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1. Allmänt 

Denna dagvattenutredning ska vara ett underlag för detaljplanområde Bråta hagar. 

Detaljplaneområdet ligger i västra delen av Borensberg, se figur 1. Och 

detaljplanen ska möjliggöra bebyggelse av bostäder, främst villor och radhus samt 

skola.  

 
Figur 1 Översikt 

Grundläggande för dagvattenhanteringen är att den ska följa kommunens 

dagvattenpolicy och branschens riktlinjer. Det innebär att man i möjligaste mån 

ska verka för ett naturligt kretslopp i samverkan med naturen, att 

föroreningsinnehåll ska minskas innan det når recipienten, att lokalt 

omhändertagande ska eftersträvas och att avledning av stora flöden ska ske på ett 

säkert sätt. För att uppnå detta krävs det att man skapar ytor i området där 

dagvatten kan tas om hand samt att det finns ett system med diken och ledningar 

för att avleda dagvattnet. I denna utredning beskrivs den aktuella planens 

möjligheter och förutsättningar för att uppnå detta.   
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2. Topografi och nuvarande markanvändning 

Marken som ska bebyggas utgörs i huvudsak av produktionsskog och produktiv 

jordbruksmark. Den östra delen består av skogsmark (huvudsakligen 

produktionsskog. Denna del är lätt kuperad. Det finns planare områden med 

planterad björkskog i både norra och södra delen. Björkskogen är periodvis 

blötare. För fördelning av skog- och jordbruksmark se figur 2. Jordbruksmarken 

är plan med ett jämt fall söderut.

 
Figur 2. Befintlig topografi och rinnvägar. Punkt A,B och C visar dikningsföretagets 
befintliga brunnar.  
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3. Geotekniska förutsättningar 

En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts under år 2020 av HGB 

(Hylanders Geo-byrå AB.) I tillhörande projekterings-PM anges det att det är 

önskvärt att bevara infiltration i området för att minska risk för sättningar. Dock 

har marken i stora delar låg permeabilitet, vilket innebär att dränering kan krävas. 

Detta gäller områden med silt, den mer fasta moränmarken har bättre 

förutsättningar för infiltration. Vidare skrivs att takvatten bör anslutas till 

utkastare för ytlig infiltration på kringliggande grönytor.  

 

Enligt Sveriges Geologiska undersökning (SGU) finns så väl berg, morän som lera 

inom området, se figur 3. Det är rimligt att anta att jordbruksmarken i de lägre 

belägna delarna av planområdet har begränsad möjlighet till infiltration. 

I akten för Svansäter dikningsföretag finns viss information när det gäller de 

geotekniska förutsättningarna, bland annat gällande jordarter och berg i dagen, för 

redovisat berg se figur 3. 

 . 

Figur 3 Jordartskarta, SGU. Berg redovisat i akt för markavvattning är markerat med 
svarta ringar. 

Sandig 

morän 

Lera 

Silt 
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Berg 
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Det är rimligt att anta att grundvattnet följer topografin och rör sig i huvudsaklig 

riktning mot sjön Boren. Med tanke på att de ytliga jordlagren är av varierande art 

och mäktighet kan det lokalt finnas ytligt markvatten. Grundvattenmätning göra 

av HGB och sker vid 4 punkter. I tre av rören har stabilisering inte skett utan det 

är det en sjunkande trend av vattenytan. Marken i provtagningspunkterna är tät 

och sett till dagvattenhantering innebär det att det inte sker någon infiltration. För 

resultat av mätningar och lägen av grundvattenrör hänvisas till HGB´s geotekniska 

utredning. Lägen för grundvattenrör har tolkats in på figur 4.  

 

Tabell 1. Djup till grundvattenyta enligt HGBs utredning tabell 1 

Punkt Djup till 
grundvattenyta 

Nivå till 
grundvattenyta 

105GW 0,52 m Ej stabiliserad 

108GW 0,16 m -1,16 m  +79,76 till +80,76 

112GW 0,41 m Ej stabiliserad 

114AGW 1,91 m Ej stabiliserad 
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4. Recipient 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom Förordningen om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer (MKN), förvaltningsplaner 

samt åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska ha uppnåtts till 2021 eller 2027. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt 

styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Det förväntas att alla verksamheter 

och samhällssektorer i förhållande till sina respektive belastningar medverkar till 

att god status kan uppnås. Detta är särskilt lämpligt att beakta i samband med 

framtagande av en detaljplan.  

Recipient är sjön Boren som ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde och 

sjön avvattnas av vattendraget Motala ström. Borens ekologiska status är bedömd 

till måttlig på grund av påverkan av morfologiska förändringar och kontinuitet 

samt flödesförändringar. Sjöns kemiska status uppnår ej god detta då MKN för de 

prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och pentabromerade difenyletrar (PBDE) 

överskrids. Bedömningen baseras på extrapolering av från mätningar i andra 

vattenförekomster som visar att överskridande av Hg och PBDE är ett generellt 

problem i Sverige. Förutom kvicksilver och pentabromerade difenyletrar 

överskrids även halten av Antracen, TBT och PFOS i Boren. 

I förvaltningscykel 3 (2017-2021) är inte urban markanvändning klassad som 

påverkanskälla då det ej bedöms ha betydande påverkan på Boren. De 

påverkanskällor som nämns är bland annat reningsverk, IED-industri och 

förorenade områden. I avrinnings-området som berör planområdet finns inga 

sådana objekt (enligt inläst wms-länk; länsstyrelsens information om potentiellt 

förorenande områden).  

Sjön är en vattentäkt och försörjer omkring 3000 personer med dricksvatten, men 

omfattas i nuläget inte av vattenskyddsområde. Det kommunala arbetet med 

vattenskyddsområde och föreskrifter för Boren pågår. Med denna bakgrund är det 

viktigt att beakta hur dagvattenhantering sker så att man inte riskerar att påverka 

Borens funktion som vattentäkt.  

Ingen grundvattenförekomst berörs av planområdet och det finns inga 

vattenbrunnar enligt SGU:s brunnsregister. Närmaste grundvattenförekomst är 

Motala-Klockrike som är en sedimentär bergförekomst. Avståndet är ca 2 km. 

Boren högsta vattennivå kommer inte påverka planområdet då marken i det 

aktuella området ligger högre.  
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5. Befintlig avvattning 

5.1. Avrinningsområde 

Avrinningsområdet har tagits fram med hjälp av höjddata från Lantmäteriet och 

flödesvägar analyserad med hjälp av programmet Scalgo Live, se figur 4. Norr om 

riksväg 34 finns ett lågområde. Enligt analysen kan en area om ca 27 hektar 

avrinna till lagområdet. Ungefär halva ytan består av skogsmark, resterande del är 

jordbruksmark med ett ridhus, enstaka hus och vägar. Tillflöde från detta område 

måste avledas genom planområdet.  

I denna utredning antas kapaciteten i ledningen under riksväg 34 vara 

dimensionerande. Exploateringsområdet för Erstorp planeras att avledas till dike 

med dammsystem för rening och utjämning av flöde innan det kommer att rinna 

genom dikesystem till norra sidan om riksväg 34 och planområdet. Flöden från 

norra sidan ska ledas runt planområdet i separat system. 

I planområdets västra gräns finns en höjdrygg i skogsmarken som näst intill 

sammanfaller helt med plangränsen. Längs östra sidan är Hällsättersleden en 

vattendelare.  Det finns höjder i skogsmarken och mellan dessa finns lågområden 

som har svagt fall från Hällsättersleden och västerut mot planområdet. Inom 

planområdet finns det inga instängda lågområden, sumpskogar eller andra sanka 

område som kräver extra hänsyn i planeringen. 
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Figur 4. Avrinningsområden, punkter för grundvattenmätning. Ekvidistans 0,5 m 

  

27 ha 
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5.2. Diken, då och nu 

Det har historiskt funnits mer öppna diken än vad det gör i nuläget. Längst upp i 

avrinningsområdet finns enligt den ekonomiska kartan från 1948 (baserad på 

flygfoton från 1941 och 1945) ett öppet dike som avvattnar delar av fastigheten 

Svansäter (nr 1 i figur 6). Detta dike finns kvar i nuläget. Diket avrinner ut mot 

skogsmarken och vattnet avrinner sedan söder ut. Enligt den ekonomiska kartan 

finns ett dike som tycks ha letts via trumma under riksväg 34 i höjd med 

Husbyvägen (nr 2 i figur 6). Detta dike kan även anas i Lantmäteriets 

terrängskuggande höjdmodell. Ingen trumma i nord-sydlig ritning under riksväg 

34 har dock hittats i fält och inte heller i erhållet underlag.  

Det är inte klarlagt hur detta vatten avleds under riksväg 34 i nuläget. Det kan ha 

anlagts trumma i samband med byggnation av Husbyvägen. Här finns en 

vattenförande ledning (Ø70 cm) som mynnar i ett dike som är nygrävt (i samband 

med ombyggnad av väg 34): Det är oklart vilket vatten som ledds via denna 

trumma.  

 
Figur 5. Större rör (Ø70 cm) med avrinning i nygrävt dike. Foto Motala kommun 
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Enligt kartan för dikningsföretaget har det varit ett öppet dike längs skogsmarken 

mellan avdelning 35 och 32 (nr 3 i figur 6). Detta dike kan anas i ortofoto från 

1960 (mindre tydligt i ortofoto från 1975), men tycks på senare tid ha blivit 

igenlagt.  

 
Figur 6. utklipp från ekonomiska kartan 1948, Lantmäteriet. bearbetad i GIS, med 
framtida plangräns och befintligt vägnät 

Det pågår ombyggnation av väg 34. En sträcka av vägen avvattnas mot Bråta 

hagar, men det är inte helt klarlagt hur vägens avvattning ansluter till 

dikningsföretagets ledning. Närmre riksväg 34 blir avvattningen diffus på bägge 

sidor av vägen och svårare att tyda, delvis på grund av det pågående vägbygget. 

Det finns flacka områden som (periodvis) är blöta.  
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5.3. Dikningsföretag 

Befintlig avvattning regleras av ett dikningsföretag, Svansäters dikningsföretag 

från 1946. Innan dikningsföretaget skapades fanns ett öppet dike och akten 

reglerar kulverteringen av detta dike. Figur 7 visar plankartan intolkad på karta 

med dagens vägnät och ungefärlig plangräns.  

 
Figur 7. Plankarta för dikningsföretag, bearbetat i GIS. Sträcka som har kulverterats är 
markerad. 
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Dikningsföretaget system består av ett uppsamlande avlopp som är rörförlagt, i 

uppströmsänden med 9” (225 mm) cementrör som övergår till 12” (300 mm) 

cementrör. I nedströmsänden övergår ledningen till ett öppet dike. Numrering i 

figuren är de avdelningar som redovisas i akten. Gula avdelningar var åkermark, 

orange åkermark som ej har båtnad (då ingen kulvertering skedde på denna 

strecka), grön var ängsmark och grå ”insp” [insprängt]. berg. Den södra änden 

redovisas som öppet dike i akten för dikningsföretaget men den är numera 

kulverterat på en del av sträckan, se figur 7. Rörets utlopp är till ett dike och då 

trumman inte syns ges en känsla av att det är en naturlig källa.  

I den norra ände (punkt C) var brunnen utformad med stensil i överkanten så att 

vatten från anslutande dike kan rinna in i den övre delen men det finns enligt 

ritningen ingen ingående ledning. I erhållet resultat från inmätning redovisas ingen 

ingående ledning till brunnen norrifrån. 

I akten redovisas vilka åkerarealer som ingår i dikningsföretaget och vilka som har 

båtnad. Nyttan av förbättrad dränering och minskad översvämningsrisk kallades 

för alstringsbåtnad/torrläggningsbåtnad och nyttan av bättre arrondering kallades 

brukningsbåtnad. Dvs den mark som kan dräneras beräknas på ett sätt och den 

mark som kan nyttjas bättre genom att diket kulverteras beräknas på ett sätt. 

Summan av förbättringarna vägs ihop så att procentuell fördelning erhålls.  

I akten för dikningsföretaget anges i stycket med redovisade beräkningen av 

båtnad att ingående fastigheter med littra B, C, D och F utgör en brukningsdel 

med en sammanlagd åkerareal på 26,2 hektar. (Den till denna brukningsdel 

hörande ängsmarken ligger intill littra C tillhörig åker och är avsedd till och 

lämplig för uppodling.) I akten för dikningsföretaget står det angivet att 

nederbördsområdet till brunn C (den norra brunnen) är 35 hektar, vilket stämmer 

väl med antagandet ovan och redovisat avrinningsområde i figur 4.  

Inga förändringar av dikningsföretagets akt har kommit till vår kännedom. 

Vid omprövning av dikningsföretag eller då de ska upphöras prövas normalt om 

förändringen medför påverkan på biotopskydd, förbud mot markavvattning, om 

det kan uppstå miljökonsekvenser eller om det kan ha konsekvenser för allmänna 

eller enskilda intressen. Då dikningsföretag är kulverterat och båtnad enligt akten 

uppstår då marken kan nyttjas bättre tack vare kulverteringen bedöms inga 

negativa konsekvenser uppstå på grund av förändringen. 

Vid dimensionering av dikningsföretagets ledning användes ett dimensionerande 

flöde om 1l/s*ha och dimensionerande flöde för området uppströms punkt C 

beräknades till 35 l/s. Dock är troligen kapaciteten i dike och trummor större. Vid 

dimensionering av ledningsnätet ska hänsyn tas till detta flöde.  
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Till samlingsledning kan även jordbruksdränering ansluta vilket är ospecificerat i 

akten. I övrigt finns det avskärande diken mellan skogsmark och jordbruksmark, 

se figur 8. Det finns en brunn som troligen hör till ett ledningsnät för avvattning i 

Svarthällsvägen. Befintliga markhöjder medför att anslutning kan ske till 

dikningsföretaget. 

  
Figur 8 . Befintlig avvattning 

Diket i områdets västra kant, se figur 8 har troligen tillkommit i samband med att 

det planterades skog. Det som indikerar detta är att marken är något lägre i skogen 

än jordbruksmarken. Det finns inget dike markerat i ritningen för 

dikningsföretaget och diket har därmed tillkommit efter 1946. Enligt akten är de 

aktuella avdelningarna (19 & 20) ”ängsmark, lermylla på lera”. I ortofoto från 

1960 är det däremot skog planterat. Diket är rakt och ser ut att vara 

grävt.  Marken har enligt geotekniken låg genomsläpplighet. Diket har troligen 

kommit till för att hålla skogsmarken i väst torrare (och därmed inte för att skydda 

jordbruksmarken från tillrinnande vatten).  
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6. Planerad byggnation 

Denna utredning utgår ifrån planskiss daterad 2020-06-24, se figur 9. Det 

planeras blandad bostadsbebyggelse (i huvudsak villabebyggelse med tomtstorlek 

på ca 1000 m3) med ett skolområde. Lokalgator kommer endast försörja den nya 

bebyggelsen. Flerfamiljshus (radhus) planeras i område 1B och 1C, se figur 9.  

 
Figur 9. Planskiss 2020-06-24 
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7. Åtgärdsförslag 

Kommunens dagvattenpolicy (antagen 2007) förespråkar att öppna 

dagvattenlösningar ska tillämpas så långt det är möjligt. Därför föreslås att 

området utförs med ett flertal olika dagvattenåtgärder. Det har även utretts om 

det är möjligt och lämpligt att utföra huvudstråket för avvattning som ett öppet 

dike.  

Syftet med att anlägga öppen dagvattenhantering är att skapa mervärden och 
större robusthet i systemet. Mervärden som kan skapas är: 

• Positiva värden för gestaltningen 

• Ökad biologisk mångfald 

• Rening 

• Utjämning av flöden 

• Infiltration, bevarande av grundvattennivåer 

• Kostnader 

Det kommunala verksamhetsområdet för dagvatten föreslås utökas och omfatta 

planområdet eftersom det kommer att bli samlad bebyggelse med kommunala 

vägar. Befintligt dikningsföretag bör avvecklas. 

Takdagvatten i möjligaste mån ledas ut på grönytor så som det föreslås i den 

geotekniska utredningen för att minska påverkan på grundvattnet. 

Förprojektering av ledningsnät för dagvattnet har skett utifrån två olika scenarion, 

detta då tre olika lägen för dagvattendamm utreds, se stycke 7.7, vilket innebär 

två olika dragningar av den stora dagvattenledningen; dels för ”dammläge 1 

södra” och ”dammläge 3 Björkskogen” dels för ”dammläge 2 Olivehult”.  

För scenario 1 se bilaga 1.1 (plan) och bilaga 1.2 (sektion).  

För scenario 2 se bilaga 2.1 (plan) och bilaga 2.2 (Sektion).  

Projekteringen har utgått ifrån befintliga markhöjder och att det ska vara 1 meter 

täckning ovan ledningen. Det gör att läggningsdjupet blir stort. Vid projektering är 

det rimligt att anta att markhöjder kan justeras något och att täckningen kan 

tillåtas vara mindre.  
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Föreslagen dagvattenfördröjning och huvudstråk för dagvattenavledning visas i 

figur 10. Framtida dagvattenledningar och befintliga ledningar (underlag från 

Trafikverket redovisas i bilaga 1.1 och 2.1.  

 
Figur 10. Förslag på framtida dagvattenhantering 

Skolområde 
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7.1. Huvudstråket 

I denna utredning har förutsättningarna för ett öppet dike i huvudstråket utrett 

extra. I tabell 2 sammanställs dessa potentiella mervärden. Sammanställningen 

ligger till grund för val av rekommenderad dagvattenhantering i huvudstråket.   

Tabell 2. Genomgång av möjligheter/svårigheter att uppnå ökade värden vid 
avledning i dike i huvudstråket 

Värde Möjligheter/Svårigheter 

Gestaltningen Att avleda dagvattnet ett dike i huvudstråket medför att det 
behöver vara relativt djupt för att kunna hantera anslutande 
dräneringsledningar från framtida bebyggelse. Om huvudstråket 
placeras väster om bebyggelsen krävs störst djup då marken där 
är högre, vid öppet dike i nuvarande lågstråk krävs ett dikesdjup 
på ca 1,5 m. 
 
Det innebär att diket antingen måste ha branta slänter eller bli 
brett med flackare slänter. Branta slänter är svårt att få till bra ur 
gestaltningsperspektiv såväl som till framtida drift- och 
underhåll. Flacka slänter skulle innebära förlust av tomtmark. 

Biologisk 
mångfald 

Den biologiska mångfalden bedöms inte öka i närområdet 
genom att skapa ett öppet dike om inte ett bredare stråk av 
naturmark skapas intill diket. Då det är mycket naturmark i 
området finns inget stort behov av att skapa ett grönstråk 
genom området, utan det är mer motiverat att bevara naturmark 
runt bebyggelsen.  
 

Rening Då diket primärt skulle vara en transportväg i detta fall innebär 
det att det inte bidrar till ökad rening även om viss fastläggning 
och rening kan ske i dikets slänter. 
 

Utjämning av 
flöden 

Topografin medför att gatan i detta område kan fungera som en 
sekundär avrinningsväg vid skyfall och det föreligger inget 
behov av utjämning eller hantering av extrema flöden. 
 

Infiltration Marken i dikets sträckning har låg permeabilitet och 
infiltrationen kommer vara förhållandevis liten. Dock ger 
avledning i dike mer infiltration än tät ledning.  
 
En tät ledning kan dock utföras med strömningsavskärande 
proppar, vilket kan begränsa grundvattensänkning.  
 

Kostnader Ett öppet dike är ofta mindre kostsamt att anlägga, men medför 
ökade kostnader/förlorade intäkter då andelen tomtmark 
begränsas. 
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Ett öppet dike i huvudstråket bedöms i detta område inte skapa mervärden sett till 

punkterna i tabell 2 ovan. Därför föreslås att huvudstråkets avledning sker i täta 

ledningar i kombination med öppen dagvattenhantering för utjämning och rening.  

7.2. Lokalgator 

Lokalgator avvattnas med fördel ytligt till diken eller grönstråk. På så sätt bidrar 

gatuvattnet till att bevara grundvattennivån och det kan även ske rening och 

utjämning av flöden. Dessa dike eller grönstråk behöver inte göras djupa till 

skillnad mot huvudstråket som beskrivs ovan. Gestaltningen kan vara mycket 

enkel i form av ett gräsklätt dike eller till och med grusfyllt dike eller mer påkostad 

med planteringar med träd och andra växter. För exempel se figur 11.  

 
Figur 11. Exempel på dagvattenhantering. Bild från Motala kommuns dagvattenpolicy 

7.3. Parkeringsyta 

I Motala kommuns dagvattenpolicy finns exempel på hur dagvatten kan tas om 

hand lokalt på parkeringsyta genom att använda betongraster/betonghålsten och 

skapa infiltration. En större parkeringsyta kan bli aktuell i anslutning till 

skolområdet och där kan det finnas risk för berg och därmed vara begränsad 

möjlighet till infiltration. De geotekniska förutsättningarna måste utredas för att 

säkerställa hur betonghålsten kan anläggas. Dagvattnet kan med fördel ledas till 

svackdiken eller nedsänkta planteringar för rening. 

7.4. Skolområde och områden med flerfamiljshus 

Utjämning föreslås ske för det dagvatten som uppkommer inom skolområdet och 

inom område med flerfamiljshus. Utjämning kan ske i så kallad multifunktionell 

ytor, dvs ytor som normalt nyttjas till annat, men som vid skyfall kan hantera 

större volymer vatten. För exempel på en sådan yta se figur 12.  Dessa bör 

utformas så att vattendjupet begränsas och säkerheten måste beaktas. Det kan 

behöva avgränsas med staket beroende på placering, vattendjup och skolbarnens 

ålder.  Dagvatten kan även tas om hand om i planteringar, se exempel i figur 13.  
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Figur 12. Exempel på multifunktionell 
yta. Uranusvägen i Växjö  
 

 
Figur 13. Dagvattenhantering med konst  
på skolgård. Binford. USA 
 

Utjämning kan även ske i ett svackdike längs vägen, men om ett svackdike ska 

kunna ta hand om dagvattnet från skolområdet krävs det att skolans avvattning 

sker via ytliga rännor eller diken. För att svackdike ska få god effekt för rening ska 

dagvattnet rinna in till svackdiket via slänten, inte via ledning. För att skapa 

möjlighet för detta bör vägområdet vara tillräckligt brett och för diket 

rekommenderas en bredd på ca 6 m. Om de anläggs med enkla dämmen blir 

effekten bättre, se exempel i figur 14. 

 
Figur 14 Exempel på svackdike med dämmen, källa Boverket 

  



   

2020-09-03 
 
  

 

 19 
  

Delavrinningsområde 1C, se figur 9 och bilaga 1.1, som omfattar skolområdet 

och flerfamiljshusområdet söder om skolområdet kan även ledas österut mot 

trumma under Hällsättersleden och vidare till dike och dagvattenledning. Innan 

anslutning till detta system sker krävs fördröjning så att flödet inte ökar jämfört 

med nuläget.  

I läget för den planerade lokalgatan är marken flack med ett svagt fall in mot 

planområdet, se höjdförställd sektion i figur 15.  

 
Figur 15. Höjdförställd sektion i läge för lokalgatan söder om skolområdet. 
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7.5. Damm vid väg 34 

Två olika typer av anläggningar kan behövas vid väg 34; en yta för att hantera 

vägdagvatten och en yta för att hantera tillrinnande vatten från norra sidan. 

Anläggningen för vägdagvatten är främst för rening och som katastrofskydd, 

medan anläggningen för vattnet från norra sidan primärt är för utjämning. Dessa 

kan samordnas i en och samma anläggning. För utjämning av vatten från norra 

sidan kan det även vara möjligt att utnyttja det lågområde som finns på den norra 

sidan av vägen 

. En damm för utjämning av flöden kan antingen ha permanent vattenyta, eller 

vara torr mellan regnen.  

Placering kommer att ske i framtida naturområde. I användningen ”natur” i 

plankartan ingår även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra 

komplement för naturområdets användning. Det kan till exempel vara utrymmen 

för omhändertagande av dagvatten.  

Dimensionering och utformning av denna yta ingår inte i dagvattenutredningen 

för planområdet. Utflödet från dessa anläggningar ska enligt kommunen ledas i 

separat system på planområdets västra sida, se bilaga 1.1 för läge.  

7.6. Avskärande diken 

Avskärande diken behövs där avrinning från omkringliggande mark faller mot 

bebyggelse. Lokalgator kan med fördel avvattnas till vägdike, se figur 10 för 

förslag på läge. Dessa diken bör om möjligt utformas med upphöjt utlopp för att 

möjliggöra infiltration.  

7.7. Damm/våtmark för rening 

 

För att säkerställa så god rening som möjligt av det dagvatten som uppkommer 

inom planområdet rekommenderas en damm och/eller våtmark. 

En dammens permanenta area bör vara minst 150 m2/reducerad hektar för att få 

god avskiljning av föroreningar och det är detta areaförhållande som ligger till 

grund för beräkningarna. Det medför att det behövs en area på ca 1000 m2 för att 

rena dagvattnet från hela planområdet. Till denna yta tillkommer ytterligare plats 

för bland annat slänter (ovan vattenytan), vallar mellan en eventuell fördamm och 

våtmark och den totala ytan kan antas vara upp till det dubbla. En grov beräkning 

av schaktvolym har gjorts utifrån bedömt medeldjup på respektive yta. 
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En damm/våtmark kan förses med avstängningsmöjlighet och oljeskärm så att 

utflödet kan stoppas vid eventuell olycka i planområdet för att på så sätt skydda 

vattentäkten. 

För att få en god utformning och så god rening som möjligt är det viktigt att 

utforma anläggningen så att man har bra förutsättningar för framtida driftåtgärder, 

god hydraulik och lång uppehållstid så att urspolning vid stora flöden undviks 

samt mycket växtlighet. Det är även viktigt att ta hänsyn till gestaltning och 

anläggningens utseende så väl vid mycket som lite tillrinning. Ett förslag på god 

utformning är att utföra anläggningen med en mindre fördamm i 

uppströmsänden, där avskiljning av grövre sediment sker. För principiell 

utformning se plan i figur 16 och sektion i figur 17.  

För att uppnå god rening kan det vara lämpligt att leda förbi de största flödena 

och på så sätt minska risk för urspolning av sedimenterat material samt skapa så 

lång uppehållstid som möjligt. Man dimensionerar då för ett inflöde som 

motsvarar 80–90 % av årsnederbördens volym1 Resterande andel av flödet leds 

förbi anläggningen genom att bräddas i dike, lågstråk (eller ledning) runt 

anläggningen. I detta fall kan det vara lämpligt i och med att det inte finns krav på 

flödesutjämning av kraftiga flöden då anläggningen ligger i direkt anslutning till 

recipienten. 

 

1 Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. T 
Larm och G Blecken. Rapport Svenskt Vatten och utveckling, Nr 2019-20 
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Figur 16. Principutformning fördamm och våtmark 

En fördamm ska med fördel kunna tömmas på vatten för att underlätta tömning 

av sediment. Denna del kan tillåtas ha en mer teknisk utformning, med brantare 

slänter och mindre växtlighet. Fördammar anläggs primärt för att avskilja 

partikelbundna föroreningar. Djup bör vara ca 1,5-2,0 m. 

Nedströms fördammen föreslås en grundare våtmark eller en djupare 

efterpoleringsdamm med mycket växtlighet. Vid val av växter ska 

reningsfunktionen i första hand beaktas. Olika arter tar upp olika näringsämnen 

och tungmetaller effektivare än andra. Växterna ska då väljas utifrån de 

förutsättningar som råder på platsen. Det är också viktigt att välja växter utifrån 

de skötselresurser som kommunen i fråga har.  

Denna del är primärt för rening av näringsämnen och lösta partiklar. 

Djup bör vara varierande mellan ca 0,2-0,6 m om den utformas som våtmark.  

 
Figur 17. Principsektion reningsanläggning  
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Tre alternativa lägen för en reningsanläggning har utretts, se figur 18, ett rakt 

söder om planområdet strax uppströms det befintliga utloppet, ett i den 

planterade björkskogen i anslutning till den södra plangränsen och ett sydöst om 

planområdet. I figur 18 finns även geotekniska borrpunkter redovisade, för 

geoteknisk information hänvisas till den geotekniska handlingen.  

 
Figur 18. Föreslagna läge för reningsanläggning färgsatt höjdmodell 

Läge 1 - södra 

Det första läget, det södra, är bäst topografiskt och medför minst schakt. Det är 

dock höga naturvärden och platsen har under denna utredningsperiod bedömts 

vara olämplig på grund av detta  

Ungefärlig schaktvolym (utan svällfaktor): 2,5m *1000m2=2500 m3. Troligen kan 

en viss volym skapas genom att valla upp delar av ytan.  

 

  



  

 2020-09-03 
  
 

 

24 
 

Läge 2 – Olivehult 

Öster om planområdet finns ett låglänt område som kan vara lämpligt för 

placering av dagvattenanläggning. För att leda vattnet dit krävs det att en höjdrygg 

passeras där Svarthällsvägen/ Östgötaleda korsas. Det kan vara en fördel att 

placera dammen en bit ifrån den nya byggnationen, dels då vattnet får en längre 

rinnsträcka vilket kan vara positivt för reningen, dels då det inte krävs anpassning 

till den nya byggnationen. Dammen kan även bli mer tillgänglig för drift från det 

befintliga bostadsområdet via omdragning av Svarthällsvägen (Östgötaleden).  

På den föreslagna platsen finns en sänka i terrängen vilket kan vara ett befintligt 

dike. Detta måste verifieras i fält och mätas in. Utflödet från dammen ledds till 

denna sänka och vidare söderut. Det skulle kunna finnas möjlighet att ansluta 

även delar av befintlig byggnation till detta dammläge, men sannolikt endast en 

begränsad del då en skogsklädd höjd ligger mellan dammens läge och Falkgatan 

där huvud-dagvattenledning finns, se figur 18.  

Ungefärlig schaktvolym för dammen (utan svällfaktor): 3m *1000m2=3000 m3 

tillkommande schakt för djupt ledningsschakt till dammen bedöms vara ca 

1500 m3. Total volym: 4500  m3. Placeringen av anläggningen är inte utredd i fält 

på denna plats och schaktvolymen påverkas av placeringen. Troligen kan en viss 

volym skapas genom att valla upp delar av ytan. 

Läge 3 – Björkskogen 

I direkt anslutning till den södra plangränsen finns ett parti md björkskog som kan 

vara ett möjligt område för en dagvattenanläggning. Björkar dricker dock mycket 

vatten och kan därmed ha en positiv effekt för att hantera ytligt tillrinnande 

dagvatten och markvatten och björkskogen kan därmed vara värd att bevara. 

Om en damm/våtmark ska anläggas här måste björkar avverkas och marken 

schaktas ur. Markhöjden i björkskogen är endast marginellt lägre än planområdet 

och de framtida villatomterna (markhöjd+78,2- +79,6) och ledningen kommer ut 

relativt djupt (vg +77,14 enligt förprojektering). Det innebär att det krävs djupa 

schakt (ca 3-4 m) om inte vattnet ska dämma ledningen. Grundvattnet är uppmätt 

i en borrpunkt (nr202) och var vid mättillfället i mars 2020 +77,01. Anläggningen 

kommer att hamna under grundvattennivån, även om grundvattennivån kan antas 

bli lägre söderut där marken släntar ned mot Boren. 

Detta innebär att det är svårt att anlägga en damm då det kräver djupare schakt än 

för en våtmark. Ett alternativ kan vara att göra en anläggning med mindre 

vattendjup. Där utloppet kommer ut anläggs då ett spridningsdike följt av en 

våtmark eller översilningsyta. Detta skulle kräva ca 2,5 m schaktdjup.  

Ungefärlig schaktvolym (utan svällfaktor): 3,5 m *1000m2=3500 m3 
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8. Modellering 

Dag- och ytvattenmodellen StormTac har använts för föroreningsberäkningar. 

Medelnederbörden 556 mm används som indata för att få mer platsspecifika 

beräkningar. I modellen används en faktor 1,1 används för att korrigera för mätfel 

för bland annat vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 612 mm.  

8.1. Markanvändning 

Markanvändningar och använda avrinningskoefficienter redovisas i tabell 3. 

Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har tagits från Svenskt Vatten 

P110.2. En viktad avrinningskoefficient har i denna beräkning använts för hela 

planområdets bebyggelse.  

Tabell 3. Markanvändning i hektar  
Avrinnings-

koefficient 

Nuläge 

(ha) 

Efter exploatering 

(ha) 

Skogsmark 0,1 12,7  7,5 

Jordbruksmark 0,1 8,5 0 

Skolområde 0,4 0 1,3 

Småhusbebyggelse, 

inklusive lokalgator3 
0,4 0 12,4 

Totalt 0,2 21,2 21,2 

Reducerad avrinningsyta 

(hared) 
 2,1 6,2 

 

  

 

2 Svenskt Vatten P110 – Avledning av dag, drän- och spillvatten. 2016 
3 Bostadsområde med småhus blandat mellan villor, kedjehus, parhus och radhus 
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8.2. Flöden 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 

varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets 

storlek, form och lutning. I denna utredning beräknas endast flöden för 

planområdet, inte för uppströms liggande avrinningsområde. Flöden beräknas för 

framtida utbyggd plan som nollalternativ beräknas även nuläget. Bägge scenarion 

räknas med en klimatfaktor på 1,25 för att ta höjd för förväntade 

klimatförändringar.  

Området bör definieras som tät bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens 

definition som redovisas i Svenskt Vatten P110 – Avledning av dag, drän- och 

spillvatten. 2016. Därmed bör återkomsttiden för dimensionering av ledningsnätet 

vara 5 år respektive 20 år för trycklinje i marknivå. Kommunens ansvar för 

marköversvämning med skador på byggnader sträcker sig till >100 år, se tabell 4. 

Beräkning av flöden har skett med regn med 20 års återkomsttid. För att kunna 

möta de större flödena som är att förvänta i framtiden har en klimatfaktor på 

1,254 använts. Den längsta rinnsträckan är 900 m. Med en rinnhastighet på 1,0 

m/s blir varaktigheten 15 minuter, men hastigheten kommer troligen vara högre 

på delar av sträckan därför har rinntiden är satt till 10 minuter, vilket ger marginal 

i de beräkningar som har gjort i förprojekteringen av ledningsnätet.  

Tabell 4. Minimikrav på återkomsttid vid dimensionering av nya dagvattensystem 

 

För beräkning av flöden används den rationella metoden, enligt formeln: 

Qdim = i*Y*A 

i=regnintensitet 

Y=avrinningskofficient 

A=area på avrinningsområdet (här planområdet) 

Regnintensiteter (i) redovisade i 10års-regnets återkomst, förr och nu (Hernebring, 

2006) har använts. 

 

4 Intensiteten på nederbörden ökas med 25 % vilket ger större flöden. Beräknade 
föroreningsmängder påverkas inte då de baseras på förväntad årsnederbörd.  

Kommunens ansvar

Återkomsttid för regn 

vid fylld ledning

Återkomsttid för 

trycklinje i 

marknivå

Återkomsttid för 

marköversvämning med 

skador på byggnader

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 år

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 år

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 år

VA-huvudmannens ansvar
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Syftet med beräkningarna som redovisas i tabell 5 är att visa på förväntad 

förändring av flöden efter planens genomförande. Resultat för regn med 1-, 5-, 

20- och 100 års återkomsttid redovisas. Dessa flöden gäller i läget längst 

nedströms i systemet innan den föreslagna dammen/våtmarken.  

Tabell 5. Beräknade flöden, klimatfaktor 1,25, varaktighet 15 min 

  Nuläge  
Efter 

exploatering 

Tot, avrinning, årsmedel m3/år 29 000 52 000 

Tot, avrinning, årsmedel l/s 0,91 1,7 

Medelavrinning l/s 6,4 19 

Dim, flöde, 2 års 

återkomsttid 
l/s 320 860 

Dim, flöde, 5 års 

återkomsttid 
l/s 420 1200 

Dim, flöde 20 års 

återkomsttid 
l/s 640 1800 

Dim, flöde100 års 

återkomsttid 
l/s 1100 3000 

 

I bilaga 1.1 och 2.1 redovisas förprojektering i plan med beräknade flöden i valda 

punkter för olika delavrinningsområden vid olika scenarion. Dessa beräkningar är 

gjorda med antagande att delavrinningsområden med framtida flerfamiljshus 

fördröjs så att utflöde motsvarar flödet i nuläget. I tabell 6 redovisas ungefärliga 

ledningsdimensioner utifrån varierande utjämning inom planområdet. 

Delavrinningsområde 1C är skolområdet samt intilliggande bostadsområde 

söderut och delavrinningsområde 1B är bostadsområdet väster om skolområdet, 

se figur 9.  

Tabell 6. Jämförelse ledningsdimensioner vid olika fördröjning inom planområdet 

 

Fördröjning ger även ett trögare flöde och dimensionering kan då ske för regn 

med längre varaktighet, vilket kan göra att ledningsdimensioner kan minskas.  

 



  

 2020-09-03 
  
 

 

28 
 

8.3. Föroreningar 

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, 

med beaktande av rening i föreslagen dagvattendamm. Beräknade halter redovisas 

i tabell 7 och mängder i tabell 8.  

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 

dagvattenutsläpp klassade såsom ”låga halter”5. 

 

Tabell 7. Beräknade halter från planområdet före och efter exploatering; innan rening 
och efter rening. Värden i rött anger föroreningskoncentrationer>riktvärde. Värden i 
blått anger halter som förväntas minska jmf med nuläget.  

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 58 1400 5 8,1 15 0,1 2 2,3 50 000 0,0051 

Efter exploatering, innan rening 130 1100 6,1 14 54 0,33 3,3 4,5 30 000 0,03 

Efter exploatering, efter rening 66 830 2,4 7,3 21 0,18 1,2 2,2 12 000 0,0083 

Riktvärde 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 40 000 0,03 

 

 

Tabell 8. Beräknad belastning från planområdet före och efter exploatering; innan 
rening och efter rening (kg/år) 

Kommentar P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Nuläge 1,7 40 0,14 0,23 0,44 0,003 0,056 0,067 1 400 0,00015 

Efter exploatering, 

innan rening 
6,8 57 0,32 0,75 2,8 0,017 0,17 0,23 1 500 0,0016 

Förändring 

(nuläge jmf efter 

innan rening) 

5,1 17 0,18 0,52 2,36 0,014 0,114 0,163 100 0,00145 

Efter exploatering, 

efter rening 
3,4 43 0,13 0,38 1,1 0,0092 0,065 0,12 610 0,00043 

Förändring 

(nuläge jmf efter 

efter rening) 
1,7 3 -0,01 0,15 0,66 0,0062 0,009 0,053 -790 0,0003 

Avskiljd mängd 3,4 14 0,19 0,37 1,7 0,0078 0,105 0,11 890 0,0012 

  

 

5 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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9. Behov av dagvattenhantering 

Det finns alltid behov av god dagvattenhantering. I detta planområde bedöms 

behovet främst vara att skapa åtgärder för rening för att skydda recipienten.  Detta 

gäller då det är en relativt stor exploatering som planeras och den förväntade 

föroreningsbelastningen därmed kan bli påtaglig även om halterna för samtliga 

beräknade ämnen är under de riktvärden som redovisas i tabell 7. En 

reningsanläggning skapar även avstängningsmöjlighet vid en eventuell olycka 

inom avrinningsområdet som skyddar recipienten ytterligare, vilket är viktigt då 

det är en vattentäkt.   

I modelleringen av föroreningar har den permanenta vattenytan i dammen 

antagits vara ca 1000 m2, vilket ger ett areaförhållande på 150 m2 dammyta per 

reducerad hektar som ansluter, dvs att 1,5 % av den hårdgjorda ytan utgörs av 

damm/våtmark. Som tabell 7 och 8 visar kan en damm i denna storlek ge god 

avskiljning och låga halter.  

Sett till omgivningspåverkan finns det inget behov av att utjämna flöden och 

fördröja avrinningen från planområdet, men det är att rekommendera att platser 

för fördröjning skapas för att hålla nere dimensionerna på ledningsnätet. Ytor för 

utjämning skapas lämpligen i anslutning till skolgården och områden med 

flerfamiljshus. Fördelen med att inte reglera en yta i plan är att placering kan ske i 

samråd med övriga tekniker i samband med projektering. Det är dock lämpligt att 

säkerställa att plats finns för dagvattnet. Detta kan till exempel göras genom att 

begränsa andel yta som får hårdgöras. Kommunen kommer ha rådighet över den 

aktuella marken inom skolområdet.  

I denna utredning har beräkningar för dimensionerande flöden skett för regn med 

20-års återkomsttid och klimatfaktor 1,25. Detta krav gäller för trycklinje i 

marknivå, men det har använts för redovisning av fylld ledning. Detta ger att de 

föreslagna dimensionerna överskattas. Vid projektering bör dimensionering ske 

för 10-års regn i fylld ledning och 20-års regn för trycknivå mark. 

Vidare har relativt låg avrinningskoefficient använts i denna utredning. Den valda 

markanvändningen småhusbebyggelse har fått samma avrinningskoefficient som 

villabebyggelse. Enligt tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110 gäller 0,35 för 

villor på flack mark med tomter <1000 m2och 0,2 för tomter >1000 m2. 

Villatomter har över tid blivit mer och mer hårdgjorda då det anläggs asfalterade 

infarter, stensatta terrasser, pooler o.sv. För att den framtida bebyggelsen ska få en 

utformning som ger en avrinning som motsvarar en avrinningskoefficient på 0,35 

måste den hårdgjorda ytan på villatomterna begränsas.  

Viktigt att tänka på är att om man i detaljplanen begränsar tillåten andel 

hårdgjorda ytor så kommer dagvattenflödena att i motsvarande grad bli lägre vid 
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måttliga regn, vilket är betydelsefullt för grundvattenbildning. Vid långvariga regn 

eller vid regn som föregåtts av regn med stora regnvolymer så kommer dock de 

permeabla (genomsläppliga) ytorna bli allt mer vattenmättade och 

avrinningskoefficienten kommer då att öka kraftigt. Dagvattenavrinningen kan då 

öka väsentligt mer än vad som beror på regnintensiteten. Detta fenomen är mest 

vanlig under höst- och vinterperioder samtidigt som träd och buskars upptagning 

av vatten är reducerad. En kraftigt förhöjd avrinning från permeabla ytor inträffar 

också när det regnar på tjälad mark. Det finns således ingen ”flödesbroms” i 

dagvattenavrinningen om man endast reglerar exempelvis maximal andel 

hårdgjorda ytor. Därför har det för detta planområde föreslagit att ytor skapas för 

utjämning av flöden. Därför måste avrinningsvägar säkras i plan för 

skyfallshantering. 

Vid dimensionering av framtida dagvattennät bör en högre avrinningskoefficient 

användas och planområdet bör delas in i flera olika markanvändningar där 

villaområde med tomter >1000 m2 bör ha 0,5, villaområde med tomter <1000 m2 

bör ha 0,4 eller högre. 

För villabebyggelse och fastigheter med flerfamiljshus bör andelen genomsläpplig 

mark regleras till 50 %. Tomter <1000 m2 kan undantas från detta så länge det 

utgör endast en mindre del av planområdet. Om man ser till dagvattenbildning på 

de enskilda fastigheterna är det viktigast att begränsa andelen hårdgjord yta mest i 

de små villatomterna som annars får en hög avrinning, men då dessa tomter utgör 

en mindre del av planområdet har det relativt lite påverkan på dimensionerande 

flöden och kan därmed få lägre krav på genomsläpplighet eller eventuellt undantas 

från krav på genomsläpplighet. Detta då det annars blir en ansenlig begränsning 

av nyttjandet av tomten för fastighetsägaren.  

Planområdet har goda förutsättningar för att skapa en bra höjdsättning utan 

instängda lågpunkter så att avrinning kan ske ytledes utan att orsaka 

översvämningsproblem. 

 



   

2020-09-03 
 
  

 

 31 
  

10. Påverkan på recipienten 

I och med att marken exploateras förändras innehållet i dagvattnet. Förändringen 

kommer att vara såväl positiv som negativ.  

Kväve (N), bly (PB), krom (Cr) och nickel (Ni) samt partiklar (SS) förväntas enligt 

beräkningar att få lägre halter. I och med att avrinning förväntas öka förväntas 

dock belastningen att öka efter planens genomförande. En ökad belastning är 

negativt, men höga halter är ofta ett större problem sett till recipienten, detta 

gäller såväl sett till miljökvalitetsnormer som till vattentäkten.  

Det är positivt för recipienten att skapa en damm, särskilt om den utformas med 

skärm för att avskilja flytande föroreningar och avstängningsmöjlighet.  

I och med att föroreningshalter i utgående dagvatten är förhållandevis låga 

bedöms dagvattnet från planområdet inte ge negativ påverkan på Borens 

miljökvalitetsnormer. Vid anläggande av föreslagna dagvattenanläggningar 

kommer inget dagvatten att lämna planområdet orenat.  

I och med exploatering kommer påverkan även ske på grundvattnet, framför allt 

sett till kvantitet. För att minimera negativ påverkan rekommenderas att 

dagvattnet hanteras lokalt och ytligt.  
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11. Slutsats 

När den befintliga jordbruksmarken bebyggs ökar avrinningen och innehållet i 

dagvattnet förändras. För att ta hand om dagvattnet ska kommunens 

dagvattenpolicy och branschens riktlinjer följas. Det innebär att man i möjligaste 

mån ska verka för ett naturligt kretslopp i samverkan med naturen, att 

föroreningsinnehåll ska minskas innan det når recipienten, att lokalt 

omhändertagande ska eftersträvas och att avledning av stora flöden ska ske på ett 

säkert sätt. För att uppnå detta krävs det att man skapar ytor i planområdet där 

dagvatten kan tas om hand samt att det finns ett system med diken och ledningar 

för att avleda dagvattnet. Ytor för dagvatten föreslås dels utgöras av fördröjande 

ytor (där infiltration kan ske). Dessa ytor skapar robusthet och gör att 

dimensionen på de täta ledningarna kan minskas. Dels behövs ytor för rening av 

dagvattnet för att säkerställa att Borens miljökvalitetsnormer och sjöns funktion 

som vattentäkt inte påverkas negativt.  

Vatten som avrinner från jordbruksmark innehåller vanligen mycket partiklar och 

en hög andel näringsämnen. Dagvatten från bebyggelse kan förväntas innehålla en 

större andel föroreningar. Bästa sättet att begränsa andelen föroreningar är att 

arbeta med information och upplysning så att så lite förorenande ämnen som 

möjligt hamnar i dagvattnet. Samtliga parter måste arbete för att begränsa 

uppkomsten av föroreningar, dvs ansvaret är fastighetsägarens såväl som 

kommunens. Det är även viktigt att de till att driften och skötseln av vägar och 

annan allmänplatsmark sker på ett bra sätt.  

Norrut avgränsas planområdet av riksväg 34 och vägdagvatten från en del av 

sträckan ska ledas förbi planområdet. Det kommer även tillrinning från 

natur/jordbruksmark på norra sidan av vägen. Detta flöde ska ledas förbi 

planområdet och vid behov utjämnas innan. Flödet leds in mot planområdet via 

en trumma. Då det inte finns något dike eller tydlig tillrinning till denna trumma 

på norra sidan av vägen krävs vidare utredning av utjämningsbehov. Marken är i 

den norra delen planerad som naturmark. 

Befintligt dikningsföretag bör avvecklas och efter planens genomförande bör 

området omfattas av verksamhetsområde för dagvatten då det är samlad 

bebyggelse och förutsättningar för kvittblivning av dagvattnet på tomtmark saknas 

då infiltrationskapaciteten enligt den geotekniska utredningen är låg. Alternativt 

ställs krav att all dagvattenhantering ska omhändertas av de enskilda 

fastighetsägarna på kvartersmark eller att gemensamhetsanläggningar skapas. 

Lokalt omhändertagande på tomtmark innebär i detta fall magasinering och det 

krävs då att det finns möjlighet till dränering och möjlighet till bräddning av 

extrema flöden och därmed anslutning till dagvattenledning eller dike. Då det är 
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många fastighetsägare rekommenderas inte att detta löses genom 

gemensamhetsanläggning, särskilt inte om lokalgatorna blir kommunala.  

I denna utredning har det förutsatts att det i huvudsak blir relativt gles 

villabyggnation, där avrinningskoefficienten är 0,35 för villabebyggelsen. Om 

tomter blir mindre och andelen hårdgjord yta inte begränsas kommer såväl flöden 

som andelen föroreningar öka. Trots att bebyggelsen är relativt gles bör 

ledningsnätet dimensioneras för regn med 20 års återkomsttid (tät bebyggelse). 

För områden som är mer hårdgjorda (skolområdet och områden med 

flerfamiljshus) rekommenderas fördröjning.  

Rådighet måste finnas för ytan för reningsanläggningen och eventuellt bör den 

inrymmas i plankartan. 

Enligt planstrukturen finns gröna stråk mellan fastigheter vilka utgör släpp för 

ytligt avrinnande dagvatten vid kraftiga regn. Därmed förväntas ej dagvatten 

avrinna genom planerade fastigheter. Husgrunder ska ligga över gatans nivå (min 

0,5 m) för att säkerställa skyfallsavrinning. Förprojektering rekommenderas för att 

bedöma behovet av fyll  

Avrinning från lågstråk i den östra skogsmarken bör hanteras genom att släpp 

skapas i bebyggelsen där skogsmarken möter den planerade byggnationen.   

För att hålla grundvattennivåer uppe är det att rekommendera att avrinning av 

gatuvatten sker via grund vägdike/grönstråk där gestaltning och trafiksäkerhet 

medger detta. Takdagvatten bör ledas ut på grönytor för infiltration. 
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