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SAMMANFATTNING
Tyréns har fått i uppdrag av Bostads AB VätterHem att genomföra föreliggande
dagvattenutredning för del av fastigheten Slåttertiden 1 i Öxnehaga, Huskvarna, i Jönköpings
kommun. Syftet är att utreda dagvattenförutsättningar för att detaljplanera området för
bostäder.
Efter exploatering får inte mer dagvatten släppas ut från planområdet än det gör idag.
Beräkningar av flöde före och efter exploatering har genomförts för regn med olika
återkomsttider. Dagvattenflöden vid ett 30-årsregn kommer att öka med cirka 85 % jämfört med
nuläget.
Fördröjning och rening av dagvatten föreslås ske genom en kombination av flera olika
dagvattenlösningar anpassade för olika delar av planområdet innan dagvattnet når befintligt dike
i skogen. Föreslagna dagvattenlösningarna innefattar skelettjordar, svackdiken,
vegetationsklädda tak, linjeavvattning och översvämningsyta. Föroreningsberäkningar visar att
föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet minskar efter exploatering. Eftersom
Lillån är en mycket känslig recipient ska rening i dagvattenanläggningar ändå ske enligt
Jönköpings kommuns dagvattenpolicy. Med de dagvattenlösningar som föreslås bedöms ingen
negativ påverkan ske på recipienten Lillån.
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Tyréns har fått i uppdrag av Bostads AB VätterHem att genomföra föreliggande
dagvattenutredning för del av fastigheten Slåttertiden 1 i Öxnehaga, Huskvarna, i
Jönköpings kommun, se Figur 1. Syftet är att utreda dagvattenförutsättningar för att
detaljplanera området för bostäder i form av flerfamiljshus. Detaljplanen är i ett tidigt
skede.
Fastigheten ägs av Vätterhem och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i ett
område utpekat för förtätning. Den del av fastigheten som planeras ingå i detaljplanen
är ca 1,5 hektar stor. Nuvarande förhållanden utgörs främst av skogsmark samt en
asfalterad parkeringsyta och en gräsyta i anslutning till Kalvhagsgatan. Huvuddelen av
området planeras att utgöras av kvartersmark, medan diket i öster samt området
mellan diket och Öxnehagaleden planeras att utgöras av naturmark.
Ett platsbesök gjordes av Tyréns 2020-06-10, se bilder nedan.

Figur 1. Planområdets ungefärliga avgränsning i nuläge visas i orange markering. Röd markering visar
områdets läge i Jönköping, se infälld karta1.

1

Kartan är hämtad från kommunkartan, Jönköpings kommun, https://jonkoping.maps.arcgis.com/

Hämtad 2020-06-03
Uppdrag: 305017, Dagvattenutredning Off grid - vätterhem
Beställare: Bostads AB VätterHem
O:\jkp\305017\R\_Text\Dagvattenutredning Slåttertiden_slutrapport.docx

5(29)

2020-09-17
Slutrapport

Figur 2. Asfaltsyta med husvagnsparkering och markförråd i anslutning till Kalvhagsgatan. (Foto: Tyréns)

Figur 3. Gräsyta i anslutning till Kalvhagsgatan väster om infartsväg till planormådet. Angränsande
ålderdomshem syns i bakgrunden. (Foto: Tyréns)
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Figur 4. Planområdet avvattnas mot ett dike i skogen. Foto: Tyréns

1.1

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA EXPLOATERING

Ett förslag till utformning av planområdet har tagits fram (daterat 2020-05-26), se
Figur 5. Förslaget visar fyra flerbostadshus med fyra våningar och parkeringsgarage
under husen. En väg med ett antal parkeringsplatser löper parallellt med
Kalvhagsgatan och förbinder husen med varandra i planområdets västra del. Det finns
en mindre väg inom planområdet öster om flerbostadshusen. I förslaget finns även en
lekplats och en damm samt en stor andel grönytor. En vy över planområdet och
byggnader som skalmodeller visas i Figur 6.
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Figur 5. Förslag till framtida utformning av planområdet. Urklipp från E2B2 Gårdsblock – indata,
Kv Slåttertiden 1, Jönköping, Vätterhem (daterad 2020-05-26, Yellon). Skogspartiet söder om byggnaderna
ingår inte i planområdet.

Figur 6. Vy över planområdet med husen som skalmodeller (daterad 2020-06-25, Yellon).
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2

METODIK OCH AVGRÄNSNING

Följande underlag har använts i dagvattenutredningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geoteknik översiktlig utvärdering (2020-06-11)
Markteknisk undersökningsrapport (2020-06-04)
Illustrationskiss över planerad byggnation i planområdet (2020-05-26)
Dagvatten – policy och handlingsplan för Jönköpings kommun (2009-01-29)
Planbesked Slåttertiden 1 m.fl. (2016-06-07)
Underlag över befintliga VA-ledningar
Grundkarta
Information om miljökvalitetsnormer för berörd vattenförekomst,
Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
Information om dikningsföretag, Länsstyrelsen Jönköpings län
Jordartskarta (SGU)

Beräkningar av dagvattenflöden inom planområdet före och efter exploatering samt
dimensionering av dagvattenanläggningar har gjorts i enlighet till Svenskt Vattens riktlinjer
i publikation P105 och P110 samt enligt önskemål från Jönköpings kommun avseende
återkomsttider och varaktighet.

3

KOMMUNENS RIKTLINJER FÖR DAGVATTEN

3.1

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER

Övergripande mål för dagvatten samt möjliga åtgärder för att nå målen presenteras i
kommunens dagvattenpolicy2:
Övergripande mål:
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sätt som…
• medför minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och
mark
• minimerar risken för skador på byggnader och anläggningar
• berikar bebyggelsemiljöerna och synliggör vattenprocesserna
Möjliga åtgärder för att nå målen:
• Minska dagvattenavrinningen, genom att minska andelen hårdgjorda ytor
• Begränsa källorna till föroreningar i dagvattnet
• Separering, genom att inte blanda rent och smutsigt dagvatten
• Lokalt omhändertagande av dagvatten inom egen fastighet (ELOD)
• Lokalt omhändertagande till gemensam anläggning (SLOD)
• Bibehålla grund- och ytvattennivåer genom infiltration, fördröjning och
utjämning
• Rena förorenat dagvatten så långt det är möjligt och så nära källan som möjligt
• Gemensamt driva utvecklingsarbete och information inom området

2

Dagvatten – policy och handlingsplan (fastställd i KF 2009-01-29)
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3.2

RENINGSKRAV

Jönköpings kommuns dagvattenpolicy ställs krav på rening av dagvatten baserat på
recipientens känslighet och föroreningshalter, se Figur 7.

Figur 7. Urklipp om reningskrav från Jönköpings dagvattenpolicy 2009.

Den reningsmetod som ska användas för att uppnå reningskraven sammanfattas i
Figur 8.

Figur 8. Urklipp om reningsmetoder från Jönköpings dagvattenpolicy 2009.

3.3

PROJEKTSPECIFIKA DAGVATTENKRAV

Förutsättningarna för dagvattenhantering på aktuell del av Slåttertiden 1 diskuterades
på startmöte den 7 maj 2020 med närvarande Annika Karlén, Vätterhem, Annika
Magnusson, Jönköping kommun och Sofie Björnberg, Tyréns. Utöver ovan krav från
dagvattenpolicyn framkom att fastigheten inte ges möjlighet att ansluta till
dagvattenledningsnätet utan dagvattenservis ges ytledes. Vidare efterfrågas att flöden
ska beräknas för regn med 10, 30 och 100 års återkomsttid.

Uppdrag: 305017, Dagvattenutredning Off grid - vätterhem
Beställare: Bostads AB VätterHem
O:\jkp\305017\R\_Text\Dagvattenutredning Slåttertiden_slutrapport.docx

10(29)

2020-09-17
Slutrapport

4

MARKFÖRHÅLLANDEN

Områdets höjdpunkt är +224 meter över havet i anslutning till Kalvhagsgatan. Därifrån
lutar området mot diket i nordost. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är
ungefär 10 meter.
Enligt SGU:s karta består marken i området av lerig morän och moränlera, se Figur 9.
Möjligheten av infiltration till grundvattnet bedöms generellt som begränsad med
hänsyn till förekomst av lera. Strax utanför planområdet förekommer berg.

N

Figur 9. Jordartskarta. Svart markering visar ungefärligt läge för planområdet. Röd = berg,
grå = moränlera, blå med vita streck = lerig morän. Källa: SGU digitala karttjänster.

En markteknisk undersökning (MUR) samt en geoteknisk översiktlig utvärdering har
genomförts i planområdet. Nedanstående information är hämtad från rapporten.
Undersökt yta utgörs från markytan räknat av humusskikt eller överbyggnad med
asfalt och grus på fyllning på morän. Resultatet visar ett ytligt humusskikt på 0,1 á 0,4
meter i provtagningspunkterna. Fyllningarna består av silt, lera, sand, grus, mull, sten
och trärester. Fyllningens mäktighet är mellan 1,4 och 7,1 meter i
provtagningspunkterna. Moränen är siltig och lerig med ställvis inblandning av lite
sand och grus. Sten och block förekommer också i moränen. Skikt av sand och silt har
påträffats i några punkter ovan och i moränen.
Sondering gjordes för att bestämma avståndet till berg. Berg påträffades mellan 1,5 till
12,4 meter under markytan motsvarande nivåer mellan +220,37 och +206,34.
Pejling av grundvattennivån utfördes i fyra öppna grundvattenrör 2020-06-01.
Vattennivån låg då mellan 0,92 och 6,03 meter under markytan motsvarande nivåer
mellan +218,16 och +213,78. Den punkt som visade vattennivån 0,92 meter under
markytan är belägen i det område där en damm är placerad i förslag till framtida
utformning, se Figur 5.
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5

BEFINTLIG AVVATTNING OCH RECIPIENT

Området avvattnas via marken mot nordost till ett dike i skogen i områdets östra del,
se Figur 10. Från befintlig husvagnsparkering finns ett utlopp mot diket i skogen.
Skogspartiet strax söder om planområdet avvattnas mot samma dike. En
dagvattenledning från vattentornet öster om planområdet har sitt utlopp i skogen
inom planområdet. Det sker ingen övrig avrinning från anslutande områden in i
planområdet. Befintlig avvattning avseende dagvattentrummor och ledningar
nedströms planområdet har inte kartlagts i detalj.
Det finns inga instängda områden inom planområdet. Däremot finns instängda
områden i anslutning till byggnader vid ålderdomshemmet nordväst om planområdet
samt förskolan norr om planområdet.

Figur 10. Rinnvägar och instängda områden inom, och i anslutning till, planområdet vid 20 mm regn. Pilar
markerar rinnvägarnas riktning. Källa: Scalgo.
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5.1

RECIPIENT

Planområdet ligger inom Lillåns avrinningsområde med Lillån som recipient, se Figur
11. Avrinningsområdet är ca 7,8 km² stort. I Jönköpings kommuns dagvattenpolicy är
Lillån klassad som en mycket känslig recipient, vilket innebär att den tål
dagvattenflöden dåligt då den hyser rödlistade arter eller andra arter som reagerar
negativt på dagvattenutsläpp. Vattenprover som tagits i Lillån sedan 2004 visar på
mycket höga kväve- och fosforhalter. Målsättningen i dagvattenpolicyn är att Lillåns
betydelse som lekområde för bland annat öring gör ån till ett mycket värdefullt
vattendrag som måste värnas.

Figur 11 Delavrinningsområde för Lillån, Huskvarna. Utredningsområde markerad med rött (© SMHI och
ESRI).
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5.2

MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer, MKN, är ett juridiskt bindande styrmedel som kan innefatta
föroreningsnivåer och störningsnivåer som inte får underskridas/överskridas. För
ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, medan det för
grundvatten finns MKN för kemisk och kvantitativ status. Ekologisk status är en
sammanvägning av biologiska, kemiska och hydrologiska parametrar. Exempel på
kemiska parametrar som ingår är näringsämnen och pH. Nuvarande situation jämförs
med ett ursprungligt tillstånd för varje parameter som är unik för varje
vattenförekomst. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en
övergripande status för vattenförekomsten.
Recipienten Lillån är klassad enligt miljökvalitetsnormer (MKN). Den fastställda
miljökvalitetsnormen (beslutad 2017) är att Lillån vid Huskvarna ska uppnå god
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus (ej uppgifter om år i VISS) med
undantag för bromerad difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar.
Lillån vid Huskvarna har enligt den senaste klassningen i VISS måttlig ekologisk status
och uppnår ej god kemisk status, se Tabell 1.
Tabell 1. Tabellen visar statusklassning samt MKN för recipienten och vattenförekomsten Lillån (benämnd
Lillån vid Huskvarna i VISS). Data från VISS (hämtad 2020-06-03).

Recipient
Statusklassning
(vattenförekomst)
Måttlig ekologisk
status
Lillån vid
Huskvarna

Uppnår ej god
kemisk status

MKN
(kvalitetskrav)
God ekologisk
status 2027

God kemisk
ytvattenstatus

Kommentar
Konnektivitetsförändringar,
morfologiska förändringar,
flödesförändringar och
övergödning
Undantag för kvicksilver,
kvicksilverföreningar och
bromerad difenyleter

Motiveringen till statusklassningen måttlig ekologisk status grundar sig på
konnektivitetsförändringar, morfologiska förändringar, flödesförändringar och
övergödning, vilket bedöms ha effekt på vattenlevande organismers status och på
vattenkvaliteten.
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status med avseende på PBDE och
kvicksilver. Gränsvärdena för PBDE och kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta
ytvattenförekomster i Sverige. Utsläpp av PBDE och kvicksilver har under lång tid skett i
både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig
atmosfärisk deposition av dessa ämnen.
5.3

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Inga markavvattningsföretag kommer att beröras av exploateringen.
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6

BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM

Området är anslutet till det kommunala dagvattennätet, se Figur 12. Ledningar längs
med Kohagsgatan har en dimension på 300 mm och ledningar längs med
Kalvhagsgatan på 400 mm. Det finns ingen information om vilket material dessa
ledningar är gjorda av. En 225 mm betongledning ligger norr om utredningsområdet
och avvattnar sannolikt området kring förskolan. Ytterligare en 225 mm betongledning
sträcker sig från den östra sidan av Öxnehagaleden till planområdet. Denna avvattnar
ett mycket litet avrinningsområde som mestadels består av skogsmark och en
grusplan. Enligt uppgift från kommunen ska ledningen också användas när
vattentornet behöver tappas på vatten. Hur ofta det sker är inte känt. På den västra
sidan av Öxnehagaleden strax innan ledningsmynningen ansluter en spolledning.
Vatten från ledning rinner sedan vidare i ett öppet dagvattendike som löper längs med
Öxnehagaleden i riktning mot förskolan. Vattengång, lutningen och kapacitet av de
befintliga ledningarna är inte kända och har inte vidare utretts i denna rapport. Ett
U-område för befintliga ledningar finns i skogsområdet längs med Kohagsgatan och
Öxnehagaleden.
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Figur 12 Dagvattennätet inom området, blå pilar visar rinnriktningen (© Esri och Jönköpings kommun)

Uppdrag: 305017, Dagvattenutredning Off grid - vätterhem
Beställare: Bostads AB VätterHem
O:\jkp\305017\R\_Text\Dagvattenutredning Slåttertiden_slutrapport.docx

16(29)

2020-09-17
Slutrapport

7

FLÖDESBERÄKNINGAR

För att beräkna dagvattenflöden efter exploatering har en klimatfaktor på 1,25
adderats för att ta hänsyn till hur framtida klimat påverkar nederbörden enligt
rekommendationer i P110.
Beräkningarna av dagvattenflöden är genomförda med hjälp av rationella metoden. Vid
beräkningar av dagvattenflöden har flera antaganden gjorts gällande planerade ytor
utifrån tillhandahållen situationsplan (Figur 5) samt Svenskt vatten P110.
Avrinningskoefficienter enligt P110 och P105 som använts för att beräkna reducerad
area redovisas i Tabell 2.
Tabell 2 Använda avrinningskoefficienter.

Typ av yta
Tak
Asfaltsytor och parkering
Markplattor
Innergård
Grusväg och lekplats
Naturmark

Avrinningskoefficient
0,9
0,8
0,7
0,6
0,2
0,1

Beräknad reducerad area utifrån nuläge samt utifrån planerade ytor redovisas i Tabell 3
och beräknade dagvattenflöden presenteras i Tabell 4. Det som betecknas som ”hela
området” inkluderar också naturmarken i söder mellan Kalvhagsgatan, Kohagsgatan
och Öxnehagaleden. I ”delområde” har bara den delen av fastigheten inkluderats som
är planerad att exploateras.
Varaktighet är den längsta rinntiden som dagvatten behöver ta från den mest avlägsna
delen av avrinningsområde till utloppet. Generellt tar det längre tid för vatten att rinner
över mark jämfört med vatten som rinner i diken eller ledningar.
Tabell 3 Beräknad area samt reducerad area inom utredningsområdet som underlag för beräkning av
dagvattenflöden.

Beräkningsscenario
Nuläge (hela
området)
Efter
exploatering
(hela
området)
Nuläge
(delområde)
Efter
exploatering
(delområde)

Naturmark
[ha]
2,6

Parkering
och asfalt
[ha]
0,28

Grusväg
och lekplats [ha]
-

Markplattor
[ha]
-

Tak
[ha]

Reducerad
area [ha]

-

Innergård
[ha]
-

2,17

0,09

0,09

0,04

0,28

0,21

0,71

0,9

0,28

-

-

-

-

0,31

0,47

0,09

0,09

0,04

0,28

0,21

0,54
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Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden inom utredningsområdet vid återkomsttid 10 och 30 år.

Beräkningsscenario

Varaktighet (min)

Flöde 10 år (l/s)

Flöde 30 år (l/s)

Nuläge (hela området)

30

55

80

Efter exploatering (hela
området)
Nuläge (delområde)

30

103

150

20

45

70

Efter exploatering
(delområde)

25

90

130

Resultaten av dagvattenberäkningarna visar att dagvattenflödet från delområdet
kommer att öka efter exploateringen. Dagvattenflöden vid ett 30-årsregn kommer att
öka med cirka 85 % jämfört med nuläget.
7.1

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats antaget att inte mer dagvatten får släppas
från delområdet jämfört med hur mycket som släpps ut från området i dagsläget, se
Tabell 5.
Tabell 5. Beräknade fördröjningsvolymer inom utredningsområdet vid återkomsttid 10 och 30 år.

Fördröjningsvolym

10 års återkomsttid
(m³)

30 års återkomsttid
(m³)

Delområde

83

118

7.2

FLÖDESBERÄKNINGAR VID 100-ÅRSREGN

Flödesberäkningar har även gjorts för regn med återkomsttid på 100 år, se Tabell 6.
De volymer som uppkommer vid så pass stora flöden som vid 100-årsregn behöver
avledas säkert från kvartersmark inom planområdet mot ytor som kan översvämmas i
lågpunkten i skogen. För regn med 100 års återkomsttid har en minsta
avrinningskoefficient på 0,6 använts.
Tabell 6. Beräknade flöden inom utredningsområdet vid återkomsttid 100 år.

Beräkningsscenario
Nuläge (hela området)
Efter exploatering (hela området)
Nuläge (delområde)
Efter exploatering (delområde)

Varaktighet
(min)
30
30
20
25
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8

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR

Recipienten Lillån är bedömd som mycket känslig och föroreningshalterna måttliga,
vilket innebär att normal rening ska uppnås enligt kommunens dagvattenpolicy. De
reningsmetoder som ska tillämpas enligt dagvattenpolicyn innefattar
infiltrationsanläggningar och fördröjningsdammar. Föroreningshalten baseras på
områdestypen bostadshus med fler än 50 personer/hektar i aktuellt planområde. I
nuläget, dvs. innan exploatering, kommer dagvatten främst från de asfalterade
parkeringsytorna och grönytor. Efter exploatering kommer den största delen av
dagvattnet avrinna från tak och hårdgjorda ytor samt grönytor. Halter och mängder av
olika metaller, näringsämnen etc. redovisas i Tabell 7och Tabell 8.
En översiktlig utvärdering av föroreningshalter och mängder i dagvattnet från
planområdet har gjorts med hjälp av programmet StormTac web, version 20.2.2. I
StormTac beräknas föroreningshalter och mängder med hjälp av schablonvärden för
olika typer av markanvändning. Resultaten ska således ses som en uppskattning
snarare än verkliga förhållanden.
Tabell 7 Föroreningshalter (µg/l) i dagvatten i nuläget (innan exploatering) och efter exploatering utan
rening.

Parameter

Innan exploatering
µg/l

Efter exploatering
µg/l

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
PAH16
BaP

120
2 200
26
35
120
0,39
13
13
0,069
120 000
690
3,0
0,05

120
1 300
3,0
11
25
0,42
3,5
3,3
0,012
23 000
180
0,42
0,01

Tabell 8 Föroreningsmängder (kg/år) i dagvatten i nuläget (innan exploatering) och efter exploatering utan
rening.

Parameter

Innan exploatering
(kg/år)

Efter exploatering
(kg/år)

P
N
Pb
Cu
Zn
Cd
Cr
Ni
Hg
SS
Olja
PAH16
BaP

0,68
12
0,14
0,19
0,67
0,01
0,07
0,07
0,01
660
3,8
0,02
0,01

0,52
5,5
0,01
0,04
0,10
0,01
0,01
0,01
0,01
96
0,74
0,01
0,01
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Både föroreningsmängden och halten av föroreningar i dagvatten kommer att minska
efter exploateringen även utan rening. Detta mest för att de befintliga
parkeringsplatserna kommer ersättas byggnader, grusvägar och liknade. Takvatten
anses allmänt vara relativt rent i jämförelse med dagvatten från parkeringsplatser och
bilvägar som alstrar mycket föroreningar.
Även om dagvatten som bildas inom utredningsområdet har relativt låga halter av
föroreningar rekommenderas ändå att ytterligare rena dagvattnet eftersom recipienten
har klassats som mycket känslig mest med hänsyn till närsalter. Rening föreslås att ske
i växtbäddar, skelettjordar, svackdiken och översilningsytor. En principlösning för
fördröjning och rening av dagvatten presenteras i Kapitel 9.

9

FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

Nedan beskrivs exempel på öppen dagvattenhantering samt förslag till utformning av
föreslagen dagvattenhantering inom planområdet.
9.1

ÖVERSILNINGSYTOR

En översilningsyta är en flackt lutande gräsyta dit vatten leds på bred front längs den
övre kanten. Därifrån flödar vattnet jämnt och långsamt med översilning mot ett
uppsamlande dike, en damm eller en ledning. Översilningsytor bidrar främst med
rening genom avskiljning av partikelbundna föroreningar och nedbrytning av organiska
ämnen. Fastläggning och nedbrytning av föroreningar gynnas av den upptorkning som
sker i ytorna mellan olika nederbördstillfällen. Ytorna kan även ha viss fördröjande
effekt, men den är begränsad om flödena blir höga. Översilningsytor kan till exempel
anläggas i anslutning till vägar och parkeringsytor, men också som en samlad lösning
för ett större tillrinningsområde.
Översilningsytor utformas som grönytor med en lutning på två till tio procent. Vid
kraftigare lutningsförhållanden kan översilningsytan delas upp i terrasser. Längden bör
vara 5–25 meter och bredden minst cirka 3 meter.
9.2

SKELETTJORDAR

Skelettjord anläggs runt träd för att fungera som dagvattenhanteringslösning.
Skelettjorden har inte bara denna funktion utan även funktionen av att öka jordvolym
och rotvolym. Om det är täta jordarter som ligger lagrade kring skelettjordens position
är det viktigt terrassbotten kan dräneras på det överskottsvatten som inte kan
infiltreras eller tas upp.
Skelettjord är huvudsakligen skelettmaterial (exempelvis makadam) blandat med
växtjord. Det vedertagna sättet för blandningen är 1/3 växtjord och 2/3 så kallat
skelettmaterial. Träd som växer i skelettjord växer ofta bra och trädet kan ofta
utvecklas till sin fulla kapacitet. Jordmängden är givetvis begränsad och därför är det
viktigt att välja en jord med egenskaperna av god närings- och vattenhållande
förmåga.
9.3

DIKEN OCH SVACKDIKEN

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, se Figur 13
och Figur 14. Svackdiken är beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och
karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör ha en
släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel. Ett svackdike kan ses som ett
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alternativ till traditionella avloppsystem och används främst där man önskar ett öppet
dagvattensystem. Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för
magasinering av dagvattnet. Svackdiken kan förses med strypt utlopp eller överfall i
olika sektioner för att vidaregående flöde skall begränsas.
Ett svackdike ska inte beaktas som ett komplett reningssystem. Däremot är det en
metod som är effektiv mot rening av kväve och även upp till 20 % av metaller. Det går
inte heller att säkerhetsställa en konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas
kontinuerligt för att kunna behålla flödet. Våtmarksbeväxta svackdiken renar bättre än
gräs. Eftersom svackdiken i princip är självgödslande på grund av alla näringsämnen
som kommer med dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling.
Vanliga diken har vanligtvis brantare släntlutning än svackdiken, upp till en lutning på
1:2, och tar därför mindre plats än svackdiken.

Figur 13. Exempel på svackdike (foto: Tyréns AB).
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Figur 14. Principskiss för utformning av dike intill väg (illustration: Tyréns AB).

9.4

MAKADAMDIKEN

Ett makadamdike är ett dike som är fyllt med makadam, se Figur 15. En fördel med
makadamdiken är att de kan anläggas under t.ex. gräs- eller asfaltsytor. Utformningen
av makadamdikena kan således varieras. Den fria volymen, det vill säga magasineringseller utjämningsvolymen, i diket utgörs av porvolymen i fyllningsmassorna, vanligtvis
ca 30 %. Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att vattnet från magasinet
perkolerar ut i omgivande marklager eller genom en kontrollerad avtappning via ett
speciellt anlagt dräneringssystem. Inflödet till diket kan ske via t.ex. infiltration
ovanifrån eller via en kupolsilsbrunn.
Makadamdiken har främst fördröjande förmåga men de har även viss renande effekt.
Nackdelen är dock att makadamdiken kan behöva grävas om och makadammen kan
behöva spolas, eftersom de kan sättas igen, beroende på belastning av partiklar
makadamdikets livslängd ökar om det förses med ett materialskiljande lager som
omsluter diket, t.ex. geotextil.

Figur 15. Principutformning av ett makadamdike.

9.5

YTVATTENRÄNNOR

Vid ytlig avledning avleds vattnet i öppna rännor eller bäckar. Dessa har oftast högre
kapacitet än nedgräva ledningar. Det går exempelvis att anlägga infällda fördjupningar
och stenplattor. Dessa brukar utformas så en lutning ges till den del av gatan som
ligger närmast trottoaren. På så sätt kan vattnet avledas vidare ut i något material där
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fördröjning sker. Det positiva med diverse ytliga avledningslösningar är att dessa kan
minska belastningen på nedströms ledningssystem, minska flödet av dagvatten ned i
dagvattenbrunnarna och bidra till en trevlig gatubild. Det går även att anlägga öppna
dagvattenrännor för att avleda regnvatten från stuprör, ut från fasader. Dock finns det
ett visst driftbehov i form av att kontrollera så att inte sedimentering och ansamlande
av skräp har skett, så att dagvattnet kan flöda fritt i lösningens in och utlopp. Täckta
ytvattenrännor är bra att anlägga på platser där ett ytligt vattenflöde ska stoppas från
att exempelvis rinna ned i garagenedfarter eller liknande.
9.6

INFILTRATIONSYTOR

Exempel på infiltrationsytor är gräsarmering, grusytor eller plattbeläggning, men det
kan även vara gräsytor, växtbäddar, regnbäddar eller planteringsytor, se Figur 16 och
Figur 17. Infiltrationsytor kan anläggas i anslutning till byggnader. Ytorna fördröjer då
dagvatten som rinner ner från byggnaden. Det är viktigt att ha korrekt isolering av
byggnadens grund, så att dagvatten inte tränger in i grunden. Vid utlopp i en växtbädd
rekommenderas det att läggas erosionsskydd, t.ex. i form av stenar. Det är även viktigt
att välja passande växter, för att minska risken för att rötterna växer in i grunden.
Infiltrationsytor kan utformas med dränering i botten eller med endast infiltration till
omgivningen.

Figur 16. Exempel på en yta med gräsarmering (foto: Tyréns AB).

Figur 17. Principskiss för utformning av regnbädd intill väg (illustration: Tyréns AB).
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9.7

VEGETATIONSKLÄDDA TAK

Med hjälp av vegetationsklädda tak, så kallade gröna tak, kan man utnyttja takytor för
att skapa gröna områden som gynnar biodiversitet inom staden, gynnar klimat i
byggnader samt fördröjer toppflöden av dagvatten. Gröna tak minskar även totalt
avrinnande vattenvolymer från takytorna tack vare vattenupptag av växter samt ökad
avdunstning. Andra fördelar är att behovet av ytterligare fördröjning av dagvatten kan
minska samt att gröna tak kan bidra till en mer estetisk tilltalande miljö (Veg Tech,
2016).
Gröna tak kan anläggas med olika tjocklek utifrån takets önskade funktion. Vanligast
är dock de tunna, s.k. extensiva taken som oftast är sedumtak eller sedum- och örttak.
De extensiva takens tjocklek varierar mellan ett fåtal centimeter upp till ca 11 cm
(Andersson, 2015). De tunna jordlagren ger en låg vikt, vilket möjliggör anläggande
utan särskilda förstärkningsåtgärder på taket. Extensiva tak kräver minimalt med
underhåll då växterna under normala omständigheter ej kräver bevattning,
ogräsrensning eller gödning (Veg Tech, 2016). Bäst effekt på minskad avrinning av
dagvatten har de gröna taken vid lågintensiva regn. De lågintensiva regnen står för det
största antalet regn som inträffar inom ett år, och extensiva gröna tak kan minska den
årliga avrinningen upp till 50 % jämfört med ett konventionellt tak (Svenskt Vatten
P110, 2016; Andersson, 2015).
9.8

DAMMAR

Dammar kan fördröja och rena stora volymer dagvatten och används ofta som
lösningar i slutet av ett dagvattensystem. Dammar bidrar även med biologisk mångfald
och rekreationsvärden. Det är viktigt att ha ett kontinuerligt tillflöde av vatten, för att
inte riskera algbildning. Dammen bör ha flacka slänter och djupet bör inte vara
kontinuerligt utan variera. Detta för att få en rikare biologisk mångfald men också
för bättre reningsförmåga. Vid en för djup damm riskeras det att bildas syrefria miljöer
vilket i sin tur kan ge upphov till dålig doft. En långsmal damm bidrar av hydrauliska
skäl till att reningen blir bättre och är att föredra framför en kort och bred.
Vid platsspecifik utformning krävs kunskap om grundvattennivåerna i området då
djupet och positioneringen är beroende av just dessa. En damm kan utformas så att
den både kan ta emot normala flöden av dagvatten samt till viss del utjämna extrema
flöden.
9.9

FÖRESLAGEN UTFORMNING OCH PRINCIPSKISS

För att ta hand om och rena dagvatten från utredningsområdet föreslås en satsning på
öppna dagvattenlösningar, som inte bara ger möjlighet för infiltration i den mån det är
möjligt utan dessutom tillför estetiska värden och ekosystemtjänster, se Figur 18.
Dagvattnet från parkeringarna vid Kalvhagsgatan planeras att ledas till skelettjordar
planterade med träd i direkt anslutning till p-platserna. Vid infarten mot det
underjordiska garaget ska en mindre förhöjning av vägen (”fartgupp”) förhindra att
dagvatten rinner längs med vägen och in i garaget. Det dagvatten som ända ta sig in i
garaget via snöslaskiga eller regnvåta bilar behöver också tas om hand. För att rena
dagvatten som uppstår i garaget i källare rekommenderas det att installera en
oljeavskiljare och sedan leda dagvatten från garaget vidare till spillvattennätet.
På mindre byggnader, som cykelförråd och miljöhus, föreslås att anläggas
vegetationsklädda tak. Det kan även övervägas att anlägga vegetationsklädda tak på
alla takytor, vilket skulle minska mängden takvatten betydligt, främst vid regn med
kortare återkomsttider. Om plantering på taken ska ske måste det redan i
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planeringsskede tas hänsyn till detta, eftersom bland annat en förstärkning av
bjälklaget etc. kommer att bli nödvändigt. Om istället konventionella sadeltak anläggs
kan takvattnet ledas till växtbäddar som planteras runt huskropparna för att sedan
ledas vidare via en dränledning. I innergården samlas vattnet istället upp via
linjeavvattning som ansluter till ett ”uppsamlingsdike” längs med grusvägen. Det har
uttryckts önskemål från beställaren att skapa ett lågstråk centralt i innergårdarna.
Detta har dock bedömts bli tekniskt svårt eftersom husen är underbyggda av garage
och anläggningsdjupet för lågstråket skulle sannolikt komma i konflikt med bjälklaget.
Dessutom finns det risk för okontrollerad översvämning, särskild vid större
regntillfällen när vattnet behöver ledas över långa sträckor ytligt eller i rännor till
lågstråket.
Dagvattnet från byggnaderna är tänkt att samlas upp i ett svackdike
(”uppsamlingsdike”) på den västra sidan av grusvägen och ledas vis trummor till ett
”fördelningsdike” på östra sidan. Från detta dike tillåts vattnet brädda över hela slänten
mot en översilningsyta som är invallad med låga vallar i den nordöstra delen av
utredningsområdet. Detta för att vattnet ska kunna dämmas och därmed öka
fördröjningskapaciteten innan det släpps vidare via ett skibord till dagvattendiket i
skogen. När översilningsytan och invallningen anläggs får gärna hänsyn tas till
topografi och befintlig vegetation. Om möjligt ska större träd sparas för att minska
ingreppet i den naturliga miljön. I den norra delen av utredningsområdet vid gränsen
till förskolan behöver ett avskärande diken anläggas för att förhindra att vatten
okontrollerat avrinner mot den angränsade fastigheten.
I skissförslaget för planerad utformning finns en dagvattendamm inritad. I
principförslaget har det frånsetts från att anlägga en damm, se Figur 18. Det bedöms
bli problematisk att anlägga en damm på grund av topografin och också
tillgängligheten, eftersom en dagvattendammar kräver regelbunden skötsel och ska
kunna nås med större fordon som till exempel bilar.
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Figur 18. Principskiss och utformning av dagvattenhantering inom planområdet (© Yellon).
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10 RECIPIENTPÅVERKAN
Föroreningsbelastningen på recipienten Lillån bedöms inte öka efter exploatering
enligt föroreningsberäkningarna. Rening av dagvattnet bedöms ändå behöva göras
eftersom Lillån är en mycket känslig recipient enligt kommunens dagvattenpolicy,
vilket kräver rening genom hantering av dagvatten i fördröjningsdamm eller
infiltrationsanläggningar. Lillån bedöms inte påverkas negativt av föroreningar i
dagvattnet från planområdet.
Eftersom dagvattenhanteringen inom planområdet dimensioneras för att behålla
samma flöde före och efter exploatering bedöms Lillån inte påverkas negativt av
flödesförändringar. Lillån bedöms inte påverkas negativt av dagvattenflöden från
planområdet.
Föreslagen dagvattenhantering bedöms inte påverka möjligheten att nå
miljökvalitetsnormen för recipienten Lillån.

11 SKYFALL OCH ÖVERSVÄMNING
SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm på en
minut. Figur 19 illustrerar översvämmade områden inom och i anslutning till
planområdet vid 50 mm regn. Figuren visar att det inte förekommer några
översvämmade områden inom planområdet vid ett skyfall. Planområdet bedöms inte
översvämmas från omkringliggande områden eller närliggande sjöar och vattendrag.
Översvämningsrisken i området bedöms vara låg.
Förutsättningarna vad gäller hantering av skyfall och översvämning i planområdet är
goda, men markanvändningen behöver ändå planeras väl för att undvika lokala
översvämningsproblem och instängda områden. För att undvika översvämning inom
planområdet är det viktigt med en genomtänkt höjdsättning av mark, byggnader och
vägar så att vatten kan avledas bort från byggnaderna i riktning mot områden som kan
översvämmas samt för att undvika att skapa nya instängda områden. För att hindra yteller dagvatten att rinna in i byggnader i planområdet måste marken ges en ordentlig
lutning ut från byggnaderna, så att vattnet rinner mot föreslagna
fördröjningslösningar, översvämningsytor och dagvattenstråk. Enligt Svenskt Vattens
P105 ska byggnader ligga minst 0,5 meter över marknivån. Närmast byggnaderna,
ca 3 m, ska marken ha en lutning på 1:20. Längre ut rekommenderas en lutning
1:50-1:100.
Det är även viktigt att se till att vatten inte avleds mot byggnader i anslutning till
planområdet där vatten riskerar att ansamlas och kan skapa översvämningsproblem.
För att hindra avrinning till angränsande skolbyggnad norr om planområdet kan
avskärande diken eller vallar anläggas.
I nuvarande förslag till utformning av planområdet (se Figur 5) är vägen väster om
byggnaderna högre än nivån på färdigt golv för byggnaderna. Det lutar även från
vägen in mot det norra garaget. Vägen inklusive infarter till garage behöver planeras så
att vatten inte rinner in mot byggnaderna och garagen vid ett skyfall. Vatten kan
hindras att rinna in i garagen genom förhöjning vid infarterna.
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Figur 19. Figuren visar avrinningsvägar och översvämmade områden vid 50 mm nederbörd. Röd ring
markerar ungefärligt läge för planområdet. Källa: Scalgo.
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12 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Dagvattenutredningen är genomförd i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen, vilket
gör att flera parametrar avseende detaljplanens utformning kan komma att ändras i
det fortsatta arbetet. I nuvarande skede är det framför allt viktigt att säkerställa att det
finns tillgängliga ytor för att möjliggöra fördröjning och rening av dagvattnet inom
planområdet. Mer detaljerad utformning av dagvattenhanteringen behöver göras i
samband med projektering av markhöjder i senare skede för att säkerställa
genomförbarheten.
Dagvattenåtgärder som föreslås är:
• Skelettjordar
• Svackdiken
• Vegetationsklädda tak
• Linjeavvattning
• Översilningsyta
Genom att behålla en stor andel grönytor skapas en tröghet i systemet, vilket ger
långsammare avrinning inom och ut från planområdet.
Höjdsättning av vägar bör planeras så att vatten kan avledas från kvartersmark till
vägar. Vid höjdsättning av hus är det viktigt att säkerställa att vattnet kan avledas bort
från husen mot föreslagna dagvattenanläggningar.
För att hantera skyfall är framför allt höjdsättning av planområdet viktigt. Skyfall och
andra extrema regn bör kunna avledas mot översvämningsytan i skogsområdet. Det
bör säkerställas att inga instängda områden skapas där byggnader planeras samt att
avvattning från planområdet inte skapar översvämningsproblem vid angränsande
fastigheter.
Det bör upprättas rutiner för drift och underhåll av dagvattenanläggningarna inom
planområdet för att säkra framtida funktion. För att säkra framtida drift och underhåll
av översvämningsytan bör angränsande vägar vara av tillräcklig storlek för en
skötselbil.
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