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1. BAKGRUND 

1.1 Syfte 

Envigo AB har på uppdrag av NoYesse AB (”NoYesse”) erhållit uppgiften att undersöka 

dagvattenförutsättningarna på fastigheten Kantarellen 5 i Motala kommun. 

Undersökningen sker i samband med detaljplaneläggandet och projekteringen av ett 

flerbostadshus på samma fastighet. Exploateringen kommer innebära att befintligt 

grönområde delvis anläggs med hårdgjorda ytor i form av en asfalterad infart från den 

angränsande Varamovägen, byggnaderna själva, samt plattläggningar. Totalt innebär det 

att cirka 2 200m2 av fastigheten kommer ianspråktas för flerbostadshusen. På del av 

flerbostadshusens tak planeras det att anläggas sedumtak. Fördelningen av angivna 

markanvändningstyper har antagits utifrån material och uppgifter framtagen av projektets 

planarkitekt. 

Dagvattenutredningen utgår från de krav som ställs i Motala kommuns framtagna rutin för 

dagvatten med tillhörande checklista. 

2. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Underlag 

Följande material har använts i utredningen: 

• Situationsplan över fastigheten 

• Lantmäteriets Digitala Höjddatamodell Upplösning 2+m 

• Lantmäteriets ortofoto upplösning 0,25m 

• Svenskt Vatten Publikation P110 

• Vatteninformationssystem Sverige 

• Geoteknisk undersökning utförd av HGB AB (Bilaga 1) 

• Översvämningskartering utförd av Sweco 2016 (Bilaga 2) 

2.2 Riktlinjer 

I Motala kommuns dagvattenpolicy beskrivs hur en mer hållbar samhällsutveckling 

angående dagvattenhantering inom tätorter kan utformas. I policyn beskrivs det, att i 

möjligaste mån ska dagvattenlösningar vare en del av ett naturligt kretslopp och att 

dagvatten ska kunna omhändertas lokalt i så stor mån som möjligt. I praktiken innebär 

detta att dagvattenledningar och fördröjningsmagasin anpassas för att bevara naturliga 

flödesförutsättningar för att inte påverka den hydrologiska regimen nedströms. Utifrån den 

kommunala rutinen för dagvattenutredningar tolkas det som att utredningar skall utgå ifrån 
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flöden som kan uppkomma i samband med ett tioårsregn; men även beakta de 

konsekvenser som ett hundraårsregn skulle kunna få (identifiera instängda områden och 

riskzoner för översvämning). 

2.3 Områdesbeskrivning 

Exploateringsområdet ligger på fastigheten Kantarellen 5 i Motala kommun, se Figur 1. I 

dagsläget existerar ingen verksamhet på Kantarellen 5, merparten av ytan täcks av 

grönområden med undantag för några minimala fritidshus på plint. Fastigheten har en 

ytarea på 3 637m2. Enligt planarkitekten har det även diskuterats huruvida den nordliga 

fastigheten Kantarellen 3 skall tas i anspråk – det framgår dock inte huruvida denna 

fastighet kommer tillföras någon förändring gällande markanvändning, varvid fastigheten 

inte inkluderas i denna dagvattenberäkning.  

 

Figur 1: Översiktskarta med fastighetsgränser 

2.3.1 Geologiska och topografiska förhållanden 

Fastigheten befinner sig i en lokal sänka som sluttar lätt i nordlig riktning. Högsta 

punkten inom fastigheten befinner sig längs med den södra fastighetsgränsen belägen på 

+95m. Den lägsta punkten befinner sig i det nordvästra hörnet och befinner sig på +91m 

lutningsmässigt innebär detta ett förhållande på ungefär 1:20 över fastighetens diagonal, 

se Figur 2. 
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Figur 2: Fastighetens och närområdets topografi. Terrängkartan används som baskarta. 

Geologiskt domineras området av postglaciala sandlämningar som överlagrar 

sedimentära kalkavlagringar, se Figur 3. Jordmånen går mellan 0,3 till 1 meter under 

markytan och friktionsjorden sträcker sig vidare 20-30m ned, se Figur 4. 

 

Figur 3: Jordartskarta från markteknisk undersökning, i sin tur tagen från SGU. 
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Figur 4: Skattat jorddjup från markteknisk undersökning, i sin tur tagen från SGU. 

2.3.2 Hydrogeologiska förutsättningar 

Fastigheten är belägen på kvartära sandlämningar vilka överlagrar en ordovicisk 

kalksten. Sandlagrets djup är mellan 20 och 30 meter, vilket tillsammans med dess 

permeabilitet och höga effektiva porositet skapar förutsättningarna för en signifikant 

miljö för grundvattenbildning. Antagligen existerar det huvudsakliga 

grundvattenmagasinet i, eller direkt på kalkstensformationen då den postglaciala 

sandens egenskaper hindrar sanden från att enkelt behålla vatten kapillärt. Troligtvis 

handlar det om en öppen akvifer där den hydrauliska gradienten följer topografin i 

nordnordvästlig riktning emot sjökanten. 

Fastighetens läge i topografin leder till antagandet att fastigheten kommer befinna sig i 

ett hydrogeologiskt inströmningsområde. Med hög sannolikhet går en betydande del av 

nederbörden över området för att därefter bilda grundvatten. Grundvattenförekomsten i 

kalkstenen listas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som Motala-Klockrike 

(SE648851-146082), uttagsmöjligheterna bedöms ligga mellan 6 m3 och 20m3/h vilket 

indikerar relativt låg transmissivitet för bergtypen; det vill säga att flödesresponsen till 

en lokal trycksänkning, såsom den skapad från pumpning, är relativt begränsad. 

Grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa status bedöms som goda trots 

betydande påverkan från punktkällor. 

En geoteknisk undersökning av fastigheten har genomförts i november 2020 som en 

förstudie till exploateringsprojektet. Den geotekniska utredningen biläggs och ses i 

bilaga 1. Undersökningen har innefattat vikt, slagsondering- och 
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skruvborrsprovtagning. Undersökningen bekräftar i stort SGU:s skattning av 

friktionsjordens sammansättning – överlag, homogen finsand med möjliga lokala inslag 

av lerlinser.  

2.3.3 Historisk markanvändning & potentiella föroreningskällor 

Ingen historisk markanvändning som skulle kunna indikera på förorening har 

uppmärksammats. Den marktekniska undersökningen hittade ingen indikation av 

förorening vid provborrning. 

2.3.4 Avrinningsområde  

Fastigheten befinner sig i en nordvästligt lutande slänt och tar därför även in 

ytavrinning från uppströms belägna väg. Generellt följer strömningar topografin i den 

grad som vegetationen tillåter. Direkt, cirka 50m nordväst om fastigheten existerar ett 

fördröjningsmagasin i formen av två dammar.  Det är med stor sannolikhet som 

merparten av avrinningen från fastigheten når dessa dammar via mark- och 

grundvattenflöden. 

 

Figur 5: Figuren visar den topografiska avrinningen från fastigheten.  
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2.3.5 Recipientstatus och miljökvalitetsnormer 

Vättern klassas som vattenförekomst av EU:s ramdirektiv för vatten (SE646703-

142522) och har således etablerade miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer 

för ytvatten innebär en statusklassificering rörande en vattenförekomsts ekologiska, 

kemiska, samt hydromorfologiska skick – i relation till en empiriskt bestämd lägsta nivå 

som förekomsten anses kunna hantera. Statusklassificeringarna går från ej god, till 

måttlig, till god; med utgångspunkt i att alla vattenförekomster skall ha god status 

gällande alla parametrar. 

2.3.6 Vättern 

Vättern är Sveriges näst största inlandsvattenförekomst, med en genomsnittlig 

totalvolym om 73,5km3 och ett avrinningsområde på 6 376km2. I länsstyrelsernas senast 

avslutade förvaltningscykel tilldelades Vättern god ekologisk status; såväl som god 

tillkomst och härkomst. Den kemiska statusen är ej god, med anledning av förhöjda 

halter kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter; något som måste anses relativt 

typiskt för svenska ytvatten. 

Signifikanta påverkanskällor i Vätterns avrinningsområde är huvudsakligen urbana 

områden, reningsverk, samt diverse förorenad mark. Det existerar ingen klassning vad 

gäller förhöjda halter av näringsämnen, men givet en hög klassning gällande 

växtplankton kan det antas att det inte existerar fog för någon övergödning.  

 

Figur 6: Vattenförekomsten Vättern, terrängkartan som baskarta. 
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Hydromorfologiskt betraktas såväl tillkomst som härkomst som naturlig. SMHI skattar 

nederbörden över avrinningsområdet till kring 650mm per år, med en effektiv 

nederbörd på 200mm. Detta ger en vattenföring vid utloppet i Motalaström till om kring 

100m3/s och ett genomsnittligt vattenstånd på +88,5m. 

2.3.7 Befintlig dagvattenhantering 

Motala kommun har, via Sweco, genomfört en översvämningskartering som identifierat 

lokala sänkor i topografin, var i ytavrinning kan ansamlas vid större nederbörder 

(Bengtsson & Larsson, 2016). Utifrån översvämningskarteringen omfattas inte 

fastigheten Kantarellen 5 av någon betydande risk för översvämning. Istället visar 

karteringen att ytvattenflöden som uppstår över berörd fastighet fortsätter i nordlig 

riktning emot Vättern. Delar av grannfastigheten i norr, Kantarellen 3 bedöms dock 

befinna sig i riskzonen gällande översvämning. 

I dagsläget existerar inget utbyggt kommunalt system för dagvattenhantering, utan detta 

omhändertas lokalt på varje fastighet. 

2.3.8 Motalastads dagvattenstrategi 

Motalastad har som mål att bevara naturliga flödesförutsättningar i så stor mån som 

möjligt. Eventuella dagvattenåtgärder skall ske så nära källan som möjligt samtidigt 

som dessa hålls öppna och ovan mark. 

3. FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 Planerad bebyggelse 

Den planerade exploateringen kommer att medföra en reduktion av andelen 

vegetationsbeklädda ytor i och med det planerade flerbostadshuset, se Figur 7. 

Bostadshusen, tillsammans med tillhörande hårdgjorda ytor, kommer uppta 2 200m2, eller 

ungefär 60% av fastigheten. Av upptagen yta om 2 200 m2 kommer ungefär 550m2 av 

takytan vara sedumbeklädd eller vara av växtbäddskaraktär (15% av totalarean). 

Hårdgjorda ytors lägen och arealer har utrönts med hjälp av material från planarkitekten; 

förutom lägen för sedum, har även antaganden behövts göras gällande lokalisering och 

placering av eventuella fördröjningsytor eller infiltrationslösningar inom fastigheten. 

Överlag kommer fastighetens höjdskillnader och genomsnittliga lutning inte att påverkas 

(figur 8). 
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Figur 7: Skattade framtida flödesriktningar efter exploatering. 

 

Figur 8: Profilvy av planerad exploatering. 
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3.2 Instängda områden och översvämningsrisk vid skyfall   

Den planerade exploateringen tycks inte resultera i någon förändring som kan leda till 

fickor av instängda områden. Istället kommer dagvatten att ledas runt byggnaden genom 

att marken byggnaden vilar på höjs över kringliggande område. Enligt rådande 

översvämningskartering utförd av Sweco befinner sig inte fastigheten inom ett område som 

bedöms vara utsatt för särskild risk. Däremot existerar en sänka på den nordliga 

grannfastigheten dit dagvattenflöden kan ansamlas vid högt nederbördstryck. 

4. METOD 

För bestämmande av momentana maximiflöden och de fördröjningsvolymer som krävs för att 

bevara den naturliga hydrologiska regimen användes den rationella metoden såsom den 

presenteras i Svenskt Vatten P110. Den rationella metoden bygger på antagandet att via en 

förenkling av avrinningsområdets typnederbörd, kan skapa en konstgjord hydrograf vid dess 

utlopp. Hydrografen kan sedan användas för att bedöma de flödesvolymer en typnederbörd med 

en given återkomstperiod skulle medföra. 

5. BERÄKNINGAR 

5.1 Flödesberäkningar av dimensionerat flöde 

Metodiken fungerar genom att en naturlig typkurva skapas (ekvation 1) utifrån områdets 

rådande förutsättningar. Det antas att exploatering leder till en ökad flödesrespons med 

anledning av ökat antal hårdgjorda ytor, och en hypotetisk kurva som representerar detta 

jämförs med den ursprungliga hydrografen. Volymskillnaden dessa emellan är den 

magasinering som krävs för att bevara det naturliga flödet. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐶𝑖𝐴  (1) 

Där det dimensionerade maximiflödet Qdim (l/s) är densamma som avrinningskoefficienten 

C multiplicerat med den dimensionerade nederbördsintensiteten i (l/s*ha) och ytans area 

(ha). Qdim är det flöde som uppnås efter en given tid, tC (s), som definieras som områdets 

koncentrationstid – den tidsmässigt längsta period det tar för vatten att röra sig inom 

området för att komma till dess utlopp (ekvation 2) (Chow, et al., 1988). För den 

oexploaterade situationen antas den längsta rinnsträckan för vattnet vara en diagonal linje 

från hörn till hörn i nordvästlig riktning; detta ger ett avstånd på ungefär 80m. För den 

exploaterade ytan blir istället en hypotetisk längsta väg den som går från ett av taken till 

innergården för att sedan följa byggnadskonturen till det nordvästra hörnet av fastigheten. 

Detta avstånd mäter istället cirka 130m. 
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𝑡𝑐 = 𝐺(1,1 − 𝐶)√𝐿/√100𝑆
3

 (2) 

För vilken G är en konstant, L är avståndet som vattenpartikeln måste rinna (m), och S är 

den genomsnittliga lutningen (m/m). Från denna kan den dimensionerade 

nederbördsintensiteten beräknas.  Nederbördsintensiteten varierar från region till region 

och ofta bestäms den empiriskt. För Mellansverige gäller generellt förhållandet enligt 

(ekvation 3) (Svenskt Vatten AB, 2016). 

𝑖 = 190 √𝑇
3

∗  
ln (𝑡𝑐)

𝑡𝑐
0,98  + 2  (3) 

Återkomsttiden, T, är nederbördens statistiska periodicitet i månader. Om inget annat 

efterfrågas kan denna lämpligtvis sättas till 10 år – det vill säga 120 månader, för projektet 

i fråga har två scenarion skapats: återkomsttid på 10 år, och återkomsttid på 100 år. Med 

hjälp av detta skapas sedan en hydrograf med maximivärde från ekvation 1, Figur 8. 

Hydrografen integreras enligt (ekvation 4) för att erhålla den totala volym som behöver 

magasineras för det givna området. 

∫ 𝐶𝑖𝐴 𝑑𝑡
2𝑡𝑐

0
  (4) 

Till denna volym är det praxis att sedan addera 25%, vilket är den skattade 

nederbördsökning som klimatförändringar väntas medföra till år 2100 (ibid.). 

För den rationella metoden behöver olika ytor delges avrinningskoefficienter. 

Avrinningskoefficienterna beskriver hur stor andel av nederbörden som faller över 

respektive yta och hur mycket vatten som därefter går vidare till att bilda avrinning från 

dessa ytor. Övrigt vatten antas antingen evapotranspirera via vegetation, eller infiltrera för 

att bilda markvatten. Den oexploaterade ytan antas ha väldigt goda infiltrationsegenskaper; 

med en porös friktionsjord och hög andel vegetation. Den exploaterade ytan har, i 

jämförelse mot den oexploaterade ytan, hög andel hårdgjorda ytor med väldigt låg 

infiltrationspotential. Den exploaterade ytan har försetts med växtbeklädda ytor i form av 

sedumtak och växtbäddar. Sedumtak och växtbäddars infiltrationsförmåga antas vara bättre 

än de hårdgjorda ytornas, men sämre än den ursprungliga markanvändningen på att 

infiltrera dagvatten. För området i fråga har avrinningskoefficienterna i Tabell 1 använts. 

Tabell 1: Markanvändningar med avrinningskoefficienter. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Oexploaterad gräsyta 0,05 

Sedum & växtbäddar 0,1 

Hårdgjord yta 0,8 
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I fallet där det existerar flera ytor med olika avrinningskoefficienter som i det exploaterade 

scenariot kan en aggregerad koefficient beräknas (ekvation 5). 

𝑐 =
𝐴1𝑐1+𝐴2𝑐2+…𝐴𝑛𝑐𝑛

𝐴1+𝐴2+…𝐴𝑛
 (5) 

5.2 Föroreningsberäkningar 

För dagvattnets föroreningsbelastning har schablonvärden använts i samband med 

beräknade flödesvolymer för att skapa en uppfattning om dess relativa förändring. 

Utgångsvärden är hämtade från standarddatabasen i Stormtac. Värden som används är 

tagna från ytor som representerar fritidshusområden, flerfamiljshusområden, såväl som ett 

flerfamiljshusområde där allt dagvatten fördröjs och tillåts infiltrera.  

6.RESULTAT 

6.1 Beräkning av dimensionerade flöden  

Överslagsräknat medför exploateringen en något ökad hydraulisk respons i området, 

typnederbördens varaktighet minskar med ungefär tre minuter, med ett momentant 

maxflöde på 53 l/s, vid det teoretiska utloppet, se Figur 9. Integrerat med avseende på 

tiden resulterar dessa hydrografer i totalvolymer om 1,4m3 respektive 11,6m3, räknar man 

sedumtak och övriga grönytor på tak och innergårdar som hårdgjorda ökar denna volym till 

12,8m3. Ökningen i dagvattenvolym kommer huvudsakligen från minskande infiltration 

och fördröjande effekt från vegetationsbeklädda ytor. Samtaget över hela ytan motsvarar 

totalvolymen ungefär tre millimeter nederbörd under en tidsperiod kring 15 minuter. 

Differensen mellan dessa volymer (10,2m3 till 11,4m3) är den volym som behöver 

fördröjas eller magasineras för att bevara den i dag rådande nedströms hydrologiska 

regimen.  
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Figur 9: Hydrografer vid ytans teoretiska utlopp före- respektive efter exploatering under ett tioårsregn. 

För ett hundraårsregn med samma varaktighet ökar det momentana maxflödet för 

respektive fall; med 11,5 l/s för den oexploaterade ytan och 114 l/s efter exploatering, se 

Figur 10. Volymmässigt innebär detta 3m3 för den oexploaterade ytan och 25m3 för den 

exploaterade ytan. Typnederbörden med en återkomsttid på hundra år motsvarar således 

6mm nederbörd över en period på femton minuter.  

 

Figur 10: Hydrografer vid ytans teoretiska utlopp före- respektive efter exploatering under ett hundraårsregn. 

Jämförelser mellan de olika fallen redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2: Uppskattade volymer vid en typnederbörd med en återkomstperiod på tio år. 

Volymer (10-årsnederbörd) 

Före (m3) Efter (m3) Magasinsvolym (m3) 

1,42 11,62 10,19 
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6.2 Föroreningsberäkning  

Föroreningsmässigt innebär exploateringen en ökning i utsläpp till dagvattnet. 

Schablonvärden redovisas i Tabell 3 dessa är menade att avse en kvalitativ skattning om 

föroreningsbelastningen och är av sin natur, inte platsspecifika. Dessa jämförs med 

förslaget till riktvärden framtagna av Motala kommun. Av skattade parametrar så 

överskrider fosforutsläpp de riktvärden som satts i både dagsläget såväl som vid planerad 

markanvändning. Att kommentera är, att givna schablonvärden överskrider även 

kringliggande villaområdens riktvärden för fosforutsläpp. 

Tabell 3: Schablonvärden för markanvändningen innan och efter exploatering. Även värden som representerar 

exploatering där allt dagvatten fördröjs och renas presenteras. 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg Olja 

 
ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Innan exploatering 200 3 300 5 15 60 0,4 2 5 0,012 100 

Efter exploatering 300 1 600 15 30 100 0,7 12 9 0,025 700 

Efter exploatering 

med total LOD 

240 1 360 9 21 80 0,42 8,4 7,2 0,02 455 

Riktvärden för 

utsläpp till dagvatten, 

Motala kommun 

175 2 500 10 30 90 0,5 15 30 0,07 700 

 

De flesta halter ligger storleksmässigt inom samma tiopotens och markanvändningsmässigt 

väntas ingen större förändring ske gällande dagvattnets belastning, se Figur 11.

 

Figur 11: Diagram över schablonvärden för föroreningshalter i dagvattnet mellan olika scenarion. 

Trots att masshalter förblir någorlunda lika efter exploatering, förväntas 

föroreningstransporter öka som resultat av effektivare ytavrinning. Tabell 4 visar årliga 
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masshalter i utgående dagvatten givet schablonbelastningar och flöden från skattade 

avrinningskoefficienter. 

Tabell 4: Årliga masstransporter som produkt av flödeskoncentrationer och flödesvolymer. 

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg Olja 

 
kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Innan 

exploatering 

2,36E

-02 
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01 
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-04 

1,77E
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-06 
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Figur 12: Relativa årliga masstransporter utifrån schablonhalter och skattad effektiv årsnederbörd (logaritmisk skala). 

Exploateringen kommer innebära en ökad föroreningsbelastning i utgående 

dagvattenflöden. Jämförs de ökade transporterna med tillåtna halter för inlandsytvatten 

(HVMFS 2019:25) kan bedömningen göras att de utsläppshalter som tros uppträda från att 

fastigheten exploaterats förväntas underskrida de riktvärden för ytvatten som myndigheten 

tar upp. Med fördröjnings- och reningsåtgärder minskas den kvalitativa påverkan ännu 

mer, och väntas inte medföra någon risk för en negativ förändring av recipientens status 

med avseende dess MKN.  
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7. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING  

7.1 Övergripande principer 

Syftet med en dagvattenåtgärd är att fördröja eller magasinera ett givet flöde på så sätt att 

det inte skapas förutsättningar för översvämning eller ytvattenbildning nedströms åtgärden. 

Detta kan åstadkommas på flera olika sätt, från växtbeklädda ytor som begränsar 

flödeshastigheten, till skelettjordar med högeffektiv porositet och magasineringsförmåga. 

Inget behov tycks föreligga att avleda dagvattenflöden till spillvattennätet.  

7.2 Beskrivning av åtgärder  

7.2.1 Svackdiken 

Svackdiken utgörs av relativt enkla lokala sänkor i marken som är torrlagda merparten 

av tiden. Svackdiken fungerar som både fördröjande såväl som magasinerande åtgärd 

vid nederbörd. Avrinning samlas i diket och avleds samtidigt som det infiltrerar. 

Suspenderade partiklar sedimenterar till dikets botten vilket innebär en måttlig 

reningseffekt. För lösta ämnen är reningseffekten lägre varvid eventuella alternativa 

lösningar kan komma att erfordras. För verksamheten i fråga kan det med fördel 

anläggas svackdiken eller andra öppna dagvattenlösningar, antingen längs med 

fastighetskanten eller längs med planerade promenadstråk. Utkastarrör eller liknande 

system kan sedan användas för att leda nederbörd bort från husgrunden till dessa diken. 

För fastigheten i fråga visar SGU:s jordartsskattning såväl som markteknisk 

undersökning på goda förutsättningar för infiltration. Fördröjningsmagasinering sker 

därför via infiltration från svackdiken (figur 13) och någon stenkista bedöms inte som 

nödvändig. 

 
Figur 13: Exempel på ett svackdikes utformning (Larm & Blecken, 2019). 

7.2.2 Växtbädd/sedum 

Växtbäddar och sedumtak (figur 14) definieras som vegetationsbeklädda ytor som inte 

är i direkt kontakt med jordens marklager. Växtbeklädda ytors magasineringskapacitet 

kommer som en funktion av bäddens ytarea och djup. Effektivast fördröjning erbjuds 

under nederbörder som inte överskrider magasineringskapaciteten. Generellt brukar det 
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kunna sägas att sedumtak, beroende på nivå av underhåll och effektiv porvolym, kan 

magasinera 10mm nederbörd per 50mm bäddjup. I situationsplanen som erhållits för 

den planerade byggnaden utgör sedumtak ungefär 550m2, med ett genomsnittligt djup 

om 5cm. Utformningen ger en teoretisk magasineringskapacitet på 5,5m3, eller ungefär 

hälften av den skattade flödesvolymsökningen som förändringen i markanvändning 

väntas ge. 

 
Figur 14: Exempel på sedumtak (Blecken, 2016). 

7.3.Komplettereande och alternativa lösningsförslag  

7.3.1 Stuprörsutkastare och rännor 

Rännor och stuprörsutkastare bidrar till att hålla avrinning från att ansamlas nära den 

impermeabla husgrunden, för att istället leda bort nederbörden till mer permeabla ytor 

längre bort från husgrunden. Stuprörsutkastare används med fördel i samband med 

andra lösningar såsom till exempel grönytor eller diken. 

7.3.2 Permeabla beläggningar 

Genomsläppliga ytor består av makadam- eller grusbeklädda ytor. Dessa ytors funktion 

är huvudsakligen att fördröja dagvattenflöden och undvika den snabba avrinning som 

kan uppstå om ytan är hårdgjord. Ytor av beskrivet slag kan överlagra mer beständiga 

magasin och på så sätt möjliggöra att dessa magasin fylls upp. 

7.4 Placering och dimensionering av föreslagna åtgärder 

Åtgärder placeras förslagsvis så som framgår av figur 15. 
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Figur 15: Förslag till placering av dagvattenåtgärder såsom de föreslagits av verksamhetsutövaren. 
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7.4.1 takyta 

Taken utgör en signifikant area för placering av sedum och växtbäddar. Beroende på 

hur stor del av ytan som anspråkstas för växtbeklädnad kan uppemot 2/3 av väntad 

nederbörd över takytan fördröjas. Dimensioneringen sker efter förutsättningarna på 

platsen, men förslagsvis används antagandet om att 5cm växtbädd magasinerar 1cm 

nederbörd vid konstruktionen.  

7.4.2 Innergård  

Innergården erbjuder utrymme för antingen fler magasinerande växtbäddar, som 

föreslaget i planlösningen, alternativt kan utkastare och ledningar anläggas för att 

avleda vatten härifrån till gräsytan som kommer att omge byggnaden. Samma antagande 

gällande magasineringskapacitet som för sedum kan göras för växtbäddar. 

7.4.3 Gång- och cykelväg 

Gång- och cykelvägen väntas sträcka sig i väst-östlig riktning norr om byggnaden. 

Grovt skattat kommer gång- och cykelvägen vara kring 25m lång inom fastigheten. Ett 

parallellt svackdike med djup och bredd kring 30cm kan teoretiskt sett magasinera 

uppemot 6m3 vatten och således ta upp mer än hälften av de väntade extra 

flödesvolymer som exploateringen innebär. 

7.5 konsekvenser av dagvattenanläggningar 

Bedömningen görs att sedumtak och växtbäddar tillsammans med avledande utkastare och 

ett svackdike kan utgöra tillräcklig fördröjande och magasinerande åtgärd för den 

ytterligare dagvattenbelastning som väntas efter exploateringen, förutsatt att dessa 

dimensioneras erforderligt. 

Fördelningsmässigt behöver 10m3 dagvatten hanteras vid ett tioårsregn, av dessa kan 6 m3 

tas upp av ett eventuellt svackdike, vilket lämnar 4 m3 till de växtbeklädda taken och 

ytorna. 

8. PÅVERKAN PÅ MKN 

Överlag kommer exploateringen innebära en kvalitativ ökning av föroreningstransporter från 

fastigheten. Dessa kan delvis hanteras genom ovan föreslagna åtgärder. Masstransporter är 

schablonberäknade och innebär enbart en fingervisning, men överlag innebär de 

flödeskorrigerade värdena ungefär att en tiofaldig ökning jämfört med det oexploaterade 

scenariot mot det exploaterade. Detta sätter fastigheten i paritet med kringliggande villaområde. 

Enligt VISS har Vättern dålig kemisk ytvattenstatus med anledning av höjda halter kvicksilver 

och bromerad difenyleter. Det framgår även att anledningen till de höjda halterna 



  

 

 Sida 24 av 25 

Dokumentnamn 

Dagvattenutredning  

Projekt 

Kantarellen 5  

Utfärdare 

Philip Johansson 

Dokumentnummer 

3.0 

Utfärdat datum 

2021-02-24 

huvudsakligen kommer från atmosfärisk deposition, och inte proximala punktkällor. Givet den 

låga transport som skulle ske från fastigheten gällande kvicksilver görs bedömningen att 

exploateringen inte kommer innebära någon påverkan på ytvattenförekomstens status. Då 

utsläppshalterna till största det håller sig under gällande riktvärden bedöms det som att 

exploateringen inte kommer innebära en påverkansrisk för Vätterns vattenskyddsområde. 

 

Grundvattenförekomsten har god kvantitativ- såväl som kemisk status. 

Grundvattenförekomsten har ingen statusklassning vad gäller fosfor; men klassningen för 

övriga näringsämnen såsom kväveföreningar är god, vilket leder till slutsatsen att detta även 

bör vara fallet för fosfor. Verksamheten kommer underskrida de riktvärden som sats för 

merparten av utgående ämnen, samt ligga i paritet med omgivande markanvändning vad gäller 

fosfor, varför bedömningen görs att det inte kommer existera någon vidare påverkan på 

grundvattenförekomsten. 

9. SLUTSATSER OCH REKOMENDATIONER  

Beräknade flöden vid en tioårsnederbörd kan med fördel magasineras med relativt enkla 

åtgärder såsom vegetationsbeklädda ytor och svackdiken. Vid större nederbörder kommer 

flöden huvudsakligen att gå i en nordlig-nordvästlig riktning mot Vättern. Med undantag för en 

liten punkt på fastigheten norr om den planerade verksamheten har det inte kartlagts några 

områden känsliga för översvämning i flödesriktningen. Nordliga flöden kan med fördel helt 

fångas i den planerade sänkan, varifrån de sedan kan infiltrera i den sandiga moränen. Andelen 

icke-hårdgjorda ytor, inklusive planteringar på innergårdar och sedumtak, väntas uppta 55% av 

fastighetens totalarea, och jordarten bedöms erbjuda goda infiltrationsmöjligheter. 

Som framgår av modellen med avseende på skyfall med återkomstperiod om 100 år motsvarar 

denna volym en nederbörd på 6mm över 15 minuter. Detta bör beaktas när lägsta golvnivå 

planeras. Givet den antagna avrinningskoefficienten görs bedömningen att ett eventuellt 

svackdicke kan fungera som fördröjningsmagasin jämtemot den nordligt belagda 

grannfastigheten vid den här typen av nederbörd. 

Föroreningsmässigt kommer exploateringen att innebära ökade transporter av huvudsakligen 

metaller och oljeföreningar. Merparten av dessa kan sedimentera i svackdiket och binda till 

friktionsjorden via perkolerande dagvatten. Överlag bedöms det att fastigheten utifrån de 

beräkningar som utförts som punktkälla inte innebär någon betydande belastning på den 

huvudsakliga recipienten. 

Då marken bedöms ha goda infiltrationsmöjligheter, samt då lägsta golvnivå ligger över 

markytan bedöms ingen explicit lägstanivå sättas, så länge lägsta golvnivå befinner sig över 

marknivån. 
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