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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Granarp planeras framtida industriområden på lång sikt, bland annat i planprogrammet för 

Målöns verksamhetsområde och detaljplan Flahult 19:12 m.fl. Områdena kommer att byggas 

ut i flera etapper.  

Planarbetet för den första etappen, detaljplan Flahult 19:12 m.fl (Figur 1), beräknas 

färdigställas under 2020. Geosigma har sedan tidigare tagit fram både en 

dagvattenutredning för delar av detta planområde (Geosigma, 2018-05-18) och en 

övergripande dagvattenutredning för ett större område kring planområdet (Geosigma, 2020-

03-16).  En utförligare dagvattenutredning för planområdet ska nu tas fram, för att se till att 

lämpliga ytor reserveras i planarbetet när det gäller omhändertagande av dagvatten. 

Planområdet omfattar i stort området mellan Torsviks nuvarande logistikområde och den 

nuvarande järnvägen och avgränsas i söder av skogsmark och i öster av jord och 

skogsbruksmark, se Figur 1. 

Planområdet utgör cirka 36 hektar och nuvarande markanvändning inom området är 

framförallt jord- och skogsbruk. Områdets framtida höjdsättning skiljer sig något från den 

befintliga, vilket medför att avrinningsförhållandena till viss del kommer att ändras.  

 

Figur 1. Flygfoto över planområdet Flahult 19:12.  
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1.2 Syfte 
Dagvattenutredningen syftar till att: 

• utreda vilken påverkan den planerade förändringen i planområdet Flahult 19:12 kan 

ha på dagvattenbildningen och befintliga vattendrag 

• bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

• beräkna flöden och ge lämpliga förslag på dagvattenlösningar för att fördröja ett 10-

årsregn till befintliga flöden på allmän platsmark 

• ge lämpliga förslag på dagvattenlösningar för att så effektivt som är tekniskt och 

ekonomiskt rimligt rena ett 10-årsregn med en varaktighet på 10 minuter (ca 13 mm) 

på allmän platsmark 

• göra en bedömning av hur stor översvämningsvolym som maximalt skulle krävas för 

att även ta emot ett 100-årsregn för hela det område som på sikt kan komma att 

exploateras med industrimark och var översvämningsmöjligheter skulle kunna finnas 

• erhålla en så effektiv användning som möjligt av tillgängliga ytor och därmed 

reducera belastningen av föroreningar på recipienten 

1.3 Styrande dokument och förutsättningar 
För att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvattnet i Jönköping med hänsyn till både 

kvalitet och kvantitet har Jönköpings kommun tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för 

hur dagvatten ska hanteras (Jönköpings kommun, 2009). Enligt planen ska 

dagvattenhanteringen gå till enligt följande riktlinjer:  

• Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att 

invånarnas säkerhet och hälsa samt miljön inte hotas 

• Dagvatten ska inte medföra försämring av miljön eller innehålla ämnen som inte är 

långsiktigt hållbara 

• Dagvattenhanteringen ska bidra till ett upprätthållande av naturlig hydrologi och 

vattenbalans i området och inte påtagligt påverka ekosystem 

• Dagvattenhanteringen ska innefatta åtgärder så långt det är tekniskt, ekonomiskt och 

juridiskt möjligt 

Enligt Jönköpings kommuns handlingsplan kan markanvändningen (bedömda 

föroreningshalter) och recipienten (bedömd känslighet) ge riktlinjer om reningskrav för 

dagvattnet. Markanvändningen i detta fall bedöms ge upphov till höga föroreningshalter. 

Dagvattnet från Granarp avrinner till Lillån vid Råslätt, vilken är en känslig recipient enligt 

handlingsplanen. Reningsbehovet för området är därmed omfattande, vilket innebär att 

reningsdammar och våtmarker sannolikt krävs för att reningen ska bli tillräckligt bra. 

1.4 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 naturområde leder 
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till större areal av hårdgjorda ytor som både ökar flödena och leder till högre 

föroreningsbelastning. Därför är det värdefullt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser 

detta har för dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, används dagvattenlösningar som efterliknar 

vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 

konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 

dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. Om inte dagvattnet kan tillåtas 

att infiltrera ned i marken, till exempel på grund av föroreningar i marken eller för att 

platsen ligger inom vattenskyddsområde, 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 angivna i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Bakgrundsmaterial och data 

Jordartskarta och jorddjupskarta framtagna med 

SGU:s kartgenerator 

Hämtade 2020-03-16 

Underlag för vattenförekomster i VISS, 

Vatteninformationssystem Sverige 

Hämtade 2020-03-16 

DWG-fil över planområdet Erhölls av beställare 2020-08-14 

Diskussionsunderlag planområde och VA  Muntlig kontinuerlig kommunikation 

PM – Geoteknik. Detaljplan Flahult 19:12, 

Jönköping. Tyréns 

2020-08-11 

Naturvärdesinventering från Fennicusnatur 

Jönköpings kommuns plan för 

dagvattenhantering, Jönköpings kommun,  

2007 

2009 

MUR – Geoteknik. Detaljplan Flahult 19:12, 

Jönköping. Tyréns 

2020-08-11 

Naturvårdsverket, Skyddad natur 

Lågpunktskartering med hjälp av Scalgo Live  

Underlag markavvattningsföretag från 

Länsstyrelsens WebGIS 

 

Hämtat 2020-08-14 

Utfört 2019-11-27 

Hämtat 2018 

 

2.2 Platsbesök 
Ett platsbesök genomfördes i november 2019 samt i februari och augusti 2020 för att utreda 

befintliga förhållanden beträffande markanvändning, avrinning och tillkommande vatten. 

Planområdet består idag av före detta åkermarker, ängsmarker och skogsbeten, skog, en 

gård med tillhörande ekonomibyggnader samt en liten andel industrimark 

I Figur 2 visas delavrinningsområden samt utflöden till ytvatten som preliminärt har 

identifierats för ett större område runt planområdet för Flahult 19:12 efter fältbesök, 

intervjuer, analys av kartunderlag från VISS, SGU och det GIS-baserade verktyget SCALGO 

Live samt tidigare undersökningar i området. Planområdet Flahult 19:12 ligger till största 

delen i delområde 4 i denna bild, med en liten del i väster som tillhör delområde 1. 
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Figur 2. Delavrinningsområden inom och utloppspunkter från ett större område kring planområdet 

Flahult 19:12. Planområdet Flahult 19:12 ligger till största delen i delområde 4 i bilden. 

Markerna i planområdet lutar generellt mot nordost och marken utgörs idag av åkermark 

och betesmark i mitten av planområdet (Figur 3), skogsmark i norr och i öster samt 

betesmark i de centrala delarna och i öster. Öster om Granarps gård i planområdet finns en 

utdikad våtmark med kärrtorv samt en utdikad sumpskog (Figur 4). Den generella 

strömningsriktningen av dagvatten är via diken åt nordost där en bäck rinner från väster till 

öster genom planområdets norra del med anslutande avvattningsdike från söder och norr. 

Innan det lämnar planområdet under grusväg och tågräls i nordost. Dagvattnet från 

planområdet ansluter till en bäck som så småningom, via kulvertar genom banvall och vägar 

(Figur 5), ansluter till Kråkeboån ca 1,5 km öster om undersökningsområdet. 
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Figur 3. Markerna runt Granarps gård. 

 

Figur 4. Utdikad sumpskog öster om Granarps gård. 
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Figur 5. Det östra utloppet från undersökningsområdet. 

2.3 Flödesberäkning 

Beräkningar av flöden i dagvattenutredningen utförs för 10-årsregn, enligt önskemål från 

Jönköpings kommun och Södra Munksjön Utvecklings AB.  

Dagvattenflöden för delområden med olika markanvändning har beräknats med rationella 

metoden enligt sambandet:  

���� � ���	
 ∙ � ∙  ∙ �                                                                                                   (Ekvation 1) 

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

i är regnintensiteten (liter/(sekund·hektar)) för ett dimensionerande regn med en viss 

återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket i denna metod är lika med 

områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 

och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 

markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.  

A är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med 

olika markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i Q-

GIS utifrån ortofoto och plankartor. 

f är en ansatt klimatfaktor, P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 används för 

nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre varaktighet, 

oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har för planerad markanvändning satts till 1,2 i 

enighet med P110.   



 

Grap nr Uppdragsnummer Version 

20270 606068 1.0 

 

  Sidan 11 (32) 

2.4 Beräkning av den totala nederbördsvolymen 
I Bilaga 10.1a till P110 ges nederbördsvolymen, uttryckt i mm, för olika regnvaraktigheter för 

ett regn med en viss återkomsttid. Med denna volym beräknas den totala 

nederbördsvolymen enligt följande ekvation: 

���� � ���∙����
����                                                                                                                   (Ekvation 2) 

där Vtot är den totala nederbördsvolymen (m3), Vnb är nederbördsvolymen uttryckt i 

millimeter (l/m2) och Ared är den reducerade ytan uttryckt i m2.  

Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Utjämningsvolymerna i dagvattenutredningen beräknas för 10-årsregn, enligt önskemål från 

Jönköpings kommun och Södra Munksjön Utvecklings AB. 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolymer för eventuella fördröjningsanläggningar 

görs med bilaga 10.6 till Svenskt Vatten P110, enligt ekvation 9.1 i samma publikation som 

senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110): 

� � 0,06 ∙ ����	
 ∙ �	 − ! ∙ �	�"" − ! ∙ �	 + $%∙��&��
����
 '                  (Ekvation 3) 

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets 

rinntid, tr regnets varaktighet 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 Skyfallsberäkning  
Då ekvation 3 inte är anpassad för extremregn har istället skyfallsberäkningen gjorts utifrån 

MSBs rekommendationer där ett 100-årsregn med en varaktighet på 30 minuter motsvarar 

44 mm (inklusive klimatfaktor) regn och att ledningar kan avleda 40% av detta vatten innan 

de är fulla. Detta motsvarar att det vid skyfall faller ca 30 mm som avrinner ytligt och 

ansamlas i lågpunkter. Därmed är volymen beräknad enligt: reducerad area i m2*30. 

2.6 Föroreningsbedömning 

Bedömning av framtida föroreningsbelastning har utförts med modellverktyget StormTac 

v.20.2.2 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 

3.1 Avrinningsområden och avvattningsvägar 
I Figur 6 visas de delområden samt utflöden till ytvatten som identifierats för 

undersökningsområdet efter fältbesök, intervjuer, analys av kartunderlag från VISS, SGU och 

det GIS-baserade verktyget SCALGO Live samt tidigare undersökningar i området.  

I beräkningarna har planområdet efter exploatering delats upp i två olika delar, en västlig 

och en östlig. Den västra och största delen utgörs av ungefär halva taket, all parkering samt 

merparten av vägar och grönytor. Dagvattnet som bildas här planeras att ledas till en 

dammserie på tre dammar (se kap 5) Den östra delen utgörs främst av knappt halva taket 

och en del väg samt grönytor sydost och öster om byggnaden där dagvattnet planeras ledas 

till en enskild damm vid planområdets östra gräns. (Figur 6 och Figur 11). 

Dagvattnet från området når Lillån vid Råslätt och mynnar slutligen i Munksjön och Vättern. 

Figur 6. Uppdelning av området efter exploatering. Östra området markeras med bruna linjer och 

västra området med turkosa linjer. De blå pilarna visar tillkommande vatten (dagvatten och 

naturvatten) till området och den rosa pilen visar utsläppspunkten för dagvatten från området. 
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3.2 Infiltrationsförutsättningar och geologi 
Jordarterna inom planområdet domineras av sandigt isälvssediment med en del morän i norr 

och söder samt berg i dagen i sydväst, se Figur 7. Jorddjupet varierar från 0 till 20 m med det 

största djupet i norr (Figur 8). Trots detta bedömer Geosigma infiltrationsförutsättningarna 

som sparsamma då grundvattennivåerna enligt tidigare geotekniska undersökningar och 

visuellt bekräftande inom områdets främst östra och centrala norra del är så pass höga. 

 

Figur 7. Jordartskarta med planområdets avgränsning i rött.  
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Figur 8. Jorddjupskarta med planområdets avgränsning i rött.  

3.3 Recipienter, vattenförekomster och miljökvalitetsnormer (MKN) 
Dagvattnet från området når Lillån och planområdet angränsar till grundvattenförekomsten 

Barnarp (Figur 9). 

Vattendirektivet säger att ”inga vatten får försämras”, vilket i vägledande domslut har 

tolkats som att inga förändringar får göras om det leder till att en kvalitetsfaktor för en 

vattenförekomst nedklassas, eller äventyrar att miljökvalitetsnormerna uppnås. 

I dagvattenhanteringen ska också dagvattnets roll som bärare av miljöstörande ämnen 

begränsas.  
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Figur 9. Vattenförekomster som påverkas av förändringarna av markanvändning. 

Grundvattenmagasin: lila,  Ytvatten: blå.  Källa VISS. 

Status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten ”Lillån vid Råslätt” sammanfattas i 

Tabell 2.  

Dagvattnet från planområdet rinner under befintlig järnvägsbank via en ravin med 

motocrossbana och under E4:an till Kråkboån som övergår i Lillån.  

Tabell 2. Status och MKN för vattenförekomsten 

Ytvatten Ekologisk status Kemisk status MKN Ekologisk status MKN Kemisk status 

Lillån vid Råslätt 

Måttlig Uppnår ej god God 2027 

God  

Undantag -  mindre 

stränga krav Hg och 

PBDE 

SE639819-139887  

 

 

Lillån vid Råslätt (SE639519-140380) 

Den ekologiska statusen för Lillån vid Råslätt har enligt VISS bedömts som måttlig (2017-02-

23), baserat på att vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar, 

morfologiska förändringar, flödesförändringar och övergödning, vilket bedöms ha effekt på 

vattenlevande organismers status och på vattenkvaliteten. Lillån vid Råslätts kemiska status 

uppnår ej god enligt VISS. Bedömningen bygger på extrapolering från omgivande områden 

gällande kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Kvicksilver och PBDE överskrider 

idag gränsvärdet i nästan alla ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige 
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beroende på det höga internationella luftnedfallet. Miljökvalitetsnormen som ställs på Lillån 

vid Råslätt är att vattendraget ska uppnå god ekologisk status till 2027 och god kemisk status 

med undantag - mindre stränga krav när det gäller kvicksilver och PBDE. 

3.4 Vattenskyddsområden och skyddad natur 
Ytvattenförekomsterna mynnar ut i Vättern och tillhör Vätterns vattenskyddsområde enligt 

Naturvårdsverkets information om skyddad natur.  Vättern är också ett Natura 2000-område 

och omfattas av art- och habitatdirektivet. Då Vätterns naturvärden är utpekade delvis på 

grund av rådande oligotrofa förhållanden är det viktigt att halterna av kväve och fosfor 

minimeras i utgående dagvatten för att inte riskera negativ påverkan.  

Diket i den norra delen av planområdet är en groddjursbiotop och kommer att bevaras. 

3.5 Markavvattningsföretag och tillkommande vatten 
Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag med tillkommande naturvatten från 

söder. Markavvattningsföretaget planeras att avvecklas. Tillkommande dagvatten kommer 

också från torvmarkerna i väster (delområde 1 i figur 2) samt från IKEAs dagvattendamm i 

norr som har sitt utlopp in på planområdet. Dessa vatten behöver fortsättningsvis ledas 

genom området för att inte orsaka problem uppströms.  

IKEAs vatten rinner genom ett strypt utlopp under järnvägen med bräddavlopp till 

järnvägens dike norr om järnvägen. Utloppet till planområdet är ett betongrör med inre 

rördiameter på 500 mm och mycket svag lutning. Geosigma bedömer därför att maximalt 

200 l/s kan komma in på planområdet här ifrån under de mest extrema fallen. Idag rinner 

IKEAs vatten genom ett dike som delar på sig och viker av åt öster och söder där merparten 

av vattnet rinner till ett brett dike med stillastående vatten. Detta dike svämmar sedan över 

mot söder där vattnet sprids ut över ett brett område på åkermarken även vid låga flöden 

vilket noterades under fältbesöket i augusti 2020. Det är dock tydligt att vattnet från IKEA 

även rinner genom det andra diket som nämns ovan mot sydväst då flödena är högre. Detta 

dike ansluter till bäcken i den centrala delen av åkermarken i norr.  

Under fältbesöket i augusti 2020 noterades att det vatten som bräddade från diket med 

stillastående vatten rann ytledes över ett ca 20 m brett relativt sankt område innan det 

smalnade av och anslöts till bäcken. En stående plasttrumma påträffades också i den 

ostligaste delen av detta dike men syftet med denna är oklar. 

Det tillkommande naturvattnet från söder har beräknats enligt ekvation 1 till ett maximalt 

flöde av ca 1500 l/s vid ett tioårsregn antaget en klimatfaktor på 1,25 och det tillkommande 

vattnet från torvmarken i väster är beräknat till 840 l/s. Vattenflödet i diket från söder 

begränsas idag vid grusvägen som löper från öster till väster där det måste igenom en 500 

mm betongtrumma där, baserat på lutningen, ca 700 l/s rinner ner till planområdets utlopp. 

Vattenflödet från väster bedöms dock inte vara begränsat då detta bara skall igenom en 

1100 mm betongkulvert vilket tillåter ett flöde på nästan 1,7 m3/s.   
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3.6 Markanvändning – befintlig och planerad 
Idag utgörs planområdet främst av jordbruksmark i norr och i de centrala delarna medan de södra 

och östra domineras av skogsmark. Centralt I väster finns en gård med ekonomibyggnader och 

mannhus. En grusväg går från öster till väster genom planområdet samt efter den nordöstra gränsen 

där den avslutas i en liten del industrimark. Befintlig markanvändning sammanfattas i Figur 10. 

 

 
Figur 10. Befintlig markanvändning där planområdet är markerat i rött.  

 

Planområdet planeras bebyggas med en stor byggnad med tillhörande parkering, vägar och 

vändplatser. Byggnaden planeras ligga centralt i den södra delen med parkeringsplatserna väster om 

denna. Ett dike kommer anläggas för att ta emot takvattnet och avskärma eventuellt inkommande 
vatten från söder. I planområdets norra del kommer ett grönområde anläggas med 

dagvattendammar och en gång och cykelbana. En illustration av planerad markanvändning återfinns i 

Figur 11. 
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Figur 11. Planerad markanvändning. Gul = Tak, Mörkgrått = Parkering, Ljusgrått = Övrig hårdgjord 

yta, Grönt = Grönytor, Grönt med röda linjer = Parkmark, Blå polygoner = Dammar och Blå linje = 

Kulvertering. 

 

4 Flödesberäkningar och föroreningsbelastning 

4.1 Flödesberäkningar  
De dimensionerande flödena vid ett 10 års-regn från den mark i planområdet som planeras 

att exploateras med bebyggelse respektive vägmark har beräknats med hjälp av rationella 

metoden (se ekvation 1). Denna uppdelning har utförts på grund av att dagvattnet från 

vägen och dagvattnet från industrimark planeras att renas och fördröjas på olika sätt.  

I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 och 

i Stormtac till största delen använts. Avrinningskoefficienterna för respektive 

markanvändningsområde, samt areor för befintlig och planerad markanvändning 

presenteras i Tabell 3. 

Klimatfaktor har satts till 1 före exploatering och 1,25 efter exploatering. Rinntiden har före 

exploatering satts till 33 min och har efter exploatering delats upp i två delar på grund av 
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olika dagvattenlösningar (se kap 5) och satts till 10 min för det västra området och till 25 

minuter för det östra området.  

Markanvändningen och höjdsättningen av planområdet har diskuterats i samråd med 

projektgruppen för exploateringen i Flahult. Om den slutliga markanvändningen, eller 

höjdsättningen, kommer att se annorlunda ut påverkar detta avrinnings- och 

flödesberäkningarna. Det bör noteras att små förändringar i avrinningskoefficienter och 

förändringar i höjdsättning 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.  

4.2 Dimensionerande utjämningsvolym 
Förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning och ett högre 

dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen. De dimensionerande 

utjämningsvolymerna för 10-årsregn har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens 

publikation P110, enligt Ekvation 3 i Kapitel 2.5. För att hålla det framtida dagvattenflödet 

från bebyggelsen på industrimark på samma nivå som för den befintliga situationen, krävs 

totala utjämningsvolymer för planområdet enligt Tabell 5.  

Den dimensionerade utjämningsvolmen har räknats ut i två separata delar då halva taket, 

parkeringarna och större delen av vägarna kräver mer rening och planeras att ledas till en 

serie på tre dammar. Denna del benämns som ”västra delen”. Andra halvan av taket och en 

del grönyta planeras att ledas till en egen damm i öster, denna del benämns som ”östra 

delen”. 

Utjämningsvolymerna för att fördröja tillkommande vattens flöden till befintliga 

förhållanden beräknas från väster och IKEA vara relativt små, men behöver ändå tas hänsyn 

till vid dimensionering av dammarna då detta vatten till stor del skall flöda genom dessa (se 

kap 5).  

Då den begränsande kulverten som det tillkommande naturvattnet från söder rinner genom 

tas bort och diket som vattnet idag flödar genom till viss del kommer att kulverteras så 

kommer dock detta vatten att behöva fördröjas i den sista dammen i dammserien (se kap 5). 

Dagvattenflödet rör sig då om 800 l/s som behöver fördröjas vilket ger en utjämningsvolym 

på 1 100 m3. 
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Tabell 3. Avrinningskoefficienter, areor och reducerade areor vid befintlig och planerad 
markanvändning inom planområdet. Värden i tabellen är avrundade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Rinntid, regnintensitet, dimensionerande 10-årsflöde samt årsmedelflöde vid befintlig och 
planerad markanvändning inom planområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Erforderliga fördröjningsvolymer för att fördröja ett 10-års samt 100-års flöde till befintliga flöden 
inom planområdet. 

 

 

  

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient ϕ 

 Befintlig area 
och (reducerad 

area) inom 
planområdet 

(ha) 

Planerad area 
och (reducerad 

area) inom 
östra området 

(ha) 

Planerad area 
och (reducerad 

area) inom 
västra området 

(ha) 

Berg 0,3 0,48 0 0,24 

Grönområde 0,1 6,14 6,56 8,47 

Gårdsmark 0,2 3,35 0 0 

Industrimark 0,7 0,23 0 0 

Skog 0,1 10,40 0 0 

Väg 0,9 0,73 1,31 3,00 

Åkermark 0,3 14,35 0 0 

Cykelbana 0,9 0 0,07 0,28 

Parkmark 0,1 0 0 0,69 

Parkering 0,8 0 0 1,47 

Tak 0,9 0 6,35 6,78 

Dammar 1 0 0,14 0,26 

Summa  35,7 (6,4) 14,4 (7,7) 21,2 (11,5) 

 
Befintlig 

hela 
området  

Planerad 
östra 

området 

Planerad 
västra 

området 

Rinntid (min) 33 25 10 

Regnintensitet (l/s ha) 10 -årsregn 109 131 228 

Dimensionerande flöde 10-årsregn (l/s) 690 1 250 3 280 

Årsmedelflöde (l/s) 2,7 1,8 2,8 

 10-års flöde 100-års flöde 

Erforderlig 
utjämningsvolym (m3) 

Ca 3 500 Ca 5 300 
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4.3 Föroreningsbelastning 
För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 

schablonvärden hämtats från databasen StormTac v.20.2.2.  

Det är i det närmaste ofrånkomligt att bygga ett industriområde på obebyggd mark utan att 

föroreningshalterna och föroreningsbelastningen ut från planområdet ökar. För att nå så bra 

rening som möjligt krävs omfattande dagvattenanläggningar. Bedömningar av lämpliga 

reningsanläggningar har gjorts utifrån kunskapssammanställningar av Svenskt Vatten (2018).  

Den planerade exploateringen med stor andel vägar, parkeringsytor och takytor ger enligt 

schablonhalter i StormTac upphov till förhöjda halter i dagvattnet av i stort sett samtliga 

undersökta parametrar, vilket till stor del beror på den ökade trafiken. I tabell 6 och tabell 7 

redovisas halter av föroreningar i dagvattnet som lämnar de olika undersökta delområdena 

före exploatering, efter exploatering och efter de föreslagna reningsåtgärderna som beskrivs 

mer i detalj i kapitel 5. I Tabell 8 och Tabell 9 redovisas sedan föroreningsbelastningen. 

Observera att endast dagvatten som bildas inom planområdet och inte tillkommande natur- 

och dagvatten tas hänsyn till vid föroreningsberäkningen även om dammarna dimensioneras 

för att fördröja även det tillkommande vattnet. 

Den planerade förändringen av markanvändning inom planområdet innebär en ökning av 

föroreningshalterna i orenat dagvatten ut från planområdets östra del för alla undersökta 

ämnen utom för kväve, koppar och olja. För den västra delen försämras halterna för 

samtliga undersökta parametrar (Tabell 6 och Tabell 7). Efter den rening som föreslås i 

kapitel 5 och som består av en dammserie på tre våta dagvattendammar för västra delen 

och en våt dagvattendamm för den östra delen så väntas föroreningshalterna minska 

drastiskt, både jämfört med situationen utan reningsåtgärder och för de flesta parametrar 

även vid jämförelse med nuvarande markanvändning. Efter rening är det endast halten 

benso(a)pyren som överstiger den befintliga halten i det västra området. För det östra 

området så överstiger bara halten kadmium den befintliga halten.  

Jönköpings kommun har nyligen antagit riktvärden för halter i dagvatten i utsläppspunkt. 

Efter rening innehåller dagvattnet från västra delområdet föroreningshalter något över 

riktvärdena med avseende på benso(a)pyren. Även i östra delområdet överstiger halten 

benso(a)pyren riktvärdet efter föreslagen rening. Halterna benso(a)pyren har dock enligt 

StormTac nått minsta möjliga halt. Det kan också nämnas att dagvattnet från befintlig 

markanvändning innehåller högre halter av benso(a)pyren än dagvattnet för den utbyggda 

situationen med rening. 

För det östra området så överskrids riktvärdena även något för fosfor och för kadmium. Här 

gäller dock att de inkommande föroreningshalterna (i modellen) till de föreslagna 

reningsanläggningarna bedöms vara för höga från början. Från de delar av det östra området 

som kan tänkas bidra mest med föroreningar så kommer vattnet att ledas till dammarna via 

ett över 1 km långt dike. Detta dike kan förmodas bidra till reningen av dagvattnet även om 

denna rening inte ingår i föroreningsberäkningarna. Utöver detta så är osäkerheten sådan 

för de beräknade halterna för fosfor och kadmium (efter rening) att riktvärdena ligger inom 

felmarginalen för de beräknade halterna. 

För det västra området så kommer även en oljeavskiljare att anläggas i anslutning till 

parkeringsplatsen. Oljeavskiljaren skall dimensioneras för att kunna omhänderta flödet från 
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ett 10-årsregn, vilket motsvarar ca 340 l/s. Även detta bedöms bidra till en ytterligare 

förbättrad reningssituation för det västra området, också vad beträffar benso(a)pyren. 

Sammanfattningsvis så bedöms reningsgraden som uppnås med de föreslagna 

anläggningarna (se även kapitel 5) att vara tillräcklig. 

 

Tabell 6. Föroreningshalter i dagvatten för befintlig och planerad markanvändning samt efter föreslagen rening 

i östra delområdet. 

Föroreningshalten ökar i jämförelse mot befintlig halt =Gul. Föroreningshalten överskrider riktvärde = Röd. Föroreningshalten understiger 
befintlig halt och riktvärde = Grön.  

 

Tabell 7. Föroreningshalter i dagvatten för befintlig och planerad markanvändning samt efter föreslagen rening 

i västra delområdet. 

Föroreningshalten ökar i jämförelse mot befintlig halt =Gul. Föroreningshalten överskrider riktvärde = Röd. Föroreningshalten understiger 
befintlig halt och riktvärde = Grön.  

  

Ämne Enhet Befintlig Planerad 

 

Planerad - 
efter rening 

Riktvärde 

Fosfor µg/l 79 150 68 50 

Kväve µg/l 1 500 1 200 930 1250 

Bly µg/l 5,3 2,6 1,2 2,4 

Koppar µg/l 9,8 8,7 4,9 10 

Zink µg/l 22 23 9,8 10 

Kadmium µg/l 0,16 0,57 0,29 0,2 

Krom µg/l 3 3,6 1,3 15 

Nickel µg/l 3,2 3,8 2 8 

Kvicksilver µg/l 0,011 0,013 0,0084 0,07 

Suspenderad substans µg/l 46 000 27 000 11000 25 000 

Olja (mg/l) µg/l 200 110 25 500 

PAH (µg/l) µg/l 0,13 0,3 0,083 - 

Benso(a)pyren µg/l 0,0093 0,0084 0,005 0,00017 

Ämne Enhet Befintlig Planerad 

 

Planerad - 
efter rening 

Riktvärde 

Fosfor µg/l 130 130 24 50 

Kväve µg/l 2 700 1 400 700 1250 

Bly µg/l 5,7 5 0,65 2,4 

Koppar µg/l 12 13 3,2 10 

Zink µg/l 25 33 4,4 10 

Kadmium µg/l 0,14 0,49 0,11 0,2 

Krom µg/l 2,4 5 0,55 15 

Nickel µg/l 2,2 4,8 1,1 8 

Kvicksilver µg/l 0,011 0,026 0,011 0,07 

Suspenderad substans µg/l 70 000 41 000 5 300 25 000 

Olja (mg/l) µg/l 230 260 25 500 

PAH (µg/l) µg/l 0,085 0,55 0,04 - 

Benso(a)pyren µg/l 0,01 0,013 0,005 0,00017 
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I Tabellerna 8 och 9 visas hur föroreningsbelastningen på årsbasis förändras efter 

exploateringen. Hur föroreningsbelastningen till vattenförekomsterna nedströms påverkas 

beror också till viss del på planerad höjdsättning och hur mycket vatten som i framtiden leds 

till utsläppspunkten. Med undantag av bly, suspenderad substans och olja så ökar 

belastningen av samtliga studerade ämnen i orenat dagvatten efter exploatering för det 

östra området. För det västra området så är det endast kvävehalten som inte ökar i orenat 

vatten efter exploatering. Efter föreslagen rening minskar mängden för samtliga ämnen 

utom för fosfor, kadmium, kvicksilver och PAH för det östra området jämfört med befintlig 

markanvändning. För det västra området gäller att alla ämnesbelastningar utom kadmium 

och kvicksilver minskar. 

För att få en mer sammanfattande bild av den totala belastningen från området efter 

planerad exploatering inklusive rening så är det dock viktigt att titta på planområdet som 

helhet. En sammanställning av den totala belastningen från hela området redovisas i 

Tabell 10. Där framgår att det enda ämne där belastningen från området som helhet ökar, 

efter exploatering med rening, är kadmium. 

Tabell 8. Föroreningsbelastning från dagvatten för befintlig och planerad markanvändning samt efter 

föreslagen rening för östra delområdet. 

Ämne Enhet Befintlig Planerad 

 

Planerad - efter 
rening 

Fosfor kg/år 2,8 8,6 4 

Kväve kg/år 56 72 54 

Bly kg/år 0,19 0,15 0.067 

Koppar kg/år 0,35 0,5 0.28 

Zink kg/år 0,79 1,3 0.57 

Kadmium kg/år 0,0058 0,033 0.017 

Krom kg/år 0,11 0,21 0.078 

Nickel kg/år 0,12 0,22 0.11 

Kvicksilver kg/år 0,00039 0,00076 0.00049 

Suspenderad substans kg/år 1700 1500 650 

Olja  kg/år 7,1 6,4 1.4 

PAH  kg/år 0,0046 0,018 0.0048 

Benso(a)pyren kg/år 0,00033 0,00049 0.00029 

Föroreningsbelastningen ökar i jämförelse mot befintlig markanvändning =Gul. Föroreningsbelastningen minskar i jämförelse mot befintlig 

markanvändning = Grön.  
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Tabell 9. Föroreningsbelastning från dagvatten för befintlig och planerad markanvändning samt efter 

föreslagen rening för västra delområdet. 

Ämne Enhet Befintlig Planerad Planerad - 
efter rening 

Fosfor kg/år 6,4 12 2,1 

Kväve kg/år 130 120 61 

Bly kg/år 0,28 0,44 0,057 

Koppar kg/år 0,57 1,2 0,28 

Zink kg/år 1,2 2,9 0,38 

Kadmium kg/år 0,007 0,043 0,0099 

Krom kg/år 0,12 0,44 0,048 

Nickel kg/år 0,11 0,42 0,099 

Kvicksilver kg/år 0,00053 0,0023 0,00093 

Suspenderad substans kg/år 3 500 3 600 470 

Olja  kg/år 11 23 2,2 

PAH  kg/år 0,0042 0,048 0,0035 

Benso(a)pyren kg/år 0,00051 0,0011 0,00044 

Föroreningsbelastningen ökar i jämförelse mot befintlig markanvändning =Gul. Föroreningsbelastningen minskar i jämförelse mot befintlig 

markanvändning = Grön.  

I Tabell 10 visas förändring i föroreningsbelastning från dagvattnet som går till recipienten 

efter exploatering. Detta gäller hela planområdet. 

Till Lillån vid råslätt kommer årsbelastningen av föroreningar minska för samtliga beräknade 

ämnen med undantag av Kadmium. Beräkningarna tyder också på en något förhöjd mängd 

kvicksilver men då detta är så liten ökning i kombination med den osäkerhet som finns i 

beräkningarna bedöms halterna vara mer eller mindre oförändrade. (Tabell 10) 

Tabell 10. Föroreningsbelastning från dagvatten till recipienten före exploatering jämfört med efter 

exploatering inklusive reningslösningar 

Föroreningsbelastningen ökar i jämförelse mot befintlig markanvändning =Gul. Föroreningsbelastningen minskar i jämförelse mot befintlig 
markanvändning = Grön.  

  

Ämne Befintlig belastning 
(kg/år)  

Planerad belastning 
(kg/år) 

Förändrad 
belastning (kg/år) 

Fosfor 9.2 6.1 -3.1 

Kväve 186 115 -71 

Bly 0.47 0.124 -0.346 

Koppar 0.92 0.56 -0.36 

Zink 1.99 0.95 -1.04 

Kadmium 0.0128 0.0269 0.0141 

Krom 0.23 0.126 -0.104 
Nickel 0.23 0.209 -0.021 

Kvicksilver 0.00092 0.00142 0.0005 

Suspenderad substans 5200 1120 -4080 

Olja 18.1 3.6 -14.5 

PAH 0.0088 0.0083 -0.0005 

Benso(a)pyren 0.00084 0.00073 -0.00011 
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4.4 100-årsregn 
Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som det inte är 

rimligt att planområdets dagvattenlösningar ska kunna fördröja. Det är dock viktigt att detta 

vatten kan magasineras på planområdet, så att det inte blir en förvärring av 

översvämningsproblematiken nedströms vid extrema regn när stora ytor tidigare naturmark 

hårdgörs. Det är därför viktigt att planera höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via 

öppna avrinningsvägar vidare till ytor avsedda att ta emot vatten från ett 100-årsregn vid 

bräddning av de föreslagna lösningarna.  

MSB (2017) anger att ett 100-årsregn med en varaktighet på 30 minuter motsvarar 44 mm 

(inklusive klimatfaktor) regn och att ledningar kan avleda 40% av detta vatten innan de är 

fulla. Detta motsvarar att det vid skyfall faller ca 30 mm som avrinner ytligt och ansamlas i 

lågpunkter. För att kompensera för klimatförändringar och inte underskatta effekterna av ett 

skyfall kan man översiktligt bedöma hur stora volymer som behöver magasineras på 

området vid skyfall genom att räkna enligt kap 2.6.  

I Tabell 11 visas hur stora volymer som bildas vid ett skyfall på planområdet och 

tillkommande natur- och dagvatten från söder och väster om dessa (resterande område 4 

och 1 i figur 2) skulle bebyggas med industrimark eller inte, samt den ökade volymen som 

skulle bildas i ett sådant scenario. I tabellen återges även översvämningsvolymer som 

uppstår vid ett 100-årsregn för befintlig markanvändning. 

  

Tabell 11. Ungefärligt uppskattade regnvolymer (30 mm på hared) som behöver tas omhand i Flahult Östra vid 

ett skyfall under förutsättning att också området väster om och söder om planområdet bebyggs. 

 

En översiktlig undersökning av översvämningsrisken vid extremregn på planområdet har 

även gjorts med hjälp av programmet SCALGO Live, som är en plattform som med hjälp av 

höjddata från Lantmäteriet tillsammans med valda nederbördsuppgifter kan visualisera 

bland annat lågpunkter och flödesvägar. I modellen är terrängen likställd med en yta utan 

avledning i ledningsnät och infiltration, dvs avrinningskoefficienten sätts till 1. Detta gör att 

modellens resultat, utan justering för infiltration och ledningsnät, representerar värsta 

möjliga scenario. 

Analys med SCALGO Live visar hur mycket vatten som ansamlas i lågpunkter vid en viss 

regnmängd och vilken avrinningsväg som vattnet tar när lågpunkten fyllts upp. En bild av hur 

översvämningsrisken i nuläget ser ut på planområdet då 44 mm regn faller visas i Figur 12.  

 

Planerad 
Planområde 

Planerad 
tillkommande 

från söder 

Planerad 
tillkommande 

från väster 

Total volym från 
hela 

avrinningsområde 
1 och 4 

Nuvarande översvämningsvolym (m3) 1 900 3 000 7 400 18 000 

Planerad översvämningsvolym (m3) 5 600 6 300 18 600 44 500 

Ökad översvämningsvolym (m3) 3 600 3 300 11 100 18 000 
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Figur 12. Översiktlig bild på översvämningsområden vid 100-årsregn (44mm). Blå områden 

representerar översvämmade lågpunkter med ett vattendjup på mer än 10 cm.  
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering 

5.1 Generella förutsättningar och förslag till lösningar 

I projektgruppen har det beslutats, i samråd med VA-avdelning och enligt riktlinjer i P110, att 

det på allmän platsmark ska fördröjas motsvarande ner till befintliga flöden för ett 10-

årsregn. Den föreslagna exploateringen i undersökningsområdet medför en stor ökning av 

årsmedelflödet och flödet från ett dimensionerande 10-årsregn (Tabell 4), vilket gör att stora 

fördröjningsvolymer är nödvändiga innan vattnet släpps vidare från planområdet (Tabell 5). 

Då industrimark anläggs på tidigare jordbruksområden kommer föroreningsbelastningen av 

metaller och PAH:er ut från området ofrånkomligt att öka vilket innebär att rening av 

dagvattnet måste ske innan det når recipienten. Enligt Jönköpings kommuns plan kan 

markanvändningen (bedömda föroreningshalter) och recipienten (bedömd känslighet) ge 

riktlinjer om reningsbehov. I detta område innebär detta att reningsbehovet bedöms vara 

omfattande för det dagvatten som leds till Lillån vid Råslätt.  

Eftersom både fördröjningsbehovet och reningsbehovet är stort innebär detta att en serie på 

tre reningsdammar (se Figur 13) har bedömts vara ett bra alternativ för västra delen medan 

en dam räcker för östra. Dammar kan förutom rening också ge en ökad biologisk mångfald 

och vara estetiskt tilltalande samt fungera som kompensationsåtgärd för Ikeas vatten som 

blivit en bra miljö för groddjur. 

Figur 13. Exempel på dagvattendammar.  

Följande principlösningar för dagvattenhanteringen på Flahult 19:12 mfl har föreslagits i 

samtal med WSP och södra munksjön:  

Ungefär hälften av vattnet från taket (den del som avvattnas till det östra området) leds via 

markförlagda ledningar till det befintliga diket som kommer från söder. Diket leder sedan 
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vattnet vidare till en dagvattendamm i öster. Även en del vägvatten och vatten från 

grönområden kommer att ledas hit. 

Resterande dagvatten (västra delen) leds till serie dagvattendammar på allmän platsmark. 

Dessa dammar renar 13 mm regn och fördröjer ett 10-årsregn. Dagvattnet som bildas på 

ytan mellan den planerade byggnaden och den befintliga järnvägen, där främst 

parkeringsytor och vägar planeras, kommer att behöva ledas genom en kulvert. Dagvatten 

från parkeringsytan kommer först att ledas via en oljeavskiljare. Takvatten behöver däremot 

inte renas i oljeavskiljare utan kan ledas direkt till dammserien. 

Då tillkommande dagvatten från IKEA och torvmarkerna i väster idag rinner genom 

planområdet och fortsatt kommer att behöva ha samma utloppspunkt i planområdet östra 

del, är det en fördel om också IKEAS vatten ledas genom dammarna. En viss mängd vatten 

kan med fördel också ledas genom dammarna från torvmarkerna som kan fungera som 

basflöde. Detta flöde har beräknats till 65 l/s. Merparten av vattnet från väster planeras att 

ledas genom dike runt planområdet. 

Det tillkommande naturvattnet från söder planeras ledas via det långa diket som följer den 

södra gränsen för området och vidare genom den ensamma dammen i öster. 

För att säkra tillräckligt stora ytor för magasinering av extremregn görs även en bedömning 

av vilka volymer vatten som uppkommer vid extremregn och var det går att hitta lämpliga 

översvämningsytor. Extremregnen fördröjs inte till befintliga flöden utan 

översvämningsytorna rymmer den volym som inte får plats i dagvattenlösningarna när dessa 

bräddar i samband med ett 100-årsregn.  

Vidare bedöms en så stor area av hårdgjorda ytor innebära en viss påverkan på 

grundvattennivån i och i närmast anslutning till området. Då grundvattennivån är så hög och 

ingen lera finns i och omkring området bedöms dock denna påverkan spela en väldigt liten 

roll. 

 

5.2 Förslag till dagvattenhantering. 
En skiss som visar flödesriktningar och de ingående delarna av dagvattenhanteringen 

återfinns i Bilaga 1.  

Dagvattnet från planområdet föreslås, baserat på recipientens känslighet, höjdsättning, 

grundvattennivåer samt tillkommande natur- och dagvatten, hanteras på följande sätt innan 

utsläpp:  

1. Dagvatten från västra delen med tak, vägar, och delen nord och nordost om 

byggnaden leds till en dammserie med tre dammar, innan det lämnar planområdet i 

öster. 

2. Dagvatten från den östra och södra delen av området kommer att ledas till en damm 

i områdets norra del, innan det lämnar planområdet via den gemensamma 

utflödespunkten. 

3. Dagvattnet som bildas på området väster om byggnaden på främst väg- och 

parkeringsmark leds över små gräsytor och till kupolbrunnar, genom en kulvert och 
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direkt till föreslagen dammserie (se nedan).  Vatten som uppstår på parkeringsytan 

leds via en oljeavskiljare som dimensioneras för att kunna omhänderta ett 10-

årsregn, vilket motsvarar ca 340 l/s. Det totala flödet som uppstår inom detta 

område som slutligen mynnar i kulverten har beräknats till 470 l/s vid ett 10-årsregn. 

4. Den hårdgjorda yta som ligger i direkt anslutning till byggnadens sydvästra hörn 

ligger i en lågpunkt. Vatten från denna yta kommer normalt sett att ledas mot ett 

grunt dike som leder dagvatten vidare längs med den intilliggande grönytan mot en 

större kupolbrunn som ansluter till kulverten. Vid extrema regn så kommer 

kulvertens kapacitet inte att räcka till. Lågpunktsområdet kommer då att tillåtas att 

fyllas med vatten. Det är viktigt att med höjdsättning se till att vatten kan ledas bort 

från området innan det når byggnaden. Vattnet tillåts då flöda ytledes i nordlig 

riktning. Det stående vatten som uppstår i samband med extremregn kommer att 

avtappas till kulverten igen efter skyfallet när funktionen i kulverten har återställts. 

5. Det tillkommande dagvattnet från IKEA beräknat till max 172 l/s leds direkt till första 

dammen tillsammans med delar av det tillkommande vattnet från torvmarkerna i 

väster. Detta vatten begränsas dock till 65 l/s vilket då utgör ett bra basflöde till 

dammarna. Kommer mer vatten rekommenderas detta ledas runt dammarna i ett 

dike till föreslagen översvämningsyta (se nedan). 

6. Tillkommande naturvatten som kommer till området från ett dike i söder planeras att 

ledas via ett anlagt dike utmed planområdets södra och östra gräns. Det anlagda 

diket kommer att på lämplig plats ansluta till ett naturligt dike. Detta befintliga, 

naturliga dike har en sträckning som gör att det kommer att ledas genom den damm 

som ska anläggas och som tar emot vatten från det östra området. Det totala flödet 

beräknas kunna uppgå till 1 500 I/s vid ett tioårsregn. Idag är dock detta flöde 

begränsat av en 500 mm kulvert som går under den befintliga grusvägen som går från 

öster till väster genom planområdet.  

7. Takvatten från den del av taket som avvattnas till det östra området ska ledas till 

diket som leder längs områdets östra sida till dagvattendammen i norr. Det är viktigt 

att vattnet från taket fördelas över hela sträckan så att belastningen på diket inte blir 

för stor i någon punkt. Vatten kommer att ledas via stuprör till markförlagda 

ledningar och vidare mot diket. 

8. För de tre dammar som ligger i serie och som tar emot vatten från den västra delen 

så gäller att dessa ska anläggas med en ungefärlig permanent vattenyta på ca 800 m2
 

och ett längd:bredd förhållande på ca 3:1 för att erhålla en effektiv rening. För 

beräkningarna har ett permanent vattendjup om ca 1,0 m använts i dammarna. 

9. För den enskilda damm som tar emot vatten från den östra delen så gäller att den 

permanenta vattenytan bör vara ca 1 100 m2 och ha ett längd:bredd förhållande på 

ca 3:1 för att ge en effektiv rening. För beräkningarna har ett permanent vattendjup 

om ca 1,2 m använts i dammarna. 

10. Dammarna anläggs så att en del är ständigt vattenfylld där partiklar kan sedimentera 

till botten och filtreras genom växtlighet. Då grundvattenytan är så hög 

rekommenderas denna del vara nedsänkt under grundvattenytan. Samtliga dammar 

måste konstrueras med tätskikt för att inte grundvatten skall tränga upp i dammarna, 

förorenat vatten skall riskera läcka ner i grundvattnet och till närliggande 
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grundvattenförekomster och minska risken för att dammarna skall torka ut under 

torrperioder. 

11. Över den permanenta vattenvolymen finns två reglervolymer som kan rena 13 mm 

nederbörd och fördröja ett 10-årsregn. Den totala reglerhöjden varierar mellan ca 0,5 

– 0,9 meter för de olika dammarna. Utflödet från reningsvolymen på samtliga 

dammar är ca 12 l/s. uppehållstiden är ca 3 h per damm vilket ger en total 

uppehållstid på 12h. 

12. För föreslagen utformning blir den maximala arean för den enskilda större dammens 

vattenyta ca 1 400 m2 och för de tre dammarna i serie ca 1 200 m2 per damm. 

13. Dammarna konstrueras med ett bypass-system som kan tillse att vatten i samband 

med extremregn kan ledas till dikessystem och översvämningsytor nedströms. 

 

Extremregn 

• Magasineringsbehovet för ett 100-årsregn (30 mm regn på den reducerade arean) inom 

planområdet och tillkommande natur- och dagvatten från söder och väster ligger på 

3 600, 3 300 respektive 11 100 m3 om alla ytor exploateras. Geosigmas rekommendation 

är att ett 100-årsregn från avrinningsområde 1 inte skall fördröjas inom planområdet 

utan istället ha en egen översvämningsyta väster om järnvägen. Övriga 6 400 m3 kommer 

få svårt att kunna hållas inom planområdet.  

• Geosigma föreslår kombinerade översvämningsytor inom planområdets östra del, mellan 

spåret och nuvarande grusväg till el central samt mellan de båda spåren öster om 

planområdet. Mellan vägen och spåret och mellan spåren kan sammanlagt ca 3 000 m3 

magasineras. Merparten vatten måste tillåtas att ansamlas inom planområdet men bara 

tills det närmar sig dagvattendammarnas kanter. Annars riskeras föroreningar att spolas 

ut ur dammarna. Om detta inte är möjligt finns två andra alternativ: 

1: Om området i söder bebyggs måste detta ta hand om sitt eget extremregnsvatten. 

2: En stor gemensam lösning kan övervägas göras på crossbanan vid E4.   
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