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Sammanfattning
Inför detaljplan för avstyckande av tomt ämnat för industrimark i Hyltena, Jönköpings
kommun har Jönköpings kommun beslutat göra en komplettering av tidigare
dagvattenutredning för planområdet.
Det aktuella planområdet utgör cirka 24 hektar och är beläget öster om E4, norr om Lovsjön
och väster om Moliden, Jönköpings kommun. Planområdet lutar generellt mot norr i norra
delen och in mot lågpunkter i södra. Marken utgörs idag av skogsmark och en liten del
våtmark, samt en mindre deponi. Norr om planområdet finns ett dike vilket tar emot den
största delen av dagvattnet som rinner ut från planområdet. En stor del av dagvattnet
bedöms rinna till våtmarken och ansluta till grundvattnet. Dagvattnet som inte infiltreras
rinner vidare till Kråkeboån, Lillån och sedan vidare till Tabergsån, vilken i sin tur mynnar i
Munksjön och vidare till Vättern.
Jordarterna inom planområdet utgörs primärt av sandiga isälvssediment delvis överlagrad av
mosstorv och kärrtorv, vilket bekräftades under fältbesök. Jordlagrens mäktigheter
uppskattas enligt jorddjupskartan till att variera mellan 10 - 30 meter. Grundvattennivåerna i
planområdet varierar där den kunde uppmätas från 0 till 1,12 meter under markens yta.
Lillån vid Råslätt klassas i VISS ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus med avseende på bromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar, som överskrider gränsvärden i närmare samtliga vattenförekomster i
Sverige. Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten anges till god ekologisk status samt
god kemisk ytvattenstatus, med mindre stränga krav för PBDE samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar. Enligt Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering ska
dagvattnets roll som bärare av miljöstörande ämnen begränsas. Vattendirektivet säger att
”inga vatten får försämras”, vilket i vägledande domslut har tolkats som att inga förändringar
får göras som leder till att en kvalitetsfaktor för en vattenförekomst nedklassas, eller
äventyrar att miljökvalitetsnormerna inte uppnås.
Förändringen av planområdet medför att det dimensionerande dagvattenflödet blir drygt 20
gånger större efter exploateringen jämfört med nuläget. För årsmedelflödet innebär
exploateringen att flödena blir ungefär 6 gånger större för dimensionerande 10-årsregn.
För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning på recipienten
och hålla grundvattennivåerna på en nivå så lik dagens situation som möjligt, efter
exploatering inom planområdet, föreslås följande åtgärder:
•

För västra delen anläggs ett dike vilket sträcker sig från den södra parkeringen och
västerut, runt det bebyggda området innan det viker av mot norr där diket bräddas ut
till en långsträckt fördröjningsyta. Ytan behöver kunna ta emot ett flöde på ca 2780l/s
och magasinera 2300m3 vatten, exakta utformningen på ytan är inte viktig då
merparten av reningen sker i nästa steg. Takvattnet släpps ut i fördröjningsytan på ett
flertal punkter.
I norra änden av fördröjningsytan stryps flödet till maximalt 60l/s och flödar ut till en
dagvattendamm för rening. Dammen har en permanent vattenfylld del med ett djup
på ca 1,2m och två reglervolymer med sammantaget ca 1m djup. Dammen beräknas
ha en total volym på 1 800m3 varav reglervolym 1 120m3 och beräknas ta i anspråk
en yta på totalt 1 400m2.

•

Allt dagvatten på östra delen kommer att ledas via ett öppet dike till en
dagvattendamm i nordväst innan utsläpp norr om planområdet och mot recipienten.
Dammen har en permanent vattenfylld del med ett djup på ca 1 m och två
reglervolymer med sammantaget ca 1m djup. Dammen beräknas ha en total volym
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på 4 000m3 varav reglervolym 2 400m3 och beräknas ta i anspråk en yta på totalt 2
800m2.
Vid ett 100-årsregn beräknas totalvolymen dagvatten från området öka med ca 18 000 m3.
Då dagvattnet mynnar ut i en ravin med en stor torvmark vilken inte planeras att bebyggas,
att rinnsträckan där efter är flera kilometer ner till recipienten samt att även rinnsträckan ner
till närmsta bebyggelse är kilometerlång bedöms inte den ökade mängden vatten påverka
negativt nedströms området. Det är dock viktigt att torvmarken norr om planområdet inte
exploateras och bebyggs då denna fungerar som fördröjningsyta.
Då det blir så stora flöden som flera kubikmeter vatten per sekund som lämnar området vid
extremregn bör ett spridningsdike anläggas som fördelar utflödet i flera punkter. Dessa bör
också erosionskyddas.
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1 Inledning och syfte
Inför byggnation av tomt avsett för industrimark i Hyltena inom Jönköpings kommun har
Jönköpings kommun beslutat att vidare utreda dagvattenhanteringen inom planområdet
(Figur 1-1 och 1-2). I nuläget planeras byggnation av en större lokal med tillhörande
parkering och lastbilscentral inom planområdet vilket idag, bortsett från en mindre deponi och
en ledningsgata, är oexploaterat. Geosigma har därför fått förfrågan om att vidare utreda
dagvattenflödena inom det aktuella planområdet.
Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilken påverkan den planerade förändringen av
planområdet kan ha på dagvattenbildningen. Uppdraget syftar även till att dimensionera
utjämningsmagasin för dagvattnet för att reducera flödestoppar och samtidigt rena
dagvattnet.

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

1.1 Allmänt om dagvatten
Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid regn
och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering av ett tidigare grönområde leder till
större areal av hårdgjorda ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka
konsekvenser detta har på dagvattensituationen.
Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. Om inte dagvattnet kan
infiltreras ned i marken, till exempel på grund av föroreningar i marken, kan det ändå renas
lokalt innan det leds bort.
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2 Material och metod
2.1 Material och datainsamling
Bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna utredning är bland
annat:
•
•
•
•

Grundkarta och höjddata (erhållet från beställare april 2022).
Ledningskartor utanför området (erhållet från beställare 2017).
Jordartskarta och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator 2022.
Jönköpings kommuns plan för dagvattenhantering (Jönköpings kommun, 2009)

2.2 Platsbesök
Ett platsbesök genomfördes den 8:e Juni 2017, se Figur 2-1. Planområdet omfattas idag till
största delen av skogsmark. Denna varierar i mognadsgrad från ungskog till skog mogen för
slutavverkning. Centralt i de södra delarna återfinns våtmark och en mindre deponi. Den
generella strömningsriktningen är norrut i de norra delarna och inåt mot lokala lågpunkter
inom planområdet i de södra delarna. Den nordvästra delen av planområdet är sank.
Höjderna inom planområdet varierar.

Figur 2-1. Vänster bild: Utblick söderut från västra delen av planområdet. Höger bild:
Planområdets lågpunkt centralt i södra delen vilken utgörs av våtmark.
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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:
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 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 1,25 i enighet med
P110.

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 som
senare korrigerats i en rättningslista (Errata till P110):
𝑉 = 0,06 ∙ (𝑖(𝑡𝑟 ) ∙ 𝑡𝑟 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 − 𝐾 ∙ 𝑡𝑟 +

𝐾2 ∙𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
)
𝑖(𝑡𝑟 )

(Ekvation 2)

där V är den dimensionerande specifika utjämningsvolymen (m3/hared), trinn är områdets
rinntid, tr är regnets varaktighet, vilket i detta sammanhang är detsamma som rinntiden.
Vidare är K 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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2.5 Skyfallsberäkning
Extremregnsberäkningen har gjorts med MSB:s beräkningsmodell (MSB, 2017) 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 dessa blir fyllda. Detta motsvarar att
det vid ett skyfall faller ca 30 mm regn som avrinner ytligt och ansamlas i lågpunkter i
terrängen. Därmed är översvämningsvolymen vid skyfall beräknad enligt ekvation 3 nedan:
𝑉 = 𝐴𝑟𝑒𝑑 × (𝑉𝑛 − 𝑉ℎ)

(Ekvation 3)

Där V är översvämningsvolymen, Ared är reducerad ansluten area, Vn är totala
nederbördsvolymen som faller på området och Vh är den volym systemet beräknas kunna
hantera.
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3 Områdesbeskrivning och avgränsning
Då markberedning pågår inom planområdet och ändras från dag till dag samt att denna
utredning är en komplettering till föregående dagvattenutredning från 2017, utgår beskrivning
vad gäller markanvändning och flödesriktning från rådande situation före exploatering. Där
med beskrivs inte dagens situation nedan utan så som området såg ut innan exploatering
påbörjades 2017.
Det aktuella planområdet utgör cirka 24 hektar och är beläget öster om E4, norr om Lovsjön
och väster om Moliden, Jönköpings kommun. Planområdet lutar generellt mot norr i norra
delen och in mot lågpunkter i områdets mitt. Marken utgörs idag av skogsmark och en liten
del våtmark, samt en mindre deponi. Norr om planområdet finns ett dike vilket tar emot den
största delen av dagvattnet som rinner ut från planområdet. En stor del av dagvattnet
bedöms också rinna till våtmarken och ansluta till grundvattnet.

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

Inom planområdet är den generella strömningsriktningen norrut i de norra delarna och inåt
mot lokala lågpunkter i de södra delarna. Enligt jordartskartan (Figur 3-2) och jorddjupskartan
(Figur 3-3) från SGU utgörs jordarterna inom planområdet primärt av sandiga isälvssediment
delvis överlagrad av mosstorv och kärrtorv, vilket bekräftades under fältbesöket och under
markberedningsarbete 2021. Jordlagrens mäktigheter uppskattas enligt jorddjupskartan till
att variera mellan 10 - 30 meter. Grundvattennivåerna i planområdet varierar där den kunde
uppmätas från 0 till 1,12 meter under markens yta, troligtvis lägre i norr. Baserat på denna
information bedöms infiltrationsmöjligheterna i de naturliga jordlagren inom planområdet vara
goda, men den kan lokalt i söder begränsas av fyllningens mäktighet,
vattengenomsläpplighet och föroreningsgrad, samt den generellt höga grundvattennivån i
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planområdet. Vidare har lokala föroreningar påträffats i torven i väster vilket ytterligare kan
begränsa infiltrationsmöjligheten i området.

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

3.1.2 Översiktliga avrinningsförhållanden och befintlig dagvattenhantering
Planområdet är kuperat med toppar och dalar men lutar generellt från söder till norr med
marknivåer omkring 10 meter högre i södra delen jämfört med norra delen. Högsta punkterna
är belägna i sydväst och nordost. Figur 3-4 från tidigare dagvattenutredningen visar
ungefärliga nuvarande flödesriktningar för avrinnande dagvatten baserat på de topografiska
förhållandena inom och omkring planområdet.
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Figur 3-4. Karta över dagvattnets flödesriktning. Röd markering visar planområdets gräns.

3.2 Markanvändning – Befintlig och planerad
Planområdet består idag av främst skogsmark, centralt i södra delen återfinns ett
våtmarksområde och längre söderut finns en deponi. Förändringen i markanvändning medför
en ökad andel tak, parkering och väg i området vilket ersätter befintlig skogs- och våtmark.
Höjdsättningen i området förändras då planområdet jämnas ut och kommer generellt slutta
mot nordväst.
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4 Flödesberäkningar
4.1 Flödesberäkningar
I flödesberäkningarna har vedertagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110
använts. Avrinningskoefficienterna för respektive markanvändningsområde, samt areor för
befintlig och planerad markanvändning inom planområdet presenteras i Tabell 4-1 – 4-3.
Dessa areor är baserade på erhållen situationsplan daterad 2022-04-26. Om den slutliga
markanvändningen ser annorlunda ut påverkar detta avrinnings- och flödesberäkningarna.
Om till exempel andelen tak- eller asfaltsytor minskar och ersätts med gröna ytor eller
plattläggning kommer de dimensionerande dagvattenflödena bli mindre. Utredningen är dock
gjord på värsta tänkbara scenario med högsta möjliga flöden.
I beräkningarna har planområdet i första läget delats in i en västlig och en östlig del då olika
dagvattenlösningar krävs för de olika delarna. Vidare har den östra delen delats in i
ytterligare tre avrinningsytor: Rangeryta, parkering och vägyta, samt östra tomten (figur 4-1).
Detta för att underlätta dimensioneringen av diken, kulvertar och oljeavskiljare från dessa
avrinningsytor. Då östra tomten inte har någon färdig plan har 90% av markytan antagits
vara industriyta och 10% grönyta.

Figur 4-1. Karta över delområdena som använts i beräkningarna.
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Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt befintlig och planerad markanvändning inom
hela planområdet (avrundat till närmsta 100-tal).

Hela planområdet
Markanvändning

Avrinningskoefficient φ

Befintlig (m2)

Planerad (m2)

Takyta

0,9

0

84 900

Grönyta

0,2

0

14 600

Parkering och väg

0,8

0

58 800

Rangeryta

0,7

0

22 700

Våtmark

0,2

11 900

0

Skog

0,05

223 800

0

industrimark

0,8

0

61 500

241 700

241 700

Summa

Tabell 4-2. Använda avrinningskoefficienter, samt befintlig och planerad markanvändning inom
västra området (avrundat till närmsta 100-tal).

Västra området
Markanvändning

Avrinningskoefficient φ

Befintlig (m2)

Planerad (m2)

Takyta

0,9

0

84 900

Grönyta

0,2

0

6 400

Parkering och väg

0,8

0

32 900

Rangeryta

0,7

0

0

Våtmark

0,2

11 900

0

Skog

0,05

124 800

0

Industrimark

0,8

0

12 600

136 700

136 700

Summa

Tabell 4-3. Använda avrinningskoefficienter, samt befintlig och planerad markanvändning inom
östra planområdet (avrundat till närmsta 100-tal).

Östra planområdet
Markanvändning

Avrinningskoefficient φ

Befintlig (m2)

Planerad (m2)

Industrimark

0,8

0

47 000

Grönyta

0,2

0

7 800

Parkering och väg

0,8

0

24 900

Rangeryta

0,7

0

22 700

Våtmark

0,2

0

0

Skog

0,05

104 900

0

104 900

104 900

Summa
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Ett regn med 10 års återkomsttid har använts för beräkning av dimensionerande flöden.
Klimatfaktor har satts till 1 före exploatering och 1,25 efter i enlighet med Svenskt Vatten
P110. Rinntiden för planområdet har uppskattats till 25 min. Regnintensiteten vid ett
dimensionerande 10-årsregn med 25 minuters varaktighet är för regionen 170 liter/sekund
och hektar.
Dagvattenflöden från planområdet vid ett 10-årsregn för befintlig och planerad
markanvändning, är beräknade enligt Ekvation 1 i Kapitel 2.3 och redovisas i Tabell 4-4.
Tabell 4-4. Dimensionerande flöden vid 10-årsregn samt årsmedelflöden för befintlig och
planerad markanvändning.
Dimensionerande
flöde (l/s)

Ökad
dagvattenbildning
(%)

Västra delen
befintlig
Rangeryta
befintlig
Parkering
och vägyta
befintlig

77

Östra tomten
befintlig

73

Västra delen
planerad

1 592

2 060

Rangeryta
planerad

452

1 750

Parkering
och vägyta
planerad

588

1 480

Östra tomten
planerad

850

1 160

26
40

Tabell 4-5. årsmedelflöden för befintlig och planerad markanvändning.
Område
Västra delen befintlig
Västra delen planerad
Östra delen befintlig
Östra delen planerad

Årsmedelflöde (l/s)

Förändrat flöde %

0,34
2,4

600

0,22
1,6

600

Förändringen av planområdet enligt föreslagen skiss medför att det dimensionerande
dagvattenflödet blir mellan 10 – 20 gånger större efter exploateringen jämfört med nuläget
och årsmedelflödet blir ca 6 gånger större.
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En jämförelse av resultaten från den gamla översiktliga dagvattenutredningen och resultaten
från denna har gjorts. Resultaten visar på en procentuell ökning av årsmedelflödet men en
procentuell minskning av dagvattenbildningen vid kraftigare regn. Resultatet presenteras i
tabell 4-6.
Tabell 4-6. Jämförelse av resultaten av dimensionerande flöden (10- årsregn i denna utredning
och 20-årsregn i den föregående) samt årsmedelflöden för befintlig och planerad
markanvändning.
Dimensionerande
flöde (l/s)

Ökad
dagvattenbildning
(%)

Årsmedelflöde
(l/s)

Befintlig
10-årsregn

216

0,56

Befintlig
föregående
utredning
20-årsregn

344

1,4

Planerad
10-årsregn

3 500

1 520

4

Planerad
föregående
utredning
20-årsregn

7 500

2 056

5,1

18

Ökat
årsmedelflöde
(%)

600
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4.2 Dimensionerande utjämningsvolym
Förändringen av markanvändning medför en ökad dagvattenbildning och därigenom ett
högre dagvattenflöde jämfört med den befintliga situationen.
Den dimensionerande utjämningsvolymen har beräknats med bilaga 10.6 i Svenskt Vattens
publikation P110, enligt Ekvation 2 i Kapitel 2.4. För att hålla dagvattenflödet på samma nivå
som den befintliga situationen, krävs för hela området en total utjämningsvolym på minst
6100m3 för ett 10-årsregn. Av detta skall 2300m3 fördröjas på västra området, och 3800 m3
fördröjas på östra.

4.3 100-årsregn
Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden som planområdets
dagvattenlösning inte är dimensionerad för att klara. Det är därför viktigt att planera
höjdsättningen så att dagvattnet kan avrinna via sekundära avrinningsvägar längs
planområdets öppna ytor och vidare norrut ut från planområdet.
MSB:s beräkningsmodell visar att vid ett 100-årsregn alstras totalt 18 000 m3 extra vatten på
området i förhållande till idag.
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5 Lösningförslag för dagvattenhantering
5.1 Rekommendationer
Den föreslagna exploateringen inom planområdet medför en ökning av årsmedelflödet för
dagvatten från planområdet, se Tabell 4-2, vilket medför att någon typ av fördröjning är
nödvändig. Mängden föroreningar ut från området kommer även öka vilket innebär att rening
av dagvattnet måste ske innan vattnet når recipienten.
Enligt Jönköpings kommuns plan kan markanvändningen (bedömda föroreningshalter) och
recipienten (bedömd känslighet) ge riktlinjer om reningskrav för dagvattnet.
Markanvändningen bedöms ge upphov till höga föroreningshalter och då recipienten är
klassad som känslig är reningskravet för området är omfattande. Detta kan till exempel
innebära reningsdammar eller våtmarker. Planområdet består till största delen av sand och
torv vilket skulle kunna medföra att naturlig infiltration av dagvatten till grundvatten är möjligt.
Vidare bedöms en så stor area av hårdgjorda ytor innebära påverkan på grundvattennivån i
och i närmast anslutning till området. Detta medför att så stor andel som möjligt av
dagvattnet bör infiltreras i marken under förutsättning att infiltrationen i så fall inte riskerar att
sprida de föroreningar som påträffats på planområdet.

Figur 5-1. Lösningsförslag och ungefärlig placering av dessa.
För att fördröja det dagvatten som vid ett 10-årsregn bildas inom planområdet till ett maximalt
utflöde av 173 liter/sekund krävs en total fördröjningsvolym på cirka 6100 m3. För att skapa
en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning på recipienten, efter
planerade förändringar av planområdet, föreslås följande åtgärder:
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Västra delen:
För västra delen anläggs ett dike vilket sträcker sig från den södra parkeringen och västerut,
runt det bebyggda området innan det viker av mot norr där diket bräddas ut till en långsträckt
fördröjningsyta. Ytan behöver kunna ta emot ett flöde på ca 2780l/s och magasinera 2300m3
vatten, exakta utformningen på ytan är inte viktig då merparten av reningen sker i nästa steg.
Takvattnet släpps ut i fördröjningsytan på ett flertal punkter.
I norra änden av fördröjningsytan stryps flödet till maximalt 60l/s och flödar ut till en
dagvattendamm för rening.
Dammen har en permanent vattenfylld del med ett djup på ca 1,2m och två reglervolymer
med sammantaget ca 1m djup. Dammen beräknas ha en total volym på 1 800m3 varav
reglervolym 1 120m3 och beräknas ta i anspråk en yta på totalt 1 400m2 schematisk
principskiss presenteras i bilaga 1.
Dammens utlopp bör erosionsskyddas
Då dammen blir full vid extremare regn är det viktigt att dagvattnet i stället kan rinna runt
dammen och vidare norrut för att inte riskera att skölja ut föroreningar.
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Östra delen:
Allt dagvatten på östra delen kommer att ledas via ett öppet dike till en dagvattendamm i
nordväst innan utsläpp norr om planområdet och mot recipienten.
Dammen har en permanent vattenfylld del med ett djup på ca 1 m och två reglervolymer med
sammantaget ca 1m djup. Dammen beräknas ha en total volym på 4 000m3 varav
reglervolym 2 400m3 och beräknas ta i anspråk en yta på totalt 2 800m2 en schematisk
principskiss presenteras i bilaga 2.
Dammens utlopp bör erosionsskyddas
Ett dike som tar emot och transporterar dagvattnet från rangerytan, parkering och vägytan,
samt östra tomten leder in dagvattnet i dammen med ett totalt flöde på ca 1 400 l/s.
Då dammen blir full vid extremare regn är det viktigt att dagvattnet i stället kan rinna runt
dammen och vidare norrut för att inte riskera att skölja ut föroreningar.
Rangerytan:
Rangerytan måste luta västerut mot byggnaden vilket innebär att en uppsamlingsränna eller
kulvert med tätt förekommande dagvattenbrunnar måste anläggas framför byggnaden.
Vattnet leds sedan norrut mot oljeavskiljare innan det släpps ut i ett öppet dike som leder
vattnet vidare mot en dagvattendamm för vidare rening.
För ett tio-årsregn beräknas dagvattenflödet i rännan kunna uppgå till ca 450l/s vilket
(antagen 2%o lutning) motsvarar flödet genom ett rör med 650mm i diameter.
Rännan/kulverten bör placeras någon decimeter ifrån byggnaden för att minska risken för att
exempelvis löv hindrar flödet ned i denna.
Byggnaden måste klara av att denna ränna/kulvert vid extrema regn svämmar över, då
vatten kan komma att stå mot och flöda utefter byggnadens bas.
Parkering och vägyta:
Ett dike med biofilter anläggs väster om parkeringen och leds norrut mellan
lastbilsparkeringen öster om rangerytan och infartsvägen i öster (se figur 5-1). En kulvert
anläggs under vägen i norr så diket kan ledas vidare mot dagvattendammen för vidare rening
och fördröjning. Diket föreslås vara minst 80 cm djupt och ca 1,5 m brett krön till krön. Det
utformas med 10 cm växtbädd överliggande ett lager grovsand på 10 cm i botten för ökad
rening.
Totalt ca 600 l/s kommer vid ett tioårsregn behöva kunna flöda genom kulverten under vägen
vilket innebär att kulverten (antagen 2%o lutning) behöver vara minst 730mm i diameter.
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Östra tomten:
Östra tomtens dagvattenvatten leds till ett dike med biofilter placerat utefter infartsvägen och
väster om tomten (se figur 5-1). Diket föreslås vara minst 100 cm djupt och ca 1,5 m brett,
krön till krön. Det utformas med 10 cm växtbädd överliggande ett lager grovsand på 10 cm i
botten för ökad rening.
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5.1.1 Infiltration
Det bästa för området vore att infiltrera så mycket vatten som möjligt i marken men då
föroreningar påträffats i torven i väster, begränsas denna möjlighet. Kompletterande
miljöprover bör tas där dammarna planeras samt på fördröjningsytan i väster för att
säkerställa att inte föroreningarna riskerar att spridas. Om föroreningar påträffas bör dammar
och fördröjningsytan anläggas med tätskikt, (lera rekommenderas). Det är dock osannolikt att
dikena på östra delen ökar grundvattentillförseln i förhållande till dagens situation, där med
bedöms inte detta vatten bidra till spridning av de påträffade föroreningarna och tätskikt
rekommenderas därför inte i dessa diken.

5.1.2 Effekt på recipient
Den föreslagna förändringen i markanvändning inom planområdet medför en ökad andel
hårdgjorda ytor. Enligt tidigare utredning beräknas visar föroreningsberäkningar utifrån
StormTacs schablonvärden på ökade föroreningskoncentrationer och föroreningsmängder ut
från planområdet efter exploateringen, samt en ökad mängd dagvatten. Den utredningen
visar på att när dagvattenlösningarna som föreslagits då är i bruk kommer
föroreningsmängder minska till halter långt under Havs- och vattenmyndighetens riktvärden
men krom, nickel, suspenderad substans, olja PAH samt benso(a)pyren ökar. Ser man till
den årliga föroreningsbelastningen ökar transporten av samtliga studerade föroreningar även
efter rening. Dagvattenflödet minskar till dagens nivå.
I den utredningen bedömdes sammantaget de föreslagna förändringarna av planområdet
bidra till en försämrad status för ytvattenrecipienten vad gäller samtliga undersökta
föroreningar.
Efter ändrad plan och nya dagvattenlösningar bedöms både föroreningshalterna och
föroreningsmängderna minska i förhållande till den utredningen tack vare annan
markanvändning och installation av oljeavskiljare.
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5.2 Extremregn
Vid ett 100-årsregn beräknas totalvolymen dagvatten från området öka med ca 18 000 m3.
Då dagvattnet mynnar ut i en ravin med en stor torvmark vilken inte planeras att bebyggas,
att rinnsträckan där efter är flera kilometer ner till recipienten samt att även rinnsträckan ner
till närmsta bebyggelse är kilometerlång bedöms inte den ökade mängden vatten påverka
negativt nedströms området. Det är dock viktigt att torvmarken norr om planområdet inte
exploateras och bebyggs då denna fungerar som fördröjningsyta (figur 5-2).
Planområdet bör höjdsättas så att överskottsvattnet vid bräddning av de föreslagna
lösningarna, vid extremregn, rinner av mot närliggande öppna ytor och diken för vidare
transport norrut och till recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och
grundläggning kan minskas.
Det är viktigt att instängda områden undviks på platser där det planeras för byggnader eller
annan infrastruktur, eftersom vatten vid kraftiga regn ansamlas där. Exempelvis behöver de
befintliga lågpunkterna i söder antingen fyllas upp i nivå med omgivande terräng eller lämnas
orörda. Att anlägga byggnader i sanka områden innebär anläggningsmässiga svårigheter
och stora översvämningsrisker.
Då det blir så stora flöden som flera kubikmeter vatten per sekund som lämnar området vid
extremregn bör ett spridningsdike anläggas som fördelar utflödet i flera punkter. Dessa bör
också erosionskyddas.
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Figur 5-2. Avrinningsväg för extremregn ut från planområdet. Ravinen med torvmark
markerad i blått och ungefärliga planområdet markerat i rött.
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