
 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

17156 605812 1.1 

 

  Sidan 1 (17) 

 

 

 

 

PM- dagvattenhantering  

Ekhagen 2:1, Jönköpings kommun 

GRAP 17156 

 

 

 

Geosigma AB 

2017-09-01 

 

 



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

17156 605812 1.1 

 

  Sidan 2 (17) 

 
 

Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 

604812 17156 2017-09-01 17 0 
Uppdragsledare Beställares referens Beställares ref nr 

Sara Lydmark Linda Bylefors  
Beställare 

 

Jönköpings kommun 

Rubrik 

PM- dagvattenhantering Ekhagen 2:1, Jönköpings kommun 

Underrubrik 

 

Författad av Datum 

Sara Lydmark och Christian Axelsson 2017-09-01 

Granskad av Datum 

Anna Lindquist 2017-09-01 
GEOSIGMA AB 
www.geosigma.se 
geosigma@geosigma.se 
Bankgiro: 5331 - 7020 
PlusGiro: 417 14 72 - 6 
Org.nr: 556412 – 7735 

Uppsala  
Box 894, 751 08  Uppsala 
S:t Persgatan 6, Uppsala 
Tel: 010-482 88 00 

Teknik & Innovation 
Seminariegatan 33 
752 28  Uppsala 
Tel: 010-482 88 00 

Göteborg 
St. Badhusg 18-20 
411 21  Göteborg 
Tel: 010-482 88 00 

Stockholm 
S:t Eriksgatan 113 
113 43  Stockholm 
Tel: 010-482 88 00 

 

  



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

17156 605812 1.1 

 

  Sidan 3 (17) 

Sammanfattning 

Inför detaljplanearbetet för Ekhagen 2:1, där byggnation av studentbostäder planeras, har 
Jönköpings kommun beslutat att ett översiktligt PM angående dagvattenhanteringen ska tas 
fram vilket Geosigma har fått förfrågan om att göra.  

I detta PM ska ytavrinningen och det dimensionerande flödet för befintliga förhållanden 
beskrivas för att kunna användas som underlag i vidare detaljplaneprocess. Utredningen ska 
även översiktligt beröra hantering av extremregn i anslutning till planområdet till följd av 
planerad exploatering och klimatförändringar.  

En ravin som blivit utpekad av MSB som ett område med risk för skred, slamströmmar och 
erosion ligger i anslutning till planområdet. I samråd med geoteknisk kompetens ska även 
skredrisk och förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bedömas, 
också här med hänsyn till framtida klimatförändringar. 

Inom planområdet planeras nya byggnader med bostäder i form av flerfamiljshus med 
tillhörande grönytor, parkeringar och gångvägar. I nuläget består planområdet av grönytor 
och träd.  

Vid exploatering nära ravinerna har LOD rekommenderats ur ett stabilitetsperspektiv, då 
detta minskar vattenflöden och därmed materialtransport i ravinerna. Det minskar också 
belastningen på dagvattenhanteringen nedströms. Diket ner till ravinen visar tecken på 
erosion vilket gör att dagvattnet bör omledas från detta dike och släppas längre nedströms i 
ravinen. Erosionsskydd bör också vara aktuellt i diken och utsläppspunkt.  

De geotekniska förutsättningarna på planområdet medger endast begränsad infiltration av 
dagvatten inom stora delar av planområdet, då jordlagerföljden domineras av jordar med 
tydlig siltig karaktär.  

Den nuvarande avrinningen sker i till stor del i avskärmande diken uppströms och inom 
planområdet. Diken kan bli aktuellt även efter exploatering och de skulle kunna utformas 
som ett eller flera svackdiken av meandrande karaktär. Det skulle kunna skapa estetiskt 
tilltalande miljöer. Ett svackdike utgör en fördröjningsanläggning, dels genom att en del 
vatten infiltrerar i slänter och dikesbotten, dels genom att en viss volym vatten kan ansamlas 
vid stora nederbördsmängder. Om ytterligare fördröjningsvolym är nödvändig är det möjligt 
att göra diket bredare och djupare längs vissa delar och på så vis bilda små dammar. En 
höjdsättning rekommenderas så att tillrinning från omgivande mark sker till det meandrande 
svackdiket. En så stor del som möjligt av dagvattnet från planområdet bör ledas till den nya 
dagvattenledningen som föreslås. I nuläget leds även dagvatten från koloniområdet utanför 
planområdet genom planområdet, vilket ska tas hänsyn till. De geotekniska 
förutsättningarna medför att alla diken bör erosionssäkras. 

Ett ytterligare sätt att minska hårdgjorda ytor som takytor kan vara att anlägga gröna tak. 
Stuprör för takytor kan anläggas så att utkastare avleder dagvattnet ut över grönytor på 
planområdet. Växtbäddar och skelettjordar kan också till viss del bidra till en trög avrinning, 
möjliggöra infiltration och fastlägga partiklar och föroreningar. Grönytor i anslutning till 
parkeringsplatser kan ge oljeavskiljande egenskaper och bör uppmuntras. 

För att dagvattenåtgärder ska bli upprättade på rätt sätt så krävs att dessa projekteras och 
dimensioneras för förväntade flöden när exploateringen planerats mer i detalj. 
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1 Uppdraget 

1.1 Inledning och syfte 

Det finns fördelar med att ta hänsyn till ytor som behövs för dagvattenhantering tidigt i 
planprocesser. Inför detaljplanearbetet för Ekhagen 2:1 (se Figur 1-1), där byggnation av 
studentbostäder planeras, har Jönköpings kommun beslutat att ett översiktligt PM angående 
dagvattenhanteringen ska tas fram vilket Geosigma har fått förfrågan om att göra.  

I rapporten ska ytavrinningen och det dimensionerande flödet för befintliga förhållanden 
beskrivas för att kunna användas som underlag i vidare detaljplaneprocess. Utredningen ska 
även översiktligt beröra hantering av extremregn i anslutning till planområdet i samband 
med planerad exploatering och klimatförändringar.  

En ravin som blivit utpekad av MSB som ett område med risk för skred, slamströmmar och 
erosion ligger i anslutning till planområdet (SGI 2009, Golder 2015). I samråd med geoteknisk 
kompetens ska därför även skredrisk och förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) bedömas, också här i samband med klimatförändringar. 

Inom planområdet planeras nya byggnader med bostäder i form av flerfamiljshus med 
tillhörande grönytor, parkeringar och gångvägar. I nuläget består planområdet av grönytor 
och träd. Byggnader och odlingsplatser i planområdet har upptäckts på historiska foton, 
vilket gör att marken potentiellt kan innehålla föroreningshalter över gällande riktvärden. 
Detta kommer att undersökas separat, och kan ha en inverkan på utformningen av 
dagvattenhanteringen i planområdet.  

 

Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av planområdet angivet med en röd 
markering. Söder om planområdet går ravinen som via kulvertar under E4 mynnar ut i 
Rocksjön. 
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1.2 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 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, kan det ändå renas och fördröjas lokalt innan det leds bort. 

2 Metoder 

2.1 Material och datainsamling 

Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland 
annat: 

• Grundkarta och höjddata från beställare. 
• Utkast underlag till planbesked från beställare översänt 2017-04-27. 
• Tidigare geotekniska undersökningar i planområdet. 
• Framtidsklimat i Jönköpings län, KLIMATOLOGI Nr 25, 2015, Länsstyrelsen i 

Jönköpings län. 
• Information insamlad vid platsbesök 2017-06-08 samt möte med beställare och 

övriga berörda. 

2.2 Platsbesök 

Ett platsbesök genomfördes den 8 juni 2017. Den generella lutningen i området är från ost 
mot väst med lågpunkten just vid sydvästra änden av planområdet. En stor del av områdets 
dagvatten leds via diken till en bäck i ravinen söder om planområdet som i sin tur mynnar ut 
i en sedimentationsdamm. Vattnet leds därifrån via kulvert under E4:an till Rocksjön (Figur 2-
1). Planområdet utgörs i nuläget av grönyta med träd. Det finns befintliga avskärmande 
diken i söder och norr i planområdet. (Figur 2-2 och 2-4). Under platsbesöket kunde det 
konstateras att tillrinnande dagvatten från koloniområdet i öster ökar mängden dagvatten 
som behöver hanteras i planområdet. Ett avskärmande dike är placerat precis utanför 
planområdets östra gräns (Figur 2-3). Detta dike ansluter till diken på norra och södra delen i 
planområdet och leds således ner på Ekhagen 2:1. Detta vatten leds sedan via ett tvärdike till 
ravinen men mynnar också ut i en trumma under befintlig väg (Figur 2-4). Vattnet från det 
södra avskärmande diket leds ut till ravinen via ett annat dike (Figur 2-5). I diket som mynnar 
ut i ravinen finns det tecken på erosion.  

Det finns även dagvattenlösningar i form av makadamdike och en liten damm av okänd 
härkomst i planområdets västra del (Figur 2-6). Detta vatten leds vidare under bilvägen till 
ett dike nedströms, samt under cykelvägen till ravinen söder om planområdet. 
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 Figur 2-1 Bäcken från ravinen mynnar ut i sedimentationsdamm som sedan leds via kulvert 
till Rocksjön. 

 

Figur 2-2 Avskärmande dike i planområdets södra del. 
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Figur 2-3 Avskärmande dike öster om planområdet.  

 

Figur 2-4 a) Dike i norra delen av planområdet. b) Avledning till trumma i vägen.    

 

Figur 2-5 Avledning till ravinen. a) Tvärdike genom planområdet. b) Utlopp till ravinen.    
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Figur 2-6 Dagvattenlösningar i västra delen av planområdet. a) Makadamdike. b) Damm. 

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.  

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. 
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3 Områdesbeskrivning 

Det aktuella planområdet utgör cirka 2 hektar som är beläget i stadsdelen Ekhagen i 
Jönköping. Historiska foton visar att det funnits byggnader och odlingsplatser på 
planområdet tidigare.  

Planområdet får ta emot en större volym dagvatten än vad som bildas inom dess gränser, då 
dagvatten från intilliggande koloniområde (öster om planområdet) avrinner in i 
planområdet. Detta område är ca 1,2 hektar stort. Huvuddelen av dagvattnet från det 
intilliggande området leds i nuläget vidare nedströms via diken inom planområdet Ekhagen 
2:1. Detta vatten behöver även fortsättningsvis kunna ledas bort, så antingen måste dikena 
behållas eller så kan de kulverteras. Om avledningen från koloniområdet ändras så att mer 
vatten rinner in på planområdet, måste framtida dagvattenhantering dimensioneras med 
hänsyn till detta. Dagvatten från både planområdet och det intilliggande koloniområdet når 
samma utloppspunkt i ravinen.  

Inom planområdet Ekhagen 2:1 planeras nya byggnader med bostäder i form av 
flerfamiljshus med tillhörande grönytor, parkeringar och gångvägar. 

Enligt SGU:s jordlagerkartering och jorddjupskartering ingår planområdet i ett större höglänt 
område med finkornig morän av stor mäktighet (Figur 3-1 och 3-2), där raviner har 
utvecklats i de lätteroderade jordlagren, bland annat på grund av upprepade slamströmmar 
(Golder, 2015). 

Figur 3-1. Jordartskarta (SGU, 2017). Röd markering visar planområdets ungefärliga 
placering. 
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Det finns även spår av erosion längs det dike som leder ner till ravinen från planområdet. 
Vattnet leds vidare mot bebyggelsen nordväst om planområdet delvis genom ett längre 
kulvertsystem. Kulvertarna kan sättas igen i samband med kraftig avrinning och eventuella 
slamströmmar, och då finns det risk för översvämningar och erosionsskador nedströms 
planområdet (Golder, 2015). Grundvattennivåerna bedöms vid den pågående geotekniska 
utredningen variera mellan 0,7 och 3,5 m under markytan i planområdet (Sigma Civil, 2017). 
Jordprofilen inom området består av ett lager mulljord som överlagrar mäktiga lager med 
varierande innehåll av siltig sand, sandig silt samt siltig och sandig lera (Sigma Civil, 2017).  

Figur 3-2. Jorddjupskarta (SGU, 2017). Röd markering visar planområdets ungefärliga läge. 

Jordlagrena har en vattenkvot på ca 9 till 19 %. Det översta jordlagret består av mulljord med 
en mäktighet som varierar mellan 0 till 1 meter. I områdets nordöstra del har ett lager siltig 
sandig torrskorpelera påträffats. Lagret har rikligt med silt- och sandskikt och är ca 0 till 3 
meter mäktigt. I områdets sydvästra del påträffades ett lager fyllnadsjord med en mäktighet 
på ca 3 meter. 

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 

 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, 
kornstorleksfördelning, packningsgrad och markens vattenhalt. När marken är torr är 
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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 
anges övergripande infiltrationskapaciteter för olika svenska jordtyper. 

Infiltrationskapaciteten i planområdet bedöms sammantaget vara något begränsad. 

3.1 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering 

Planområdet lutar generellt från öster till väster. Marknivåerna ligger omkring 15 meter 
lägre i väst jämfört med i öster. Figur 3-3 visar ungefärliga nuvarande flödesriktningar för 
avrinnande dagvatten baserat på de topografiska förhållandena inom och omkring 
planområdet samt observerade dagvattenbrunnar, diken och andra lösningar.  

 

Figur 3-3. Ungefärliga nuvarande flödesriktningar för avrinnande dagvatten markeras med 
ljusblå pilar. Befintliga diken markeras med mörkblå pilar, makadamdike med grå pilar och 
anslutningar till trumma under befintliga vägar med gröna pilar. 

3.2 Recipient – Miljökvalitetsnormer (MKN)  

Dagvatten från planområdet transporteras via diket i ån och kulvertar till recipienten 
Rocksjön (SE640627-140342). Enligt vattenskyddsområdesföreskrifterna för 
dricksvattentäkten Vättern (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 

Dike till ravin
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en kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att 
miljökvalitetsnormerna uppnås. Hänsyn till Rocksjöns miljökvalitetsnormer ska tas vid 
framtida dagvattenlösning. 

4 Översiktlig bedömning av flöden och dimensionering 

I flödesberäkningarna har till största delen 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.  

Då utformningen av den slutliga planerade markanvändningen inte är klar har ett enkelt 
schablonscenario där en genomsnittlig avrinningskoefficient för flerfamiljsbostäder använts. 
Detta scenario anger en avrinningskoefficient på 0,45, vilket är en sammanvägd 
avrinningskoefficient för ett område som inkluderar takytor, parkeringsytor, grönytor, gång- 
och cykelvägar, kvartersgata, lekplats, rabatter mm. Mycket grovt innebär det att ca häften 
av planområdets area består av grönyta och häften av hårdgjord yta. Det är mycket viktigt 
att tänka på att utformningen av markanvändningen i hög grad påverkar avrinnings- och 
flödesberäkningarna och att en högre andel grönyta skulle medföra en lägre 
avrinningskoefficient. De redovisade flödena bör därför endast ses som högst preliminära 
indikatorer på hur dagvattenflödet kan förändras vid den planerade markanvändningen. 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter samt befintlig och planerad markanvändning 
inom västra delen av planområdet. 

Ett återkommande 30-årsregn har använts för beräkning av dimensionerande flöden. 
Regnvarigheten har satts till 10 minuter vilket motsvarar en regnintensitet av 328 l/s. För 
jämförelse kan det nämnas att ett 100-årsregn med varighet av 10 minuter motsvarar en 
regnintensitet av 489 l/s. I Ekhagen faller i genomsnitt 700 mm nederbörd årligen (Golder, 
2015). För att ta hänsyn till klimatförändringar har klimatfaktorn satts till 1,25 vid 
beräkningar för planerad bebyggelse i enlighet med Svenskt Vatten P110, medan 
klimatfaktorn satts till 1 vid befintlig bebyggelse. 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.  

Förändringen av planområdet enligt schablonscenariot skulle totalt medföra att det 
dimensionerande dagvattenflödet blir drygt 5 gånger större och att årsmedelflödet 
fördubblas. Det är därmed tydligt att det krävs någon typ av fördröjning för att hålla 
dagvattenflödet på samma nivå som för den befintliga situationen. 

För att fördröja områdets dagvatten enligt schablonscenariot vid ett 30-årsregn krävs en 
total dimensionerande utjämningsvolym på ca 240 m3. Det är dock viktigt att tänka på att 

Markanvändning Avrinningskoefficient φ Ca befintlig (m2) Ca planerad (m2) 

Grönområde 0,1 20 000 0 

Flerfamiljsbostäder 0,45 0 20 000 

Summa  20 000 20 000 
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utformningen av planområdet till stor del påverkar med erforderliga fördröjningsvolymen 
som både kan bli större och mindre beroende på denna utformning. 

Tabell 4-2. Dimensionerande flöden vid ett 30-årsregn, samt årsmedelflöden för befintlig 
och planerad markanvändning för av planområdet. 

 Flöde 30-
årsregn 

(liter/sekund) 

Ökad 
dagvattenbildning (%) 

Årsmedelflöde  
(liter/sekund) 

Ökat 
årsmedelflöde 

(%) 

Befintlig 66 460 0,13 100 
Planerad 370 0,26 

 

4.1 100-årsregn och framtida klimatförändringar 

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets 
dagvattenlösning inte kommer att vara dimensionerad för att klara. Det är därför viktigt att 
planera höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via sekundära avrinningsvägar längs 
planområdets öppna ytor. Då området höjdsätts är det viktigt att instängda områden 
undviks på platser där det planeras för byggnader eller annan infrastruktur, eftersom vatten 
vid kraftiga regn ansamlas där. Det är också viktigt, med tanke på ravinen i planområdets 
södra kant, att höjdsättningen inte medger avrinning där ravinbranterna är som högst, utan i 
så fall längre ner i ravinen eller längs med gator. 

5 Förslag för dagvattenhanterande åtgärder  

5.1 Generella rekommendationer utifrån Jönköpings kommuns riktlinjer  

För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvattnet i Jönköping med hänsyn till både 
kvalitet och kvantitet har Jönköpings kommun (2009) tagit fram en dagvattenstrategi med 
riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras. Enligt planen ska dagvattenhanteringen gå till enligt 
följande riktlinjer:  

• Avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att invånarnas 
säkerhet, hälsa och miljö inte hotas 

• Inte medföra försämring av miljö eller innehålla ämnen som inte är långsiktigt 
hållbara 

• Upprätthållande av 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 inom fastigheten medför en ökning av årsmedelflöde och 
dimensionerande flöden av dagvatten, vilket gör att någon typ av fördröjning är nödvändig. 
När det gäller föroreningssituationen bedöms att förändringen av planområdet även innebär 
en försämring av planområdets dagvattenkvalitet jämfört med befintliga förhållanden. 
Eftersom såväl dagvattenflödena som föroreningshalterna till recipient ökar efter den 
förändrade markanvändningen behövs både fördröjning och rening av dagvatten göras.  

Enligt Jönköpings kommuns plan kan markanvändningen (bedömda föroreningshalter) och 
recipienten (bedömd känslighet) ge riktlinjer om reningskrav för dagvattnet. Rocksjön 
bedöms vara en känslig recipient. Markanvändningen bedöms ge upphov till måttliga 
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föroreningshalter, såvida inte tidigare verksamheter på området gett upphov till 
markföroreningar som i nuläget är okända. Reningskravet för området är därmed normalt, 
vilket till exempel kan innebära översilning av grönytor, infiltration eller fördröjningsdamm.  

Ett bra alternativ bedöms vara en lösning för LOD som innebär en fördröjning och rening av 
dagvatten från området innan utsläpp i recipienten. De lösningar för LOD som föreslås här 
ska ta hänsyn till de geotekniska förutsättningarna i området, erhålla en så effektiv 
användning som möjligt av tillgängliga ytor och därmed reducera belastningen av 
föroreningar på recipienten. 

5.2 Geotekniska förutsättningar 

Vid exploatering nära ravinerna har LOD rekommenderats ur ett stabilitetsperspektiv 
(Golder 2015), då detta minskar vattenflöden och därmed materialtransport i ravinerna. Det 
minskar också belastningen på dagvattenhanteringen nedströms. Diket ner till ravinen visar 
tecken på erosion vilket gör att dagvattnet bör omledas från detta dike och släppas längre 
nedströms i ravinen. Erosionsskydd bör också vara aktuellt i diken och utsläppspunkt.  

De geotekniska förutsättningarna på planområdet medger endast begränsad infiltration av 
dagvatten inom stora delar av planområdet, då jordlagerföljden domineras av jordar med 
tydlig siltig karaktär.  

5.3 Förslag på lösningar 

Det nuvarande dagvattensystemet klarar inte ytterligare påfrestningar med ökande flöden 
till följd av exploatering och klimatförändringar. Olika sätt att fördröja dagvattnet och 
därmed kapa flödestopparna är mycket viktigt. 

På grund av närheten till ravinen samt att bebyggelse sker i sluttning bedöms det viktigt att 
flödet fördelas i flera punkter och att en tröghet i systemet eftersträvas. Hårdgjorda ytor ska 
minimeras och grönytor ska uppmuntras. Minst häften av planområdets yta bör vara 
grönyta, parkmark, plantering eller liknande.  

En ny dagvattenledning eller ett dike bör anläggas, som kan leda dagvatten från 
planområdet till en utsläppspunkt längre nedströms i ravinen, där det finns mer vegetation 
och där släntlutningen är relativt liten. Här bör utsläppspunkten och eventuella öppna diken 
erosionssäkras ner mot ravinen. 

Den nuvarande avrinningen sker i till stor del i avskärmande diken uppströms och inom 
planområdet. Diken kan bli aktuellt även efter exploatering och de skulle kunna utformas 
som ett eller flera svackdiken av meandrande karaktär. Det skulle kunna skapa estetiskt 
tilltalande miljöer. Ett svackdike utgör en fördröjningsanläggning, dels genom att en del 
vatten infiltrerar i slänter och dikesbotten, dels genom att en viss volym vatten kan ansamlas 
vid stora nederbördsmängder. Om ytterligare fördröjningsvolym är nödvändig är det möjligt 
att göra diket bredare och djupare längs vissa delar och på så vis bilda små dammar. En 
höjdsättning rekommenderas så att tillrinning från omgivande mark sker till det meandrande 
svackdiket. En så stor del som möjligt av dagvattnet från planområdet bör ledas till den nya 
dagvattenledningen som föreslås. I nuläget leds även dagvatten från koloniområdet utanför 
planområdet genom planområdet, vilket ska tas hänsyn till. De geotekniska 
förutsättningarna medför att alla diken bör erosionssäkras. 
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Ytterligare ett sätt att minska andelen hårdgjorda ytor kan vara att anlägga gröna tak istället 
för vanliga tak. Stuprör för takytor kan anläggas så att utkastare avleder dagvattnet ut över 
grönytor på planområdet. Växtbäddar och skelettjordar kan också till viss del bidra till en 
trög avrinning, möjliggöra infiltration och fastlägga partiklar och föroreningar. Grönytor i 
anslutning till parkeringsplatser kan ge oljeavskiljande egenskaper och bör uppmuntras.  

Placering av en parkeringsplats i nordöstra hörnet av planområdet ökar antalet möjliga 
dagvattenlösningar för rening och fördröjning av dagvattnet från parkeringen jämfört med 
en placering i det sydvästra hörnet.  

Under byggtiden bör tillfälliga dagvattenåtgärder utformas och arbetet ska helst utföras vid 
så torr väderlek som möjligt. Så många träd som möjligt, framförallt stora träd, bör sparas på 
planområdet då träd tar upp mycket vatten. Detta bör tas i beaktning även ur ett 
gestaltningsperspektiv. Exempel på dessa kan vara ädellövträd med djupa rötter, som till 
exempel ek och bok. Speciellt viktigt är att bevara träd belägna i lokala lågpunkter där de kan 
förhindra att vatten ansamlas. Efter att marken frilagts i samband med byggnation förordas 
en återetablering av robust vegetation. 

Vägkroppar och ledningsgravar för övrigt VA och el kan bli vattenförande. Dagvatten-
lösningar som kan infiltrera till ledningsgravar bör undvikas.  

För att dagvattenåtgärder ska bli upprättade på rätt sätt så krävs att dessa detaljprojekteras 
och dimensioneras för förväntade flöden och föroreningshalter när exploateringen planerats 
mer i detalj.  
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