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1 BAKGRUND 

WSP har på uppdrag av Jonsons Fastigheter Backen AB gjort en 
dagvattenutredning för Backen 1:141  (Figur 1). Fastighetsägaren  har som 
vision att omvandla fastigheten  som idag består av småindustri och 
skogsmark till ett bostadsområde som kommer att innefatta  trevånings 
kedjehus i den södra delen och lägenheter med möjlighet att erbjuda 
kommersiellt versamhet del i den  norra delen. 

  
Figur 1. Planområdets läge (markerat med blå). 

2 SYFTE 

Syftet med utredningen är att utifrån områdets lokala förutsättningar som 
topografi och jordarter föreslå lämpliga åtgärder för att hantera dagvattnet 
från det nya exploateringsområdet.  
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING 

Backen 1:141 ligger i Bankeryd ca 10 km nordväst om Jönköpings tätort. 
Fastigheten  avgränsas av Furuvägen i väster, Kortebovägen i norr, 
Ravinvägen i söder samt Björnebergsvägen i öster (Figur 2). 

  
Figur 2. Planområdet.  

Backen 1:141 består idag främst av småindustri och skogsmark. Stora delar 
av den norra sidan av  fastigheten är idag hårdgjorda och gröna ytor 
förekommer i ringa omfattning.  Södra delen består av skogsområde och 
några lagerbyggnader.  

 

3.1 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
 

Den befintliga dagvattenhanteringen inom fastigheten består av 
dagvattenledningar som ansluter till en dagvattenservis i det nordvästra 
hörnet av fastigheten  (D160 mm). Det noteras att det är oklart om hela 
fastigheten är ansluten till dagvattenservisen. Sedan leds  dagvattnet i det 
kommunala ledningsnätet norrut mot ett dike som leder vidare till Domneån 
som är recipienten till dagvattnet. (Figur 3). 
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Figur 3. Befintliga dagvattenledningar: Huvudledning från området rinner norrut 
mot Domneån vilken är recipienten till dagvatten från  det nya 
exploateringsområdet.  

 

3.2 GEOTEKNISKA OCH MILJÖTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

3.2.1 Jordart 
Jordartskartan ger en grov bild av de olika jordarternas utbredning. Ur 
jordartskartorna (Figur 4) kan man utläsa att inom planområdet dominerar 
postglacial sand grus. Ur dagvattensynpunkt är det mest intressant att veta 
markens infiltrationsmöjligheter, vilket redovisas i genomsläpplighetskartan 
(Figur 5). 

 
Figur 4. Jordartskarta. Backen 1:141 markerad i blå. 
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Figur 5. Genomsläpplighetskartan. Hagaviksområdet  markerad i rött. 

Enligt genomsläpplighetskartan är Backen 1:141  beläget i ett område med 
hög genomsläpplighet. Detta innebär att stora delar av planområdet  består 
av  jordarter med god genomsläpplighet vilket ger en bra möjlighet till 
infiltration. 

3.2.2 Markundersökningar  
 
Enligt PM ”Miljöhistorisk utredning” (WSP år 2017) är risken för att påträffa 
föroreningar i marken liten. En markundersökning avseende föroreningar är 
planerat för att kunna bekräfta detta.  

3.2.3 Grundvatten 
Enligt den översiktliga markundersökningen 1 ligger grundvattennivån mer än 
3 m under markytan.  

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR 
VATTENFÖREKOMSTER  

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade  
Vattendirektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god 
vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av Vattendirektivet och kallas 
då formellt för vattenförekomster.  

Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt 
kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms 
på en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan 
kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god. Grundvattens 
kemiska och kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande. 
Recipient för planområdet är Domneån (vattenförekomst SE641474-
139704). Den ekologiska statusen fastställdes 2017-02-23 som måttlig pga 
den omfattande hydromorfologiska påverkan (vandringshinder). Den 
kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god status för polybromerade 
difenylterar (PBDE) och kvicksilver. 

                                                   
1 Översiktlig geoteknisk undersökning Backen 1:141. Jönköping  
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3.4 KOMMUNALA MÅL OCH STYRANDE DOKUMENT 
I dagvattenpolicy från Jönköpings kommun redovisas en metodik för att 
bedöma föroreningskrav på dagvatten. Enligt metodiken görs en bedömning 
av föroreningshalter i dagvatten enligt markanvändning. Föroreningshalterna 
värderas med recipientens känslighet för att bedöma gällande reningskrav.  

Utifrån metodiken klassas Domneån som känslig och föroreningshalterna i 
dagvattnet från planområdet som måttliga.  Enligt kommunens 
dagvattenpolicy skall därmed dagvattnet från området passera en normal 
rening innan det släpps vidare till Domneån. 

För denna utredning har ett antal relevanta punkter från gällande 
dagvattenpolicy i Jönköping kommun identifierats: 

Ø Minska dagvattenavrinningen, genom att minska andelen hårdgjorda 
ytor 

Ø Minimerar risken för skador på byggnader och anläggningar 
Ø Berika bebyggelsemiljöerna och synliggör vattenprocesserna 
Ø Begränsa källorna till föroreningar i dagvattnet 
Ø Separering, genom att inte blanda rent och smutsigt dagvatten 
Ø Lokalt omhändertagande av dagvatten inom egen fastighet (ELOD) 
Ø Rena förorenat dagvatten så långt det är möjligt och så nära källan 

som möjligt 

 

3.5 ÖVERSIKTLIG HÖJDSÄTTNING 
Dagvattenledningar dimensioneras vanligvist för att leda vattnet för ett regn 
med en åtkomsttid på 10 år. Detta innebär att vid kraftigare regn kommer det 
komma mer vatten än vad befintliga dagvattenledningar kan ta emot. Man 
bör därför planera för en höjdsättning för att säkra avrinningen vid dessa 
regn. Till exempel kan gator och gröna ytor fungera som tillfälliga magasin 
för att få en trög avledning i systemet. Instängda områden bör ej förekomma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10257222 •  Backen 1:141  | 9   

4 Framtida dagvattenhantering inom 
planområdet 

I samband med den nya bebyggelsen eftersträvas hållbara och robusta 
dagvattenlösningar som också kan ge ett stadsmässigt intryck. Detta gäller 
även vid förnyelse av den befintliga bebyggelsen. Följande kapitel redovisar 
ett antal möjliga lösningar för att omhänderta dagvattnet från 
detaljplansområdets kvartersmark. Noggrannare val av lösningar inom 
kvartersmarken rekommenderas att man väljer i ett senare skede när 
detaljplanen är antagen och utformningen av området är fastlagd.   

4.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 
För att beräkna dimensionerande dagvattenflödet från området har rationella 
metoden använts (Svenskt Vattens Publikation P110).  

För framtida klimatscenario i Sverige förväntas att extrema regn uppkommer 
tätare än nuläget. Även ett ändrat regnmönster med mer nederbörd på 
vinterhalvåret då avdunstningen är liten och växternas upptagningsförmåga 
av vatten är låg förväntas. För att hantera en klimatförändring har 
rekommendationer från Svenskt Vatten publikation P110 använts i 
flödesberäkningarna. Med hänsyn till framtida ökade nederbördsmängder 
har klimatfaktor 1,2 använts.  

I nuläget, är utformningen av det nya planområdet inte fastställd. Planlagda 
ytor är klassade som bostadsområden med olika typer av hus. Övriga ytor är 
tänkta att användas som grönytor samt innefatta fördröjnings/renings 
åtgärder för dagvattnet. För att utföra flödes och föroreningsberäkningar har 
en skiss över planområdet (Figur 6) använts som underlag. 
Markanvändningarna före och efter exploatering och dess respektive 
avrinningskoefficienter (φ) sammanställts redovisas i Tabell 1.  

 
Figur 6. Skiss över planområdet tre vånings kedjehus i den södra delen (röd 
markerade) och lägenheter med möjlighet att erbjuda kommersiell verksamhet i  
den  norra delen (orange markerade) 



 

 
 

 
10 | 10257222  • Backen 1:141 

Tabell 1. Markanvändning per delområde efter exploateringen  

 

*/Grönytor ej bjälklag  

I  

Tabell 2 redovisas flödesberäkningar före och efter exploateringen   

Tabell 2. Beräknade flöden efter exploatering  

 

Det observeras att planområdet efter exploateringen kommer att få en större 
andel av hårdgjorda ytor än idag vilket kommer att orsaka större 
dagvattenflöden från området. Dessa flöden kommer att nå 
dagvattensystemet  snabbare än i dagsläget. Enligt beräkningar ökar 
dagvattenflödet vid ett 10 års regn med ca 30 % efter exploatering.  

Enligt ledningsunderlaget har fastigheten endast en dagvattenservis 
dimension 160 mm (beräknad kapacitet på ca 20 l/s) och den kommunala 
dagvattenledningen vid anslutningspunkten  är diameter 225 mm (beräknad 
kapacitet på ca 40 l/s). Det är oklart vilka hårdgjorda ytor av fastigheten som 
är anslutna till dagvattenservisen, (det finns brist på ledningsunderlag inom 
fastigheten). Vid antagande  att hela fastigheten är direkt ansluten till det 
kommunala ledningsnätet,  innebär detta  att i dagsläget  finns redan 
begränsad ledninskapacitet för att ta emot dagvatten från fastigheten. I och 
med den höga genomsläppligheten inom området är det troligt att en del av 
hårdgjorda ytor är anslutna till lokala infiltrationsanläggningar.  Det 
rekommenderas att undersöka de befintliga dagvattenledningarna inom 
fastigheten.   

Den maximala tillåtna (nuvarande) avtappningen från hela planområdet är ej 
känd. Enligt erhållen information har ledningsnätet kring Backen 1:141 en 
begränsad kapacitet och en större belastning än som sker idag anses ej 
önskvärt.  För att beräkna fördröjningsbehovet har hänsyn tagits till  den 
maximala ledningskapaciteten för den nuvarande dagvattenservisen dvs 20 
l/s vilket ger ett totalt fördröjningsbehov vid ett regn med återkomsttid på 10 
år  på ca 200 m3.  

 

 

 

Area (ha) Red Area (ha) Area (ha) Red Area (ha)
tak 0,9 0,37 0,33 0,44 0,39
Grön* 0,1 0,26 0,03 0,61 0,06
Asfalterade ytor 0,8 0,36 0,29 0,53 0,42
Skogsmark 0,05 0,59 0,03

Total 1,57 0,68 1,57 0,88

Före exploatering Efter exploatering
φMarkanvändning 

Före exploatering Efter exploatering
Markanvändning Flöde l/s Flöde l/s

Tak 91 108
Grön 7 17
Asfalterade ytor 79 116
Skogsmark 8

Total 185 240



 
 

 

 
10257222 •  Backen 1:141  | 11   

4.2 DAGVATTENHANTERINGEN INOM 
PLANOMRÅDET 

 
Med utgångspunkt från kommunens dagvattenpolicy och 
flödesberäkningarna i denna rapport  föreslås en dagvattenlösning 
där: 

Ø Södra delen (kedjehus) 

o Dagvatten från takytor och innergårdar leds till 2 stycken 
infiltrationsstråk som består av makadamfyllt dike under 
gräsytan. Där kommer en del av dagvatten från dessa 
ytor infiltreras och resterande vattnet leds vidare till 
svackdiken vid Furuvägen  

o Dagvatten från vägytor och parkeringsytor ansluts till 
ledningar och leds vidare till svackdiken för att sedan 
ansluta till den kommunala dagvattenledningen som löper 
i Furuvägen 

Ø Norra delen (flerfamiljshus och kommersiella verksamheter)  

o Dagvatten från detta delområde  ansluts till raingarden 
där vatten renas och infiltreras lokal. Överskottsvattnet 
kopplas till svackdiken och sedan vidare till 
anslutningspunkten till det kommunala ledningsnätet  

 

 

 
Figur 7. Förslag på dagvattenhantering  
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4.2.1 Avledning från byggnad  
För att avleda takdagvatten ytligt används med fördel stuprör med utkastare. 
För att vidare leda vattnet bort från byggnationerna kan man antingen låta 
vattnet rinna ytligt med självfall eller, på ett mer kontrollerat sätt, låta vattnet 
rinna via rännor/öppna dagvattenstråk (Figur 8). Viktigt i båda fallen är att se 
till så att tillräcklig lutning kan erhållas så att vattnet tillåts rinna bort från 
byggnaderna. Enligt genomsläpplighetskartan är  fastigheten  beläget i ett 
område med hög genomsläpplighet vilket ger en bra möjlighet till infiltration. I 
den södra delen av planområdet  föreslås ett infiltrationstråk som består av 
makadamfyllt dike under gräsytan. I den norra delen av planområdet kan 
vatten ledas till raingarden enligt figur 7.  

 

 

 
Figur 8: Utkastare med ränna. Källa: WSP.  

 

4.2.2 Raingardens/biofilter 
En ”raingarden” eller ”biofilter” är en relativt ny metod för att omhänderta 
dagvatten (Figur 9). En raingarden är en vegetationsbeklädd markbädd som 
kan vara upphöjd eller nedsänkt, och som är försedd med en 
fördröjnings/översvämningszon. Det blir en synlig vattenyta endast under 
korta perioder i samband med kraftiga regn. Överskottsvatten avleds via 
bräddavlopp till dagvattennätet. Syftet med anläggningen är att efterlikna 
naturens egna sätt att med hjälp av fysisk-, kemisk- och biologiskaktivitet ta 
hand om dagvattnet.  

Eftersom det inte uppstår någon permanent vattenspegel i en raingarden 
krävs ett noggrant växtval med en vegetation som klarar både perioder av 
torka och perioder av höga vattennivåer. Med en välkomponerad 
vegetationsmix får man växtbäddar som fyller en teknisk funktion med 
fördröjning och rening men också ett vackert inslag i gatumiljön eller i 
anslutning till parken. Den bör dock ej placeras direkt över ledningsstråk.  

Storleken på en raingarden brukar enligt rekommendationer från USA och 
Norge dimensioneras till ca 3-10 % av den avrinnande hårdgjorda ytan, vid 
användning av ett genomsläppligt substrat. Ett genomsläppligt substrat 
anses vara ett substrat med en hydrauliskkonduktivitet på 100-500 
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mm/timme. För att nå en bra reningseffekt bör substratet ha en 
katjonbyteskapacitet (CEC) på ca 20 cmol. En hög CEC innebär att 
tungmetaller i dagvattnet som inte är partikelbundet kan adsorberas eller 
fastläggas i filtermaterialet.  
Det finns olika varianter av raingarden och de kan konstrueras upphöjda eller 
nedsänkta. Till följd av de dominanta jordarterna i området antas marken ha 
en hög infiltrationsförmåga.  

Placeringen av den föreslagna raingarden framgår i  figur 7.  

Det noteras att en raingarden kan betraktas som en reningsanläggning med 
en viss fördröjande funktion. Således blir syftet med en raingarden att ta 
hand om en ”first flush”, d.v.s. de första och mest förorenade millimetrarna i 
ett regnförlopp. Därför rekommenderas att anlägga raingarden nära 
föroreningskällan såsom vägar och parkeringsytor. Vid projekteringen av 
parkeringsytor måste noggrann hänsyn tas till höjdsättning då denna är av 
största vikt för att få en väl fungerande dagvattenavrinning till de gröna 
remsorna. 

 

Figur 9: Uppe t v: Raingarden vid pendlarparkeringen Campus Roslagen i 
Norrtälje, källa: Veg Tech AB. Uppe t h: Raingarden i Portland USA. Nere t v: 
Raingarden vid Öringevägen i Tyresö kommun, källa: WSP. Nere t h: 
Raingarden vid Åkervägen Tyresö. Källa WSP.  

Raingardens reningseffekt redovisas i avsnitt 4.2.5  

Skötseln av raingarden skiljer sig inte mycket från vad som krävs för andra 
dagvattenanläggningar och vegetationsytor. För att säkerställa raingardens 
funktioner och en lång livslängd måste inlopp, utlopp, bräddavlopp och 
avvattningssystem regelbundet kontrolleras. Växtmaterial bör ersättas vid 
behov. 
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Fördröjning 

Med antagande att raingarden utformas med en översvämningszon på 0,2 m 
och en växtbädd med ett djup på 0,6 m (porvolym på 50 %) blir 
fördröjningsvolym  ca 0,5 m3 per m2. 

4.2.3 Svackdike 
Längs med fastighetsgränsen (på västra sidan) finns en planerad grönyta 
som enkelt kan utformas som ett svackdike). Här föreslås ett gräsbeklätt 
svackdike (Figur 10). Svackdiken ger möjlighet till ledning, fördröjning och 
rening av det tillkommande dagvattnet från den här delen av planområdet. 
Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är 
täckta med en tät gräsvegetation. Svackdiken bör dimensioneras så att den 
maximala vattenhastigheten blir ≤ 0,5 m/s för att minska risken för erosion. 
Det föreslås anlägga svackdiken med ett bräddavlopp för att avleda 
överskottsvatten vid större regn.  

Detta kan innebära en ytterligare fördröjning och rening av dagvatten från 
fastigheten. Att använda dessa gröna ytor för LOD är en extra insats som 
följer den gällande dagvattenpolicyn i kommunen. 

  
Figur 10. Skiss över öppet avvattningsstråk/svackdike. Källa: Svenskt Vattens 
Publikation P105. 

 

Fördröjning 

Med antagande att svackdiken utformas med en bottenbredd på ca 0,5 m 
släntlutning på 1:2 och vattenyta på 0,2 m (regleras av breddavloppet för 
vidare avledning till dagvattenledningen) blir fördröjning ca 0,33 m3 per m. 

Svackdikets reningseffekt redovisas i avsnitt 4.8.6.  

4.2.4 Skelettjord med trädplantering 
Som ett alternativ till svackdiket kan skelettjord anläggas för att hantera 
dagvatten. Skelettjordar (Figur 11) anläggs ofta i kombination med 
trädplantering för att åstadkomma en bra miljö för trädtillväxt. Syftet kan även 
vara att fördröja dagvatten från vägar och parkeringsytor. Skelettjord består 
av en blandning av jord och makadam och där dagvattnet kan infiltreras via 
fördelningsledningar eller brunnar i anläggningen. För att gynna gasutbyte 
brukar skelettjorden förses med luftbrunnar. En skelettjord har vanligtvis en 
porvolym på ca 25- 30 %. Rening av dagvatten sker också i skelettjordar via 
sedimentation av partiklar och fastläggning. 
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Figur 11: Exempel på uppbyggnad av skelettjord (Örjan Ståls föredrag ”Träd 
och dagvatten” på Rörnätskonferensen i Malmö 1-2 april 2014). 

Skelettjordar i kombination med trädplantering är ett sätt att använda 
dagvatten som en positiv resurs i stadsmiljön och där dagvattnet kan tas 
omhand lokalt.  

Skelettjords reningseffekt redovisas i avsnitt 4.2.5  

Fördröjning 

Med antagandet att skelettjorden utformas med ett djup på 0,6 m och med 
en porvolym på 30%, blir fördröjningskapaciteten ca 0,18 m3 per m2. 

4.2.5 Reningseffekt  
I Tabell 3 redovisas beräknade generella reningseffekter för föreslagna 
dagvattenanläggningar . Värdena är hämtade från Stormtac 
(www.stormtac.com) och bör ses mer som en indikation på reningseffekt än 
som ett exakt värde. 

Tabell 3. Tabell med uppskattad reningseffekt i %. Källa: StormTac 

Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från 
planområdet ger en god föroreningsreduktion och uppfyller  kommunens krav 
och bemöter fördröjningsbehovet.  

  P N Pb Cu Zn Cd SS Olja 
Biofilter/raingarden 65 25 80 60 90 80 85 60 
Svackdike 30 40 70 65 65 65 70 85 
Skelettjord 55 48 83 75 80 85 85 75 
Makadamfyllt dike  60 55 85 85 85 85 90 90 
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5 100-ÅRS REGN 

Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 10 min får det framtida området 
ett dimensionerande flöde på ca 515 l/s, räknat med rationella metoden och 
en klimatfaktor på 1,2.  

För framtida planområde bör marknivåer och ytliga vattenvägar i 
planområdet planeras för att säkerställa att området avvattnas även vid stora 
skyfall  och inte riskerar påverka fastigheter.  

Det  förslås att den inre vägen mellan flerfamiljshusen och kedjehusen   
planeras ligga lågt  så att de kan vattenfyllas temporärt vid stora skyfall  utan  
att byggnader påverkas negativ. Detta är speciellt viktigt eftersom 
fastigheterna öster om området är högre belägna och riskerar att  avvattnas 
mot planområdet vid stora skyfall.  
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6 SAMMANFATTNING 

Jonsons Fastigheter Backen AB kommer  att omvandla fastigheten backen 
1:141  som idag består av småindustri och skogsmark till ett bostadsområde 
som kommer att innefatta  trevånings kedjehus i den södra delen och 
lägenheter med möjlighet att erbjuda kommersiell verksamhet i den  norra 
delen. Detta innebär att andelen av hårdgjorda ytor kommer att öka efter 
exploateringen. 

Nurvarande dagvattensystem inom fastigheten består av dagvattenledningar 
som ansluter till en dagvattenservis  med begränsad kapacitet (ca 20 l/s). 
Det är oklart om hela fastigheten är ansluten till dagvattenservisen. Från 
servisen avleds  dagvattnet i det kommunala ledningsnätet norrut mot ett 
dike som leder vidare till Domneån, som är recipienten till dagvattnet. Det 
finns inte någon känd  reningsåtgärd för dagvatten inom planområdet, allt 
dagvatten släpps utan någon rening till recipienten. Eftersom tar Domneån 
emot orenat dagvatten eftersträvas en mer hållbar dagvattenlösning i 
samband med exploateringen. 

Enligt flödesberäkningar ökar dagvattenflödet vid ett 10 års regn ca 30 % 
efter exploatering. 

Den maximala tillåtna (nuvarande) avtappningen från hela planområdet är ej 
känd. Enligt muntlig information från kommunen har det kommunala  
ledningsnätet kring Backen 1:141 en begränsad kapacitet och en större 
belastning än som sker idag anses ej önskvärt. Vid beräkning av den 
erforderliga fördröjningsvolymen har hänsyn tagits till  den maximala 
ledningskapaciteten för den nuvarande servisen dvs 20 l/s, detta resulterar i 
ett  fördröjningsbehov vid ett regn med återkomsttid på 10 år  på ca 200 m3.  

Vid framtagande av dagvattenhanteringen inom fastigheten har hänsyn tagit 
till  dagvattenpolicyn från Jönköpings kommun. Domneån klassas som 
känslig och föroreningshalterna i dagvattnet från planområdet som måttliga.  
Enligt kommunens dagvattenpolicy skall därmed dagvattnet från området 
passera en normal rening innan det släpps vidare till Domneån. 

Med utgångspunkt från kommunens dagvattenpolicy och 
flödesberäkningarna i denna rapport  föreslås en dagvattenlösning där: 

Ø Södra delen (kedjehus) 

o Dagvatten från takytor och innergårdar leds till 2 stycken 
infiltrationsstråk som består av makadamfyllt dike under 
gräsytan. Där kommer en del av dagvatten från dessa ytor 
infiltreras och resterande vattnet leds vidare till svackdiken 
vid Furuvägen  

o Dagvatten från vägytor och parkeringsytor ansluts till 
ledningar och leds vidare till svackdiken för att sedan ansluta 
till den kommunala dagvattenledningen som löper i 
Furuvägen 

Ø Norra delen (flerfamiljshus och kommersiella verksamheter)  

o Dagvatten från detta delområde  ansluts till raingarden där 
vatten renas och infiltreras lokal. Överskottsvattnet kopplas 
till svackdiken och sedan vidare till anslutningspunkten till 
det kommunala ledningsnätet  
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Det bedöms vara nödvändning att vidta reningsåtgärder för dagvattnet från 
parkeringar och vägar för att inte riskera försämring av vattenkvalitet i 
recipienten. Det anses att den föreslagna dagvattenhanteringen ger en god 
föroreningsreduktion. Om dessa åtgärder vidtas bedöms att  påverkan på 
vattenkvaliteten i recipienten på grund av den nya exploateringen vara 
försumbar.  

Alla åtgärder som föreslagits för hantering av dagvattnet kräver en noggrann 
höjdsättning. Det rekommenderas att ett mer detaljerat höjdunderlag tas fram 
inför vidare projektering.  
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