdet 
kommer omvandlas till skolgård med lekplats. 

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilken påverkan den planerade förändringen av 
planområdet kan ha på dagvattenbildningen och föroreningshalter. I utredningen ingår 
bland annat att kontrollera avrinningsförhållanden, översiktligt undersöka den framtida 
föroreningssituationen efter byggnationen, utreda behov av fördröjning samt ge förslag på 
ungefärlig placering och storlek på fördröjningsanläggningar.   

Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, dimensionerande 
dagvattenflöden och utvärdering av föroreningstransporter, baserat på 
avrinningsförhållanden och geologiska, hydrologiska och topologiska förutsättningar.  

 

Figur 1:1. Satellitkarta över planområdet. Planområdets avgränsning i rött. 
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1.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Byggnation av hus, skolgård och parkeringar på ett tidigare 
grönområde leder till större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt 
skede utreda vilka konsekvenser detta har för dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennäten nedströms och det sker en naturlig rening av dagvattnet. Om inte 
dagvattnet kan infiltreras ned i marken, till exempel på grund av underlagrande berg och 
täta jordarter, kan det ändå renas lokalt innan det leds bort. 
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2 Material och metod 

De underlag som har använts i utredningen redovisas i Tabell 2:1.  

Tabell 2:1. Material och data som använts som underlag i utredningen 

Underlagsmaterial Datum 

Jordartskarta och jorddjupskarta framtagna med SGU:s kartgenerator Hämtade 2019-06-10 

Underlag för vattenförekomster i VISS, Vatteninformationssystem 

Sverige 

Hämtade 2019-06-12 

VA-karta  Erhölls av beställare 2019-06-11 

DWG-fil över planområdet  Erhölls av beställare 2019-06-05 

Markavvattningsföretag i Jönköpings län, Länsstyrelsernas karttjänst Hämtade 2018-06-10 

Planerad markanvändning för Överläraren 4  Erhölls av beställare 2019-06-05 

Naturvårdsverket, Skyddad natur Hämtade 2019-06-12 

Geoteknisk undersökning, Gunnar Karlsson Bygg och 
Geokonstruktioner AB, 2019-04-29 

Erhölls av beställaren 2019-06-05 

2.1 Platsbesök 

Den 12:e juni 2019 utfördes platsbesök på Överläraren 4 (Figur 2:1) för dokumentation av 
nuvarande markanvändning, dagvattnets flödesriktningar och vattendelare. Även möjliga 
infiltrationssänkor på planområdet samt inflöde och utflöden från planområdet noterades.  

 

Figur 2:1. Hundrastgård på planområdet norra del sett från områdets nordöstra hörn.  
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2.2 Flödesberäkning 

Beräkningar av flöden i dagvattenutredningen utförs för 10-, 30- och 100-årsflöden enligt 
överenskommelse med Jönköpings kommun.  

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 
metoden enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓                                                                                                   (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket i denna metod är lika med 
områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.  

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med 
olika markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i 
autoCAD utifrån ortofoto och plankartor. 

f är en ansatt klimatfaktor, P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 används för 
nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre varaktighet, 
oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25 i enighet med P110.   

2.3 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Utjämningsvolymerna beräknas för 10- och 30-årsflöden.  

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 
görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation som 
senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑡𝑟 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟 +
𝐾2∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛

𝑖(𝑡𝑟)
)                  (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 
rinntid och K är den tillåtna specifika avtappningen från området (l/s∙hared). För att 
kompensera för att avtappningen från magasinet inte är maximal annat än vid maximal 
reglerhöjd multipliceras den tillåtna avtappningen K med en faktor 2/3. 

V beräknas som en maxfunktion av olika regnvaraktigheter och intensiteter, vilket innebär 
att sambandet tar höjd för vilken typ av regn (korta regn med högre intensitet eller långa 
regn med lägre intensitet) som bidrar med störst volymvatten som behöver fördröjas.  

2.4 Föroreningsberäkning 

Beräkningar av föroreningsbelastning har utförts med modellverktyget StormTac v.19.3.1 
och baseras på modellens schablonhalter. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant variera 
beroende på flödet och lokala förhållanden.  



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

19243 605709 1.0 

 

  Sidan 9 (28) 

3 Områdesbeskrivning  

Planområdet ligger i Råslätt i södra delen av Jönköping. Planområdet avgränsas av ett 
koloniområde mot norr och en ravin som sluttar ner mot Lillån i väster. Mot öster avgränsas 
planområdet av Pärlugglegatan och i söder mot Råslättskolan. Genom planområdet går en 
mindre infartsväg väg som leder till Råslättskolans vändplats och avlastningsplats (Figur 3:1). 
Planområdets area är ca 1,4 ha. Den södra delen där en del av Råslättskolans lekplats finns 
är mer kuperad jämfört med planområdets norra del. I den norra delen finns idag främst 
grönområden, däribland en hundrastplats och en öppen gräsbevuxen grusad yta som idag 
inte har någon tydlig funktion.   

 

Figur 3:1. Översiktskarta över planområdet. Planområdets avgränsning i rött.  

 

 

Figur 3:2. Vy över planområdet. Grönområde på planområdets norra del (vänster). Lekplats på planområdets 
södra del (höger).   
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3.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Jordarterna på planområdet utgörs enligt SGU främst av postglacial silt med små undantag 
av isälvsediment och svämsediment (Figur 3:3). Jorddjupet uppskattas enligt jorddjupskartan 
(SGU, 2019) att vara över 50 meter i planområdets södra och östra delar och variera mellan 
30-50 meter i den nordvästra delen (Figur 3:4).  

Den geotekniska undersökningen gjord av Gunnar Karlsson Bygg- och Geokonstruktioner AB 
(2019) bekräftar att jordarterna främst består av glacial finjord (silt). De har också 
identifierat en del finsand och lera på planområdet. De ytligaste jordlagren består idag av 
mulljordsskiktning och fyllning med siltlera och mull. Fyllningslagren vid 
undersökningspunkterna är 1 till 3 meter djupa. Den geotekniska undersökningen är gjord på 
planområdets norra del där det idag finns grönområden. Någon geoteknisk undersökning på 
den södra delen där lekplatsen finns har inte gjorts.  

Enligt den geotekniska undersökningen ligger grundvattennivåerna mellan ca 3 och 6 meter 
och har en strömriktning västerut mot Lillån.  

Utifrån den geologiska informationen bedöms förutsättningarna för infiltration vara 
begränsade över hela planområdet på grund av förekommande finjord. Ravinen väster om 
planområdet visar relativt små tecken på erosion och stabiliteten är relativt god vilket gör att 
den kan antas hantera det dagvatten som avrinner där idag. Ökad avrinning av dagvatten 
längs ravinen rekommenderas dock inte. 

   

  

Figur 3:3. Jordartskarta över planområdet. Undersökningsområdets avgränsning i rött. 
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Figur 3:4. Jorddjupskarta över planområdet (röd markering). 

3.2 Avrinningsområden och avvattningsvägar 

Dagvattnet på södra delen av planområdet avvattnas generellt ut på Pärlugglegatan och 
dagvattnet på norra området avrinner mot ravinen väster om området. På planområdet 
finns tre lokala sänkor dit dagvatten avrinner och till viss del infiltrerar. Två av sänkorna 
ligger på den södra delen och en på den norra. På norra delen finns också två långa sänkor 
som genomskär planområdet och leder vatten ner till ravinen och Lillån i väst (Figur 3:5).   

På planområdets södra del där lekplatsen är belägen avrinner dagvattnet mer specifikt 
främst till de två sänkor som finns på lekplatsområdet (Figur 3:6). Det mesta av dagvattnet 
från planområdets södra del når sänka 2 i planområdets östra kant, söder om infartsvägen 
till skolans område. Ett mindre avrinningsområde finns längst i söder på planområdet och 
det vattnet når den mindre sänkan 1 i planområdets södra del (Figur 3:5). När den sänkan 
översvämmas rinner vattnet vidare och når även det sänka 2. Dagvattnet från parkeringen i 
planområdets sydöstra hörn rinner ut på Pärlugglegatan och når det befintliga VA-nätet via 
brunnar i vägkanten. Dit avrinner också en del av dagvattnet från infartsvägen, som avdelar 
planområdet, och dess vändplats. Pärlugglegatan lutar mot väster vilket gör att dagvattnet 
samlas i vägens västra kant och når de brunnar som finns där. Vid extrema flöden avrinner 
vattnet från Pärlugglegatan till tre olika platser, till VA-nätet, till sänka 3 på områdets norra 
del och till vägen ner mot koloniområdet (Figur 3:5).   
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Figur 3:5. Flödesriktning, avrinningsområden, infiltrationssänkor och lokalisation av diken. Större upplösning av 
bilden finns i Bilaga 1. 

Dagvattnet på planområdets norra del avrinner längs hela planområdets västra gräns mot 
ravinen i väster, ner mot Lillån. Större punktutflöden ner mot Lillån från planområdet sker 
från de två långsträckta sänkorna 4 och 5 (se Figur 3:5 och Figur 3:7) som finns i 
planområdets norra gräns och mitt i planområdet. På planområdets norra del återfinns 
sänka 3 som dels tar emot dagvatten från den grönyta som omger den men också nås av 
dagvatten som rinner in till sänkan från vägen (Figur 3:7).  
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Figur 3:6. Sänka 1 (vänster) och 2 (höger) dit dagvatten från planområdets södra del rinner. 

 

 

Figur 3:7. Sänka 3 (vänster) dit dagvatten från ett mindre område på norra delen av planområdet samt vatten 
från vägen rinner. Sänka 5 i norra delen av planområdet utmed koloniområdet (höger). 

3.3 Inkommande dagvatten  

Detaljplaneområdet berörs av inkommande vatten utifrån, dels från bostadsområdet österut 
och dels från Råslättskolans högre belägna område söderut.  Marksten längs Pärlugglegatans 
västra kant hindrar dock det mesta inkommande vatten från att nå planområdet. Det rinner 
främst ner i brunnar utmed vägkanten utanför planområdet. En del inkommande vatten från 
vägen når dock den norra delen av planområdet och sänka 3 (Figur 3:5 och 3:7). Marksten 
längs skolans väg hindrar också dagvattnet att rinna in på lekplatsområdet på planområdets 
södra del. Det rinner istället mot vändplatsen till skolans avlastning- och vändplats eller ut 
mot Pärlugglegatan och vidare till det befintliga VA-nätet (Figur 3:5). 

Vid extrema flöden, när ledningarnas kapacitet överskrids, kommer enligt Scalgo Live vatten 
från ca 5 ha att rinna in på planområdet i den norra delen av planområdet, via sänka 3 och 
vidare ner i ravinen (Figur 3:8). 
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Figur 3:8. Avrinningsområde i grönt som bidrar till inkommande vatten till den droppliknande punkten på 
kartan. Området avrinner till Lillån via planområdets norra del. Planområdets avgränsning i rött.  

3.4 Recipienter 

Vattendirektivet säger att ”inga vatten får försämras”, vilket i vägledande domslut har 
tolkats som att inga förändringar får göras om det leder till att en kvalitetsfaktor för en 
vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna inte uppnås. I 
dagvattenhanteringen ska också dagvattnets roll som bärare av miljöstörande ämnen 
begränsas. Trots detta är en viss förändring av föroreningssituationen i planområdets 
dagvatten oundviklig då helt oexploaterad mark bebyggs. Grafisk beskrivning över 
planområdets recipienter ses i Figur 3:9.  

Dagvatten som bildas inom planområdet kommer till en liten del att infiltrera till 
grundvattenmagasinet Hovslätt-Huskvarna (SE640552-140324), en stor sand- och 
grusförekomst med en uttagsmöjlighet mellan 25-125 l/s enligt VISS. Grundvattenmagasinet 
bedöms idag ha god kvantitativ status baserat på storleken på magasinet, då annat 
bedömningsunderlag saknas. Grundvattenmagasinet har en otillfredsställande kemisk 
grundvattenstatus grundat på analysresultaten från förorenade områden och deponier inom 
förekomsten. Främst ligger halter av polyaromatiska kolväten (PAH:er), trikloreten och 
tetrakloreten över riktvärdena. Även etylbensen, m-p-o-xylen och alifater har uppmätts på 
förorenade områden inom förekomsten som också riskeras att påverkas av tätort och vägar 
enligt VISS.  
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Figur 3:9. Recipienter som påverkas av förändringarna av markanvändning. Grundvattenmagasin (svart text) 
visas som det stora gröna underliggande fältet. Ytvatten märks ut med gul text. Planområdet lokalisation i rött. 

 
De miljökvalitetskrav som ställs på grundvattenförekomsten är bibehållen god kvantitativ 
ytvattenstatus och uppnådd god kemisk ytvattenstatus. Det finns en tidsfrist gällande 
PAH:er, trikloreten och tetrakloreten till år 2027 då de åtgärder som krävs för att nå god 
kemisk ytvattenstatus. 
Dagvattnet från planområdet som inte infiltreras till grundvattnet rinner till recipienten Lillån 
vid Råslätt (Figur 3:10). Lillån vid Råslätt (SE639519-140380) är ett mindre vattendrag som 
rinner vidare till Tabergsån, mynnar ut i Munksjön och slutligen når Vättern-Storvättern. 
Lillåns ekologiska status har enligt VISS bedömts som måttlig, baserat på bedömning av fisk 
och näringsämnen. Dessutom stärks bedömningen av den relativt omfattande fysiska 
påverkan på vattendraget. En fjärdedel av vattendraget är omgrävt och det finns fyra icke 
naturliga vandringshinder för bland annat öring.  

Lillåns kemiska status uppnår ej god enligt VISS. Statusen baseras på nationell extrapolering 
av mätdata för kvicksilver och Polybromerade difenyletrar (PBDE). Undersökningar på 
recipienten saknas. Både kvicksilver och PBDE överskrider idag gränsvärdet i nästan alla 
ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige.  

Miljökvalitetskraven som ställs på Lillån i Råslätt är att vattendraget ska uppnå god ekologisk 
status till 2027. Tidsfristen grundar sig i att det krävs stora insatser för recipienten och 
närliggande område samt att det krävs administrativa insatser och resurser som inte finns 
idag. Kvalitetskraven gällande den kemiska ytvattenstatusen för Lillån i Råslätt är god kemisk 
ytvattenstatus med undantag av kvicksilver och PBDE, för vilka det finns undantag i 
kvalitetskraven i Sverige beroende på det höga internationella luftnedfallet. De nuvarande 
halterna av PBDE och kvicksilver får dock inte öka.  
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Figur 3:10. Recipienten Lillån vid Råslätt (SE639519-140380).   

3.5 Vattenskyddsområden och markavvattningsföretag 

Munksjön dit recipienten Lillån i Råslätt vatten rinner ut, är en del av Vätterns vattensystem 
och ingår därför i vattenskyddsområde Vättern enligt Naturvårdsverkets information om 
skyddad natur. Då Vättern är näringsfattig är det viktigt att halterna av kväve och fosfor 
minimeras i utgående dagvatten för att inte riskera negativ påverkan.  

Något markavvattningsföretag finns inte på eller i närheten av undersökningsområdet.   
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3.6 Markanvändning – befintlig och planerad 

Den befintliga markanvändningen skiljer sig åt för planområdets södra och norra del. I den 
södra delen idag finns en lekplats med varierande markbeläggning med asfalt, grus och 
grönområden. Där finns också den asfalterade infarten, avlastningsområde och vändplats till 
Råslättskolan. I planområdets sydöstra hörn finns idag en av Råslättskolans parkeringsplatser 
(Figur 3:11). På den norra delen av planområdet används marken idag främst som 
hundrastgård. Den befintliga markanvändningen består av relativt flacka grönområden med 
genomskärande sänkor ner mot ravinen. I området söder om sänka 4 (Figur 3:5) finns ett 
mer kuperat grönområde utan tydligt användningsområde, där finns också en mindre grusad 
infart till området. 

Den planerade markanvändningen är ett skolområde med stor utelekplats, en byggnad och 
tillhörande parkering.  Den befintliga infarten till skolan med tillhörande vändplan planeras 
att behållas liksom den befintliga parkeringen i planområdets sydöstra hörn. Ytterligare en 
parkering anläggs i planområdets nordöstra hörn. 

Figur 3:12 visar befintlig markanvändning och Figur 3:13 visar planerad markanvändning. 
Eftersom detaljplanerna är pågående kan den planerade markanvändningen för 
planområdet komma att förändras under arbetets gång.  

 

Figur 3:11. Parkering i planområdets sydöstra hörn.   
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Figur 3:12. Översiktlig beskrivning av befintlig markanvändning.  

  

 

Figur 3:13. Översiktlig beskrivning av planerad markanvändning.  
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning 

4.1 Dagvattenflöden 

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 
använts men avrinningskoefficienterna har korrigerats vid beräkning av extremregnsflöden 
(100-årsregn), enligt kommunikation med Jönköpings kommun. Detta på grund av att 
avrinningen ökar då markens infiltrationskapacitet överskrids vid tillräckligt kraftiga regn, 
vilket innebär att marken förmåga att infiltrera och fördröja dagvatten minskar. 
Avrinningskoefficienterna för extremregn har höjts enligt Stormtac:s rekommenderade 
maximala avrinningskoefficienter för de olika marktyperna.  

Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändning, samt areor för befintlig och 
planerad markanvändning, för norra och södra delen, finns i Tabell 4.1 och 4.2.  

Om den slutliga markanvändningen ser annorlunda ut gällande höjdsättning och utformning 
än den markanvändning som beräkningarna är baserade på påverkar detta avrinnings- och 
flödesberäkningarna.  Det bör också noteras att små förändringar i avrinningskoefficienterna 
kan ge relativt stora skillnader i dimensionerande flöde. De redovisade flödena bör därför 
endast ses som indikatorer på hur dagvattenflödet kan förändras vid den planerade 
markanvändningen.  

Regn med 10-års återkomsttid, 30-års återkomsttid och 100-års återkomsttid har använts för 
beräkning av dimensionerande flöden. Klimatfaktor har satts till 1 före exploatering och 1,25 
efter exploatering i enlighet med P110. Rinntiden har uppskattats till 23 min minuter för 
norra området vid befintlig markanvändning och 10 min vid planerad markanvändning. För 
det södra området har rinntiden uppskattats till 10 min både vid befintlig och planerad 
markanvändning.  

Regnintensiteten för en rinntid på 10 min vid ett dimensionerande 10-, 30- och 100-årsregn 
är 228, 328 respektive 489 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 1,4 mm/min vid ett 10-
årsregn, 2,0 mm/min vid ett 30-årsregn och 2,9 mm/min vid ett 100-års regn. 
Regnintensiteten för befintlig markanvändning på det norra området med en rinntid på 23 
min för vid ett dimensionerande 10-, 30- och 100-årsregn är 138, 198 respektive 295 
liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 0,8 mm/min vid ett 10-årsregn, 1,2 mm/min vid 
ett 30-årsregn och 1,8 mm/min vid ett 100-års regn. 

Tabell 4.1. Använda avrinningskoefficienter (φ), samt area för befintlig och planerad markanvändning på norra 
delen av planområdet.  

Markanvändning  φ – 10-& 30- års 

regn 

φ -100 års 

regn 

Befintlig (ha) Planerad (ha) 

Väg / parkering/ asfalt 0,85 0,9 0,09 0,18 

Skog 0,05 0,4 0,11  

Parkmark/ plantering 0,18 0,3 0,74 0,06 

Byggnad 0,9 1,0  0,1 

Skolgård 0,45 0,9  0,63 

Grusyta 0,4 0,5 0,03  
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Tabell 4:2. Använda avrinningskoefficienter (φ), samt area för befintlig och planerad markanvändning på södra 
delen av planområdet.  

Markanvändning  φ – 10-& 30- års 

regn 

φ -100 års 

regn 

Befintlig (ha) Planerad (ha) 

Parkering/ asfalt 0,85 0,9 0,03 0,03 

Skolgård 0,45 0,9 0,43 0,43 

 

Dagvattenflöden på den allmänna platsmarken är vid ett 10-, och 30-, och 100-årsregn är 
beräknade enligt ekvation 1 i Kapitel 2.2. Årsnederbörden för Jönköping är satt till 636 
mm/år enligt Jönköpings dagvattenpolicy. Årsmedelflödet blir knappt två gånger större efter 
planerad markanvändning för norra området. På södra området är årsflödet detsamma före 
och efter planerad markanvändning, då inga planer att förändra markanvändningen finns. 
Skillnaderna i flöden som ses i tabell 4:4 beror på klimatfaktorn på 1,25, som används för att 
ta höjd för större flöden i framtiden. Resultaten av beräknade dimensionerande flöden samt 
årsmedelflöden hittas i Tabell 4:3 och 4:4.  

 

Tabell 4:3. Dimensionerande flöden vid ett 10-, 30- och 100-årsregn samt årsmedelflöden för befintlig och 
planerad markanvändning på den norra delen. 

 Dimensionerade 
flöde (l/s) 

Ökad dagvatten- 
bildning (ggr) 

Årsmedelflöde 
(l/s) 

Ökat  
årsmedelflöde (ggr) 

Befintliga flöden 10 år 31  0,07  

Planerade flöden 10 år 150 Ca 5 0,13 Ca 2 

Befintliga flöden 30 år 45    

Planerade flöden 30 år 220 Ca 5   

Befintliga flöden 100 år 180    

Planerade flöden 100 år 520 Ca 3   

 

Tabell 4:4. Dimensionerande flöden vid ett 10-, 30- och 100-årsregn samt årsmedelflöden för befintlig och 
planerad markanvändning på södra delen.  

 Dimensionerade 
flöde (l/s) 

Ökad dagvatten- 
bildning (ggr) 

Årsmedelflöde 
(l/s) 

Ökat  
årsmedelflöde (ggr) 

Befintliga flöden 10 år 50  0,06  

Planerade flöden 10 år 62 1,25 0,06 - 

Befintliga flöden 30 år 72    

Planerade flöden 30 år 90 1,25   

Befintliga flöden 100 år 202    

Planerade flöden 100 år 253 1,25   
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Förändringen av markanvändningen på norra området medför att det dimensionerade flödet 
efter exploatering ökar med en faktor 5. På det södra området ökar flödena med en faktor 
1,25 på grund av klimatfaktorn.  

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym 

Förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning på hela planområdet 
vilket ger ett högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Den 
dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens 
publikation P110, enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.3. För att hålla dagvattenflödet på samma nivå 
som den befintliga situationen på norra och södra delen, krävs en utjämningsvolym på minst 
92 m3 för ett 10-årsregn och minst 131 m3 för ett 30-årsregn på norra delen och minst 8 m3 
för ett 10-årsregn och minst 11 m3 på den södra. Eftersom den planerade förändringen av 
markanvändning är större på den norra delen krävs där större utjämningsvolymer än den 
södra där inga förändringar på planområdet planeras (Tabell 4:5). 

 

Tabell 4:5. Beräknad dimensionerande utjämningsvolym (m3) för ett 10- och 30-årsregn. 

Dimensionerande utjämningsvolym Norra delen Södra delen 

Vid ett 10-årsregn 92 m3 8 m3 

Vid ett 30-årsregn 131 m3 11 m3 
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4.3 Extremregn 

En översiktlig undersökning av översvämningsrisken vid extremregn på planområdet har 
gjorts med hjälp av programmet Scalgo live, som är en plattform som med hjälp av höjddata 
från Lantmäteriet tillsammans med valda nederbördsuppgifter kan visualisera bland annat 
lågpunkter och flödesvägar för ytvatten. En simulering av de områden som riskerar 
översvämmas vid nederbörd på 42 mm (motsvarande ett 100-års regn efter att alla 
ledningar fyllts upp) har undersökts. Idag finns ett område på planområdets norra del och 
två mindre områden på planområdets södra del som riskerar att översvämmas (Figur 4:1). 
Om höjdsättningen förändas så att dessa områden försvinner behöver detta vatten tas 
omhand på annat sätt.  

Vid extrema regn uppstår dagvattenflöden som planområdets dagvattenlösningar inte är 
dimensionerade för att klara. Det är därför viktigt att planera höjdsättningen så att instängda 
ytor undviks och så att vatten vidextremregn kan avrinna längs planområdets öppna ytor och 
vidare ytor som har möjlighet att ta emot överskottsvatten utan risk för skador på 
framförallt planerad byggnation. Ravinen ner mot Lillån har kapacitet att ta emot mycket 
stora vattenmängder. Ravinen visar enligt de geotekniska undersökningarna inte på en 
alltför omfattande erosion, vilket gör den till en fortsatt rimlig avledningsväg för extremregn 
för planområdets dagvatten och inkommande vatten från områden utanför planområdet.  

 

Figur 4:1. Översiktliga bild på översvämningsområden vid 100-årsregn. Planområdets avgränsning i rött. 
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4.4 Föroreningarnas effekt på recipienten 

Den planerade exploateringens påverkan på föroreningsinnehållet i dagvattnet har 
översiktligt studerats med hjälp av modellering i StormTac v.19.3.1. Resultaten har sedan 
ställts i relation till MKN för de olika recipienterna.  

Vid beräkningarna av föroreningshalterna i dagvattnet används schablonvärden för olika 
typer av markanvändning. Schablonvärdena är framtagna vid vetenskapliga studier med 
långa mätserier för dagvatten. Beräknade föroreningshalter jämförs med Jönköpings 
dagvattenspolicys föroreningsklassning, låga halter (2009) för delavrinningsområden 
uppströms utsläppspunkt till recipient. Resultatet av modelleringen i StormTac av 
föroreningskoncentration, reningseffekt och föroreningsbelastning ses i tabellerna 4:6 och 
4:7. 

Förändringen på planområdet innebär en försämring av dagvattenkvalitén i orenat 
dagvatten ut från planområdet efter planerad markanvändning, jämfört med befintlig 
situation, för alla undersökta föroreningar förutom kvicksilver, där halten är jämförbar med 
befintlig föroreningsbelastning. Enligt Jönköpings kommuns dagvattenpolicy överskrider alla 
föroreningar, med undantag av zink, föroreningsklassning låga halter. 

Efter föreslagen rening av dagvattnet för planerad markanvändning överstiger endast fosfor 
riktvärdet för föroreningsklassning, låga halter enligt Jönköpings dagvattenpolicy (50 µg/l). 
Halten av fosfor har dock minskat ut från planområdet efter rening i jämförelse med befintlig 
markanvändning.  

Sammantaget, utifrån information i kapitel 3.4 och 3.5, har recipienten behov av extra 
restriktioner när det gäller utsläpp av kvicksilver, PDBE samt näringsämnen som fosfor och 
kväve. Föroreningsberäkningar utifrån StormTac:s schablonvärden visar att halterna fosfor 
och kväve från området minskar efter rening, likaså minskar halten av kvicksilver ut från 
området. Källan till PBDE bedöms vara atmosfärisk deposition, vilken också troligen minskar i 
framtiden. Detta indikerar att exploateringen inte försämrar möjligheterna till att klara MKN 
för recipienterna. 
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Tabell 4:6. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad markanvändning, samt 
halter efter rening dimensionerat för 30-årsregn.  

Ämne Enhet Befintlig Planerad 
utan rening 

Planerad 
med rening 

Renings- 
effekt (%) 

Fosfor µg/l 180 210 88 48 
Kväve µg/l 1400 1600 820 37 
Bly µg/l 8 12 3 67 
Koppar µg/l 17 23 8 48 
Zink µg/l 50 77 18 73 
Kadmium µg/l 0,4 0,5 0,1 80 
Krom µg/l 6 9 3 45 
Nickel µg/l 5 8 2 75 
Kvicksilver µg/l 0,03 0,03 0,02 33 

Suspenderad 
substans 

µg/l 
37 000 58 000 16 000 64 

Olja (mg/l) µg/l 430 550 130 60 
PAH (µg/l) µg/l 0,4 0,8 0,1 75 
Benso(a)pyren µg/l 0,02 0,04 0,006 80 

Föroreningshalten ökar i jämförelse mot befintlig halt = Röd. Föroreningshalten motsvarar befintlig halt= Orange. Föroreningshalten 
understiger befintlig halt = Grön.  

 
Tabell 4:7. Föroreningsmängder beskrivet som kg förorening per år i dagvatten från planområdet för befintlig 
och planerad markanvändning, samt efter rening. 

Ämne Enhet Befintlig 
Planerad 

utan rening 

Planerad 

med rening 

Fosfor kg/år 0,7 1,2 0,5 

Kväve kg/år 6 9,5 5 

Bly kg/år 0,03 0,07 0,02 

Koppar kg/år 0,07 0,1 0,05 

Zink kg/år 0,2 0,5 0,1 

Kadmium kg/år 0,001 0,003 0,0004 

Krom kg/år 0,02 0,06 0,02 

Nickel kg/år 0,02 0,05 0,01 

Kvicksilver kg/år 0,0001 0,0002 0,0001 

Suspenderad 
substans 

kg/år 150 340 93 

Olja (mg/l) kg/år 1,7 3,3 0,8 

PAH (µg/l) kg/år 0,002 0,005 0,001 

Benso(a)pyren kg/år 0,00009 0,0002 0,00004 
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5 Förslag på dagvattenhantering 

5.1 Generella rekommendationer 

Den föreslagna exploateringen i planområdet medför en ökning av årsmedelflödet av 
dagvatten från planområdet, vilket medför att fördröjning av dagvatten är nödvändig. 
Mängden föroreningar ut från området kommer också öka i orenat vatten vilket innebär att 
det även finns behov av rening av dagvattnet innan det når recipienterna.  

Eftersom jordarterna inom planområdet är så täta att infiltrationsmöjligheterna är 
begränsade bedöms en lösning där dagvattenanläggningar fördröjer och renar vattnet från 
planområdet innan det leds till det befintliga VA-nätet.  

5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten 

För att fördröja det dagvatten som vid ett 30-årsregn bildas inom planområdena till ett 
maximalt utflöde av 45 liter/sekund på norra området och 72 liter/sekund på södra området, 
som motsvarar befintliga utflöden, krävs en utjämningssvolym på cirka 131 m3 på den norra 
delen och 11 m3 på den södra. 

Höjdsättningen är grunden för dagvattenavrinningen och behöver planeras så att dagvattnet 
når lämpliga fördröjning- och reningsanläggningar. Det är fördelaktigt att så långt som 
möjligt bevara nuvarande avrinningsriktningar för att inte påverka vattenbalansen i 
omgivningen. 

Illustration på dagvattenanläggningar inom planområdet ses i Figur 5:1. 

För att skapa en fungerande dagvattenhantering så lik dagens situation som möjligt, efter 
planerade förändringar av planområdet, föreslås följande åtgärder: 

• Planteringsområden utformas på det norra området som långsträckta regnbäddar 
dit dagvattnet leds för att fördröjas och renas. Lokalisationen på dessa 
regnbäddar bör vara i planområdets utkant och i närheten av parkeringsytan med 
möjlighet för regnbäddarnas dräneringsrör att nå VA-nätet. Se exempel i Figur 
5:1. Arean på regnbäddarna på det norra området bör vara drygt 350 m2 
tillsammans och kan utformas med en reglervolym på 70 mm en överliggande 
filtermaterial på 550 mm, följt av ett grovt sandlager på 100 mm och slutligen ett 
600 mm djupt makadamlager med dräneringsrör som når det mest närliggande 
delen av VA-nätet. (Figur 5:2).  

• Regnbäddar anläggs på det södra området dels vid sänka 2 (Figur 3:5) och 
nedströms parkeringen. Regnbäddarna kan utformas liksom på norra området 
med en reglervolym på 70 mm en överliggande filtermaterial på 550 mm, följt av 
ett grovt sandlager på 100 mm och slutligen ett 600 mm djupt makadamlager 
med dräneringsrör som når det mest närliggande delen av VA-nätet. Arean på 
regnbäddarna på det södra området bör vara drygt 24 m2 tillsammans.  

• Regnbäddarna kan utformas med kantsten med flertalet insläpp till bädden eller 
som ett nedsänkt grönområde. Vid plantering av träd på fördröjningsområdena 
bör djupet på makadamlagret ökas för att regnbädden ska fungera effektivt.  

• Sedimentavskiljare bör installeras innan regnbäddarna.  
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• Byggnadens tak förses med utkastare som leder dagvattnet via områdets 
grönytor till fördröjningsanläggningar.  

• Markstenen mot Pärlugglegatan bibehålls och förstärks i områdets norra del för 
att undvika att inkommande vatten från omgivande bostadsområde rinner mot 
planerad byggnation. Möjligheter för avrinningsvägar för extremregn ges 
förslagsvis via sänkan norr om planerad byggnation. Sänkan kan erosionsstärkas. 

• Parkeringen på det norra området bör höjdsättas så att avrinningen sker mot 
fördröjnings- och reningsanläggningen i den västra delen av planområdet.  

• Planområdet ska höjdsätts så att avrinningen sker bort från byggnader och 
undviker instängda områden. 

• En underhållsplan bör göras för samtliga anläggningar. 

• För att rena vattnet från infartsvägen till skolan och dess avlastningsplats mer 
effektivt samt undvika inkommande vatten från Råslättskolans skolområdet skulle 
ett dike kunna anläggas vid sidan av vägen i flödesriktningen. Slutet av diket kan 
anslutas till VA-nätet i Pärlugglegatan. Väljer man denna alternativa lösning kan 
regnbäddarnas volym på planområde minskas.   

 

 

Figur 5:1. Schematisk bild över dagvattenlösningar på planområdet.  
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Figur 5:2. Schematisk bild över planerad regnbäddar på planområdet i genomskärning. (StormTac v.19.3.1) 

5.3  Effekt på recipient 

Den föreslagna förändringen i markanvändning inom planområdet medför en ökad andel 
hårdgjorda ytor. Föroreningsberäkningar utifrån StormTacs schablonvärden visar på ökade 
föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder ut från planområdet efter 
exploateringen utan någon rening av dagvattnet. Efter föreslagna reningsåtgärder minskar 
samtliga föroreningshalter. Om taket på byggnader anläggs med naturmaterial så som tegel 
kommer halten och mängden metaller dessutom bli lägre.  

Mängden utsläpp efter föreslagen rening med avseende på kvicksilver och näringsämnen 
minskar efter föreslagen rening i jämförelse med befintliga mängder. Eftersom recipienten 
har problem med förhöjda kvicksilverhalter och övergödningsproblematik medför detta att 
de föreslagna förändringarna av planområdet skulle kunna bidra till en förbättrad status för 
recipienterna vad gäller kemiska status. 

5.4 Extremregn 

Att fördröja flöden från extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, är ovanligt eftersom 
fördröjningsmagasinen får väldigt stora volymer. Det är därför viktigt att planera 
höjdsättningen så att dagvattnet vid bräddning av dagvattenlösningarna för 30-årsregn kan 
avrinna via sekundära avrinningsvägar och vidare till som kan ta emot vatten från ett 100-
årsregn. Dessa ytor är översvämningsytor som inte är avsedda för rening av dagvattnet men 
minskar risken för skador på hus och grundläggning nedströms planområdet. 

Översvämningsrisken vid extremregn på planområdet är liten så länge höjdsättningen görs 
så att inga instängda områden skapas samt att extremregn från planområdet och 
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inkommande vatten från omgivande områden fortsatt kan ledas bort från planerad 
byggnation mot ravinen via sänka 5. 
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Bilaga 1: Större upplösning av karta som beskriver avrinningsområden, utflöden och 
flödesriktningar 
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