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Sammanfattning
Inför ändring av detaljplan på Norrahammar 24:45 Jönköpings kommun har Jönköpings
kommun beslutat utreda dagvattenhanteringen inom planområdet. I nuläget planeras en ny
byggnad inom planområdet.
Planområdet utgör cirka 0,2 hektar och är beläget i en dalgång cirka 220 meter öster om
Tabergån mellan Hammarvägen och Stenbacksvägen. Planområdet lutar mot norr och
består idag av två intilliggande tomter där den västra domineras av en grusplan, vilken idag
används som parkeringsplats, och den östra är en villatomt med hus.
Jordarterna i planområdet består främst av isälvsmaterial i form av sand i öster och fyllning
med underliggande lager av isälvsmaterial i form av sand i väster. Det dagvatten som i
nuläget inte infiltrerar rinner sannolikt i dagsläget främst till dagvattennätet nordost om
planområdet och slutligen ut i Tabergån, vilken i sin tur mynnar i Munksjön och vidare till
Vättern. Inga uppgifter om detta har dock funnits tillgängliga. Enligt
vattenskyddsområdesföreskrifterna för Vättern kan dagvatten utgöra en risk och enligt
Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering ska dagvattnets roll som bärare av
miljöstörande ämnen begränsas. Vattendirektivet säger att ”inga vatten får försämras”, vilket i
vägledande domslut har tolkats som att inga förändringar får göras som leder till att en
kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna
inte uppnås.
Förändring av markanvändning inom planområdet enligt föreslagen planskiss medför ökade
dagvattenflöden med cirka 53 % för ett dimensionerande 30-årsregn.
För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning både på
befintligt dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet,
föreslås följande åtgärder:








Dagvatten från planområdets takytor och asfaltsytor leds i största möjliga mån till
makadammagasin i områdets lågpunkt. Delar av vattnet från takytorna leds till diken
fyllda med singel för naturlig infiltration vilket kommer sänka utjämningsvolymen från
19 m3 till 10 m3.
Ett makadammagasin med en total volym på 34 m3, antaget 30 % porvolym fördröjer
och renar merparten av planområdets dagvatten, som efter fördröjning och rening
avleds till befintliga dagvattenledningar i utanför planområdet.
På platsen för makadammagasinet grävs all gammal fyllnadsmassa bort för att
ersättas av grov makadam.Uppgrävda fyllnadsmassor provtas med avseende på relevanta föroreningar och
skickas vid behov till godkänd mottagare av förorenade massor.
Makadammagasinets topp placeras 70-120 centimeter under markytan.
Om marken är förorenad kan makadammagasinet behöva utformas med tätskikt i
botten för att inte riskera att dagvatten tränger ner i grundvattnet och för med sig
eventuella föroreningar.

Anläggande av grönt tak på den planerade nya byggnaden kan övervägas som ett annat
alternativ, vilket skulle fördröja dagvattenavrinningen och minska halten föroreningar. Detta
är inte vidare utrett utan kan ses som ett ytterligare förslag.
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1 Inledning och syfte
Inför ändring av detaljplan i Norrahammar i Jönköpings kommun har Jönköpings kommun
beslutat utreda dagvattenhanteringen inom planområdet (Figur 1-1 och 1-2). I nuläget
planeras en ny byggnad inom planområdet som ska ersätta ett befintligt hus och en större
grusparkering. Geosigma har därför fått förfrågan om att göra en dagvattenutredning för det
aktuella planområdet.
Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilken påverkan den planerade förändringen av
planområdet kan ha på dagvattenbildningen, samt till att bedöma förutsättningarna för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD). Bedömningen grundar sig på de lokala
markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, tidigare verksamheter på området,
samt dagvattnets föroreningsgrad. Uppdraget syftar även till att vid behov dimensionera
utjämningsmagasin för dagvattnet för att reducera flödestoppar och samtidigt rena
dagvattnet.

Figur 1-1. Översiktskarta där ungefärlig placering för planområdet anges med en röd
polygon.
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Figur 1-2. Flygfoto över planområdet, som anges med en röd polygon.

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. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av 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 på 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
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. Om inte dagvattnet kan
infiltreras ned i marken, till exempel på grund av föroreningar i marken, kan det ändå renas
lokalt innan det leds bort.
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2 Material och metod
2.1 Material och datainsamling
Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland
annat:






Grundkarta och höjddata (erhållet från beställare).
Ledningskartor utanför området (erhållet från beställare).
Jordartskarta och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator.
Situationsplan från beställare daterad 2016-12-12.
Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering (Jönköpings kommun, 2009)

2.2 Platsbesök
Ett platsbesök genomfördes den 2:a december 2016. Planområdet utgörs av två intilliggande
tomter där den västra domineras av en grusplan, vilken idag används som parkeringsplats,
och den östra är en villatomt med hus. (Figur 2-1a). Den generella lutningen i området är från
söder mot norr med lågpunkten i den nordvästra änden av planområdet (Figur 2-1b).

Figur 2-1. a) Utblick från västra hörnet av planområdet. b) Planområdets lågpunkt vid norra
änden av planområdet.
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2.3 Flödesberäkning
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 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 ArcGIS
utifrån ortofoto och plankartor.
f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten 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.

2.4 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym
Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar
görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation:

𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑡𝑟 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +

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 volym vatten som behöver fördröjas.

2.5 Föroreningsberäkning
Beräkningar av föroreningsbelastning har utförts med modellverktyget StormTac v.16.2.4 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.
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning
Det aktuella planområdet utgör cirka 0,2 hektar och är beläget i en dalgång cirka 220 meter
öster om Tabergån mellan Hammarvägen och Stenbacksvägen. Planområdet lutar mot norr
och består idag av två intilliggande tomter där den västra domineras av en grusplan, vilken
idag används som parkeringsplats, och den östra är en villatomt med hus. Längs
planområdets norra och östra gräns finns en villatomt på vardera sidan.
En situationsplan efter exploatering över området presenteras i Figur 3-1.

Figur 3-1. Situationsplan efter exploatering daterad 2016-12-12.

3.1 Hydrogeologi
3.1.1 Infiltrationsförutsättningar och geologi
Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek,
kornstorleksfördelning, packningsgrad och markens vattenhalt. När marken är torr är
infiltrationskapaciteten som högst för att sedan avta vid ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade
förhållanden kan infiltrationskapaciteten sättas lika med jordens hydrauliska konduktivitet, KS.
I sandiga eller grusiga jordar, som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta
sig att mättade eller nära mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att
jordens infiltrationskapacitet inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med
dimensionerande intensitet. För att marken inte ska översvämmas måste markens
infiltrationskapacitet vara så stor att den kan hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1
nedan anges övergripande infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper.
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Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika svenska jordtyper (VAV, 1983).
Jordtyp

Infiltrationskapacitet
(millimeter/timme)

Morän

47

Sand

68

Silt

27

Lera

4

Matjord

25

Planområdet ligger i de centrala delarna av Norrahammar i Jönköpings kommun och
omfattas av två tomter. Den generella strömningsriktningen är norrut. Enligt jordartskartan
(Figur 3-2) och jorddjupskartan (Figur 3-3) från SGU underlagras planområdet av postglacial
sand (förmodligen delvis överlagrad av fyllnadsmaterial). Jordlagrens mäktigheter uppskattas
enligt jorddjupskartan till att variera mellan 30 – >50 meter. Grundvattennivåerna i
planområdet ligger cirka 4,4 meter under markens yta. Baserat på denna information
bedöms infiltrationsmöjligheterna i de naturliga jordlagren inom planområdet vara goda, men
de kan begränsas av fyllningens mäktighet, vattengenomsläpplighet och föroreningsgrad.

Figur 3-2. Jordartskarta (SGU, 2016). Röd markering visar planområdets ungefärliga
placering.
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Figur 3-3. Jorddjupskarta (SGU, 2016). Röd markering visar planområdets ungefärliga läge.

3.1.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering
Planområdet lutar generellt från söder till norr med marknivåer omkring 1 meter högre i södra
delen jämfört med norra delen. Högsta punkten är belägen i sydost. Figur 3-4 visar
ungefärliga nuvarande flödesriktningar för avrinnande dagvatten baserat på de topografiska
förhållandena inom och omkring planområdet samt observerade dagvattenbrunnar.
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Figur 3-4. Karta över dagvattnets flödesriktning. Röd markering visar planområdets gräns.

3.2 Recipient – Miljökvalitetsnormer (MKN)
Dagvatten från planområdet transporteras till recipienten Tabergsån, vilken mynnar i
Munksjön och sedan vidare till ytvattenförekomsten och dricksvattentäkten Vättern, vilken
har en lång omsättningstid. Tabergsåns aktuella sträckning, Lillån vid Råslätt – Vederydssjön
(SE639819-139887), klassas i VISS (2017) som måttlig ekologisk status beroende på
omfattande fysisk påverkan med ett flertal kvarstående vandringshinder. För biologiska- och
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer uppnår vattenförekomsten dock hög eller god status.
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på bromerade
difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar, som överskrider gränsvärden i
närmare samtliga vattenförekomster i Sverige. Kemisk ytvattenstatus med avseende på
övriga ämnen har ej klassats.
Nya miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomsten beslutades och kungjordes 2016-1221. Där anges kvalitetskraven god ekologisk status 2021 samt god kemisk ytvattenstatus,
med mindre stränga krav för PBDE samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Storvättern
(SE646703-142522) har nya miljökvalitetsnormer som beslutats och kungjorts 2016-12-21 .
Enligt VISS (2017) förekommer problem i Vättern och Munksjön avseende miljögifter, i form
av prioriterade ämnen (tributyltenn), och förändrade habitat genom fysisk påverkan i form av
kontinuitetsförändringar och morfologiska förändringar. Gammal industrimark bedöms vara
en av påverkanskällorna. Status och MKN för Storvättern redovisas nedan:
Ekologisk status
Status: God ekologisk status
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Kvalitetskrav: God ekologisk status
Kemisk ytvattenstatus
Status: Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus
Kvalitetskrav: God kemisk ytvattenstatus
Undantag, i form av mindre stränga krav, ges för bromerad difenyleter och kvicksilver då
dessa ämnen generellt är över gränsvärdena för hela Sverige. Det ges också en tidsfrist för
tributyltennföreningar (TBT) till 2027.
Enligt vattenskyddsområdesföreskrifterna (Länsstyrelsen Jönköpings län, 2014) kan
dagvatten utgöra en risk och enligt Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering ska
dagvattnets roll som bärare av miljöstörande ämnen begränsas. Vattendirektivet säger att
”inga vatten får försämras”, vilket i vägledande domslut har tolkats som att inga förändringar
får göras som leder till att en kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, eller
äventyrar att miljökvalitetsnormerna inte uppnås.

3.3 Markanvändning – Befintlig och planerad
Planområdet består idag av två intilliggande tomter där den västra domineras av en
grusplan, vilken idag används som parkeringsplats, och den östra är en villatomt med hus.
Huset, som enligt lokalbefolkningen är ett av områdets äldsta, förstördes av fuktskador
sedan man tilläggsisolerat, klätt in träfasaden och på så sätt stängt in fukt i väggarna. Inga
tecken på att dag- eller grundvatten skulle ha orsakat skador på byggnaden observerades
under fältbesöket. I nuläget planeras en ny byggnad inom planområdet som kommer sträcka
sig över de båda tomterna i en öst-västlig riktning. En karta över befintlig markanvändning
presenteras i Figur 3-5. I Figur 3-6 visas en karta över planerad markanvändning.
Förändringen i markanvändning medför en ökad andel tak och minskad mängd grus inom
planområdet.
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Figur 3-5. Karta över befintlig markanvändning. Röd markering visar planområdets gräns.
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Figur 3-6. Karta över planerad markanvändning. Röd markering visar planområdets gräns.
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4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning
4.1 Flödesberäkningar
I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110
använts. Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändningsområde, samt areor för
befintlig och planerad markanvändning inom planområdet presenteras i Tabell 4-1. Dessa
areor är baserade på erhållen situationsplan daterad 2016-12-12. Om den slutliga
markanvändningen ser annorlunda ut påverkar detta avrinnings- och flödesberäkningarna.
Om till exempel andelen takytor minskar och ersätts med gröna ytor eller plattläggning
kommer de dimensionerande dagvattenflödena bli mindre. Det bör noteras att små
förändringar i avrinningskoefficienterna kan ge relativt stora skillnader i dimensionerande
flöde. De redovisade flödena bör därför främst ses som indikatorer på hur dagvattenflödet
kan förändras vid den planerade markanvändningen.
Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt befintlig och planerad markanvändning inom
planområdet.
Markanvändning

Avrinningskoefficient φ

2

Befintlig (m )

2

Planerad (m )

Takyta

0,9

179

592

Gräsyta

0,1

943

969

Asfaltsparkering

0,85

0

289

Grusparkering

0,4

876

0

Grusplan

0,4

40

188

2039

2039

Summa

Ett återkommande 30-årsregn har använts för beräkning av dimensionerande flöden.
Klimatfaktor har satts till 1,25 i enlighet med Svenskt Vatten P110. Dagvattenflöden från
planområdet vid ett återkommande 30-årsregn för befintlig och planerad markanvändning, är
beräknade enligt Ekvation 1 i Kapitel 2.3 och redovisas i Tabell 4-2.
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Tabell 4-2. Dimensionerande flöden vid ett 30-årsregn samt årsmedelflöden för befintlig och
planerad markanvändning.
Flöde 30årsregn (l/s)
Befintlig

25,5

Planerad

38,9

Ökad
dagvattenbildning (%)

Årsmedelflöde
(l/s)

53

0,027
0,031

Ökat
årsmedelflöde (%)
15

Förändringen av planområdet enligt föreslagen planskiss skulle totalt medföra en ökning av
det dimensionerande dagvattenflödet med 53 % och en ökning av årsmedelflödet med 15 %.

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym
Förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning och därigenom ett
högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. Med små medel i byggskedet
kan belastningen på det kommunala dagvattennätet och planområdets påverkan på
recipientens status minskas. Därför föreslås ett makadammagasin för fördröjning av
områdets dagvatten inom planområdet.
Den dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens
publikation P110, enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4. För att hålla dagvattenflödet på samma nivå
som den befintliga situationen, krävs en utjämningsvolym på minst 19 m3.

4.3 Föroreningsbelastning
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har
schablonvärden från databasen StormTac v.16.2.4 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier för dagvatten. Beräknade
föroreningshalter utifrån schablonhalterna jämförs med riktvärden enligt RTK:s
riktvärdesindelning (Regionplane- och trafikkontoret, 2009) för delavrinningsområden
uppströms utsläppspunkt till recipient, då de i dagsläget bedöms som de mest relevanta
riktvärdena.
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Tabell 4-3. Föroreningshalter i dagvatten från planområdet för befintlig och planerad
markanvändning, samt efter föreslagen rening. Beräkningarna har utförts i StormTac (Larm,
2000). Föroreningsbelastningen kan jämföras med RTK:s riktvärden (Region- och
trafikplanekontoret, 2009). Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger
befintlig halt, Grön = halten understiger befintlig halt och RTK:s riktvärden.

Ämne

Enhet Riktvärde

Befintlig

Föroreningskoncentrationer
Planerad,
Planerad,
Reningseffekt
innan
efter rening
(%)
rening
77
34
56

Fosfor

µg/l

160

87

Kväve

µg/l

2 000

1 200

1 300

950

27

Bly

µg/l

8

18

9,9

1

90

Koppar

µg/l

18

26

17

4,3

75

Zink

µg/l

75

88

52

7,3

86

Kadmium

µg/l

0,4

0,38

0,33

0,068

79

Krom

µg/l

10

9,4

5,4

2,2

59

Nickel

µg/l

15

3,3

2,6

0,74

71

Kvicksilver
Suspenderad
substans
Olja (mg/l)

µg/l

0,03

0,033

0,022

0,0069

69

µg/l

40 000

90 000

54 000

11 000

80

µg/l

320

480

270

52

81

PAH (µg/l)
Benso(a)pyren

µg/l

Saknas

1

0,66

0,091

86

µg/l

0,03

0,035

0,018

0,0022

88

Förändringen av planområdet innebär med undantag av halten kväve en förbättring av
dagvattenkvaliteten ut från planområdet. Vidtas de föreslagna fördröjnings- och
reningsåtgärderna kommer recipientpåverkan att minska ytterligare jämfört med befintlig
situation.
I Tabell 4-4 redovisas den beräknade årliga föroreningsbelastningen för befintlig och
planerad markanvändning, samt efter föreslagen rening. Eftersom dagvattenflödena ökar
efter den förändrade markanvändningen bör någon typ av fördröjning av dagvatten göras.
Föroreningsbelastningen minskar på samtliga punkter utom kväve före rening, vilket
sannolikt beror på en större gräsyta där beräkningsprogrammet StormTac v.16.2.4 troligtvis
inkluderar att gräsytan gödslas. Låter man bli detta kommer troligtvis inte heller kvävehalten
att öka före rening. Detta medför en förbättring redan innan vidtagna åtgärder och en
betydande förbättring efter föreslagna reningsåtgärder.
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Tabell 4-4. Årlig föroreningsbelastning från planområdet för befintlig och planerad
markanvändning, samt efter föreslagen rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000).
Ämne

Enhet

Befintlig

Föroreningsbelastning
Planerad, innan
Planerad, efter rening
rening
0,0073
0,034

Fosfor

kg/år

0,098

Kväve

kg/år

1,3

1,4

0,94

Bly

kg/år

0,020

0,0074

0,00099

Koppar

kg/år

0,029

0,013

0,0042

Zink

kg/år

0,098

0,039

0,0072

Kadmium

kg/år

0,00043

0,00025

0,000067

Krom

kg/år

0,01

0,0041

0,0022

Nickel

kg/år

0,0037

0,002

0,00073

Kvicksilver
Suspenderad
substans
Olja (mg/l)

kg/år

0,000037

0,000016

0,0000068

kg/år

100

41

10

kg/år

0,54

0,2

0,052

PAH (µg/l)
Benso(a)pyren

kg/år

0,0011

0,00050

0,00009

kg/år

0,000039

0,000014

0,0000022

4.4 100-årsregn och skyfallsmodell
Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets
dagvattenlösning inte är dimensionerad för att klara. Det är därför viktigt att planera
höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via sekundära avrinningsvägar längs
planområdets öppna ytor och vidare ut på närliggande lokalgator. Med avseende på detta
upptäcktes ett potentiellt problemområde i planritningen. På husets södra sida kommer
marken luta mot byggnaden vilket kan orsaka problem vid extremregn (Figur 4-1).
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Figur 4-1. Bilden visar markens lutning på planområdets södra sida.
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering
5.1 Generella rekommendationer
För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvattnet i Jönköping med hänsyn till både
kvalitet och kvantitet har Jönköpings kommun tagit fram en dagvattenstrategi med riktlinjer
för hur dagvatten ska hanteras (2009). Enligt planen ska dagvattenhanteringen gå till enligt
följande riktlinjer:





Avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att invånarnas
säkerhet, hälsa och miljön inte hotas
Inte medföra försämring av miljön eller innehålla ämnen som inte är långsiktigt
hållbara
Upprätthållande naturlig hydrologi och vattenbalans i området och inte påtagligt
påverka ekosystem
Innefatta åtgärder så långt det är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt

Den föreslagna exploateringen i planområdet enligt gällande planskiss medför en ökning av
årsmedelflödet av dagvatten från planområdet, se Tabell 4-2, vilket gör någon att typ av
fördröjning är nödvändig. Genom fördröjningen fås också en ytterligare rening av dagvattnet,
trots att den planerade exploateringen i sig generellt förbättrar dagvattenkvalitén. Med den
föreslagna fördröjningsanläggningen erhålls en rening som minskar både koncentration och
mängd av samtliga studerade föroreningar jämfört med dagens situation.
Enligt Jönköpings kommuns plan kan markanvändningen (bedömda föroreningshalter) och
recipienten (bedömd känslighet) ge riktlinjer om reningskrav för dagvattnet.
Markanvändningen bedöms ge upphov till låga föroreningshalter. Reningskravet för området
är normalt, vilket till exempel kan innebära översilning av grönytor, infiltration eller
fördröjningsdamm. Planområdet består sannolikt av sand i öster och av fyllnadsmassor med
underliggande lager av sand i väster, vilket skulle kunna medföra att naturlig infiltration av
dagvatten till grundvatten är möjligt. Den ökade mängden hårdgjorda ytor kommer dock
medföra ett högre dagvattenflöde och kan lokalt påverka grundvattennivån i området.
Ett bra alternativ för LOD bedöms vara en kombinerad lösning som innebär en fördröjning
och rening av dagvatten från området innan utsläpp på dagvattennätet, eventuellt med ett
tätskikt som hindrar infiltration till grundvattnet om miljöundersökningen visar på för höga
föroreningshalter, samt naturlig infiltration. Målet med de lösningar för LOD som här föreslås
är att erhålla en så effektiv användning som möjligt av tillgängliga ytor och därmed reducera
belastningen på såväl det kommunala dagvattennätet som på recipienten och grundvattnet.

5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten
För att fördröja det dagvatten som vid ett 30-årsregn bildas inom planområdet till ett maximalt
utflöde av 39 liter/sekund krävs en utjämningsvolym på cirka 19 m3. För att skapa en
fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning både på befintligt
dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås
följande åtgärder:




Dagvatten från planområdets takytor och asfaltsytor leds i största möjliga mån till
makadammagasin i områdets lågpunkt. Delar av vattnet från takytorna leds till diken
fyllda med singel för naturlig infiltration vilket kommer sänka utjämningsvolymen från
19 m3 till 10 m3. Detta ger ett makadammagasin med en volym på 34 m3, antaget 30
% porvolym.
Ett makadammagasin med en total volym på 34 m3, antaget 30 % porvolym fördröjer
och renar merparten av planområdets dagvatten, som efter fördröjning och rening
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avleds till befintliga dagvattenledningar i utanför planområdet. På platsen för
makadammagasinet grävs all gammal fyllnadsmassa bort för att ersättas av grov
makadam.
Uppgrävda fyllnadsmassor provtas med avseende på relevanta föroreningar och
skickas vid behov till godkänd mottagare av förorenade massor.
Makadammagasinets topp placeras 70-120 centimeter under markytan.
Om marken är förorenad kan makadammagasinet behöva utformas med tätskikt i
botten för att inte riskera att dagvatten tränger ner i grundvattnet och för med sig
eventuella föroreningar.

Anläggande av grönt tak på den planerade nya byggnaden kan övervägas som ett annat
alternativ, vilket skulle fördröja dagvattenavrinningen och minska halten föroreningar. Detta
är inte vidare utrett utan kan ses som ett ytterligare förslag.
Figur 5-1 visar en principskiss med förslag till placeringar av föreslagen dagvattenhantering.
Redovisad lösning utgörs av ett fördröjningsmagasin med en tjocklek på 1 meter och två
diken med singel för infiltration i marken. Dagvatten som leds till makadammagasinen renas
betydligt innan det belastar recipienten.

Figur 5-1. Principskiss på föreslagen placering för mackadamagasin samt singeldiken och
ledningar.

I Kapitel 5.3 och 5-4 följer rekommendationer och utformningsförslag för den föreslagna
dagvattenhanteringen, vilken för samtliga undersökta föroreningar medför en minskad
belastning på recipienten genom fördröjning och rening i makadammagasin. Föreslagna
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åtgärder bedöms ha en positiv inverkan på recipientens status. Föreslagen
dagvattenhantering innebär ingen ökad flödesbelastning på befintligt dagvattensystem.
Dagvattenkassetter har också övervägds som fördröjningsmetod men då dessa inte renar
dagvattnet bedöms makadammagasin vara en bättre lösning.

5.2.1 Makadammagasin
I områden med begränsade markutrymmen är underjordiska fördröjningsmagasin en lämplig
lösning. Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både fördröjning
och rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av stenkross där
fraktionerna kan variera mellan cirka 4 - 80 mm.
Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen, vanligtvis cirka 30 %.
Makadammagasin kan anläggas under asfaltsytor med brunnar eller permeabel asfalt, som
möjliggör att dagvattnet tillrinner makadammagasinet.
Makadammagasin har en bra rening, gällande metaller och suspenderad substans, och en
god flödesutjämnande förmåga (Nilsson, 2013). För suspenderad substans är den
genomsnittliga reningsgraden över 80 %, för kväve cirka 50 % och för samtliga tungmetaller
över 50 %:


Zink, bly, koppar, krom

cirka 70 – 80 %



Kadmium, nickel

cirka 50 – 60 %

Under förutsättning att området inte är förorenat kommer vattnet i magasinet infiltreras
naturligt i marken. Om marken är förorenad placeras en dräneringsledning i botten av
magasinet vilken leder dagvattnet vidare till dagvattennätet och vidare mot recipienten.
Makadammagasinet bör även förses med ett bräddutlopp oavsett om marken är förorenad
eller ej. En principskiss för ett makadammagasin visas i Figur 5-2.

Figur 5-2. Principskiss för ett makadammagasin.

5.2.2 Effekt på recipient
Den föreslagna förändringen i markanvändning inom planområdet medför en ökad andel
hårdgjorda ytor. Föroreningsberäkningar utifrån StormTacs schablonvärden visar generellt
på minskade föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder ut från planområdet efter
förändringen av markanvändning, men en ökad mängd dagvatten. När föreslagna
dagvattenlösningar är i bruk kommer föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder
minska ytterligare och dagvattenflödet minska till dagens nivå. Sammantaget bedöms de
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föreslagna förändringarna av planområdet innebära en förbättrad status för
ytvattenrecipienten och bidra till en förbättrad vattenkvalitet.

5.3 Extremregn
Planområdet bör höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av de föreslagna
lösningarna, vid extremregn, rinner av mot närliggande vägytor för vidare transport till
recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och grundläggning kan
minskas. Den upphöjning av asfalten som finns för att styra undan dagvatten från
Stenbacksvägen på södra sidan av planområdet bör behållas och på vissa delar förbättras
vid anläggande av parkeringsplats. I det potentiella problemområdet som tas upp i sektion
4.4 är det viktigt att man gör höjdsättningen på ett sådant sätt att vattnet kan rinna runt
byggnaden på östra och/eller västra sidan om denna för att sedan flöda ut på Hammarvägen.
Samt att denna del inte asfalteras och helst inte beläggs med stenplattor eller på annat sätt
hårdgörs utan består av grus.
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