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Sammanfattning
En detaljplan med nytt bostadsområde är under framtagande för Ängsvallen 4 strax öster om Tegefjäll i Åre
Kommun. Det aktuella planområdet ligger ca 5 km väster om Åre, strax öster om Tegefjäll och består i
dagsläget till största delen av skogsmark. Planområdet omfattar två fastigheter, Mörviken 1:148 och
Mörviken 1:149. Bostäder i form av lägenhetshus planeras på båda fastigheterna. I samband med detta
krävs en dagvattenutredning, vilken Arctan AB har fått i uppdrag att ta fram. Rubricerad utredning beskriver
en framtida hållbar dagvattenhantering för planområdet och baseras på platsspecifika förutsättningar,
planerad struktur på exploateringen, skydd av nedanförliggande recipienter samt uppställda krav från
kommunen.
Recipient för området är Åresjön. Åresjön är klassad som en vattenförekomst och omfattas därför av
miljökvalitetsnormer. Den är dessutom ett utpekat Natura 2000-område vilket gör att reduktion av
föroreningar samt minimering av sedimenttransport blir extra viktig.
I utredningen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för att se hur
avrinningsmönstret förändras och vilka dagvattenflöden som kan förväntas från området. Flödes- och
föroreningsberäkningar har utförts i programvaran StormTac Web (v21.3.3). Utifrån topografi, befintlig
avvattning och planerad markanvändning har området delats upp i två delavrinningsområden.
Flödesberäkningarna visar en ökning av dagvattenflödena mellan nuläget och efterläget för båda
delområdena. Detta innebär att flödena ska fördröjas.
I utredningen föreslås åtgärder som planerad höjdsättning, underjordiska fördröjningsmagasin, översilning,
stuprörsutkastare, genomsläppliga material samt upphöjda och nedsänkta växtbäddar. Avsedimentering av
dagvatten under byggtiden förordas också. Detta kan annars kan orsaka sedimenttransport till recipienten.
I föroreningsberäkningar inkluderas endast översilning och krossmagasin. Trots det syns en förbättring eller
i nivå med nulägessituationen efter rening av föroreningshalterna för nästan alla värden. Samtliga värden
ligger under framtagna riktvärden för dagvatten och den förväntade reduceringen varierar från ca 50 – 85
%. Ytterligare förbättringar i reningen kan uppnås genom anläggning av exempelvis växtbäddar och/eller
planteringar.
Vid en tillämpning av föreslagna åtgärder bedöms en god dagvattenhantering uppnås inom den aktuella
planen. Dagvattenåtgärderna bör detaljprojekteras efter eventuella ändringar i framtida detaljprojektering
av området i övrigt. Anläggningars storlek och placering skall anpassas till områdets slutliga utformning med
avseende på struktur, markanvändning och höjdsättning.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och Syfte
En ny detaljplan är under upprättande för Ängsvallen 4 i Tegefjäll, Åre kommun. Det aktuella planområdet
omfattar en yta på totalt 21 000 m2 och utgörs av två fastigheter, Mörviken 1:148 och Mörviken 1:149.
Fastighetsutvecklaren BoNorr AB har för avsikt att exploatera båda fastigheterna med lägenhetshus. Det
nya planförslaget ska möjliggöra för detta ändamål.
Som en del av arbetet med den förändrade markanvändningen behöver en dagvattenutredning
framarbetas. Syftet med dagvattenutredningen är att visa på att det nya planförslaget klarar av att uppfylla
dagvattenkraven på området samt att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med planen.
Med bakgrund av detta har Arctan AB, på uppdrag av BoNorr AB, tagit fram rubricerad utredning.
Nuvarande och planerad markanvändning har i rapporten översiktligt studerats för att se hur
avrinningsmönstret förändras och vilka dagvattenflöden som kan förväntas från området som en följd av
exploateringen. Utifrån det har erforderliga fördröjningsvolymer beräknats. Lämpliga dagvattenåtgärder för
den aktuella planen har valts och anpassats utifrån givna platsspecifika förutsättningar, planerad struktur på
exploateringen, skydd av nedanförliggande recipienter samt Åre kommuns uppställda krav gällande
dagvatten.

2. Förutsättningar
2.1 Allmänt om dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare flödestoppar kan bli resultatet om
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området.
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. Det kan
även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med dagvattnet ut i
recipienten. Risken för transport av sediment är som störst innan nyanlagd mark hunnit ”sätta sig” och
vegetation etablerats.
En framarbetad dagvattenutredning med platsspecifika åtgärder minskar risken för dämning, markskador
och påverkan på recipient. Det är viktigt att dagvattenutredningen följer med och implementeras i de
kommande stegen för den aktuella planen, då det i övergångsfaser mellan olika steg i processen samt
mellan olika aktörer finns en risk i att viktiga aspekter faller bort.
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2.2 Underlag
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förfrågningsunderlag dagvattenutredning – Kravspecifikation (Åre kommun 2021-04-16)
PM Geoteknik. Mörviken 1:112, Mörviken 1:37. (Åre kommun 2017-12-14)
Situationsplan Ängsvallen 4, planerad exploatering, PDF och DWG (BoNorr 2021-05-04)
Aktuell planområdesgräns DWG (Åre Kommun)
Markteknisk undersökningsrapport - Ängarna 417 Åre kommun. 2021-05-03 (BoNorr AB)
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se).
Scalgo live
Svenskt vatten P110. Avledning av dag- drän och spillvatten. Svenskt Vatten AB, 2016.
StormTac Web (v21.3.3) Webbaserad recipient- och dagvattenmodell
Personlig kontakt BoNorr AB
Säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg. (www.trafikverket.se)

2.3 Kommunala riktlinjer för dagvattenhantering
Åre kommun har i dagsläget ingen specifik dagvattenstrategi, men däremot ska ställningstaganden från
kommunens översiktsplan (antagen 2017-06-30) tillämpas.1 Detta är de övergripande principerna som
gäller:
• Öppna dagvattenlösningar ska, där det går, prioriteras framför slutna lösningar. Detta för att förändra
vattnets naturliga avrinning så lite som möjligt, samt för att få ett mindre sårbart system som kan
rena och fördröja dagvatten lokalt.
• Vid dagvattenhantering under byggskedet ska exploateringsåtgärder styras så att påverkan på
recipienter minimeras.
• Att, med hänsyn till Åreälvens Natura 2000-område, tillgodose att det genomförs en bra och
systematisk planering av dagvatten. Det innefattar att minimera flöden av dagvatten och risker med
sedimenttransport, erosion och slamning.
• Vid planering och lovhantering ska, för hållbart omhändertagande av dagvatten, ett 100-årsregn vara
dimensionerande.
• Inom planområdet ska rekommendationer enligt Svenskt Vatten P110 gälla för fördröjning av
dagvatten. Detta innebär att dagvattnet ska fördröjas motsvarande 10-årsregn för gles
bostadsbebyggelse, 20-årsregn för tät bostadsbebyggelse och 30-årsregn för centrum- och
affärsområden. För planen i fråga ska dagvattnet fördröjas motsvarande 20-årsregn.
• En klimatfaktor på 1,25 ska användas vid samtliga regnscenarier för att ta hänsyn till framtida
regnhändelser.
2.4 Skyddade områden
Åresjön är ett identifierad område som kan påverkas negativt till följd av bristande dagvattenhantering.
Sjön är klassad som en vattenförekomst och omfattas av uppsatta miljökvalitetsnormer. Åresjön ligger även
inom ett Natura 2000-område.

1

Förfrågningsunderlag dagvattenutredning – Kravspecifikation (Åre kommun 2021-04-16)
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2.5 Hänsyn till anläggningar
Bebyggelse bör generellt inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Säkerhetsavståndet ger
utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka och möjliggör även en viss utveckling av
järnvägsanläggningen. 2
2.6 Förorenade områden
Dialog har förts med exploatören och det finns enligt uppgift inga kända föroreningar inom det aktuella
planområdet.
2.7 Områdets recipienter
Åresjön
Åresjön (SE702825-136894) betraktas som planens recipient och är av vattenmyndigheten klassad som en
vattenförekomst med fastställda miljökvalitetsnormer. Sjöns ekologiska status bedöms som måttlig, bland
annat på grund av höga halter näringsämnen och att den utsätts för försurning. Tidsfrist gäller fram till år
2021 för att uppnå en God ekologisk status. Åresjön bedöms ha en god kemisk ytvattenstatus. Men på
grund av höga halter kvicksilver (Hg) och bromerade difenyletrar (PBDE), som för övrigt inte uppnås för
något av Sveriges vattenförekomster, uppnås ej god kemisk status. I tabell 1 har en sammanställning av
statusklassningen av sjön gjorts utifrån VISS. 3
Kända betydande påverkanskällor för Åresjön är punktkällor så som reningsverk och diffusa källor så som
atmosfärisk deposition.
Den förändrade markanvändningen på det aktuella planområdet får inte försvåra arbetet med att uppnå
målen med kvalitetsnormerna.
Tabell 1. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Åresjön. Redovisar beslutad klassning 2017-02-23
(förvaltningscykel 2 2010-2016) och för risk 2020-03-19 (förvaltningscykel 3 2017-2021).
Åresjön
Ekologisk status
Kemisk status
Risk
Bedömd status

Måttlig

Uppnår ej god status

Senast beslutade
miljökvalitetsnorm att
uppnå

God ekologisk status
2021

God kemisk ytvattenstatus
undantag (mindre strängt krav)
för kvick-silver och PBDE.

En bedömd risk
föreligger för att MKN
för ekologisk status och
kemisk status samt
morfologiska
förändringar inte ska
kunna uppnås till 2027

Åresjön är även ett utpekat Natura 2000-område där avsikten är att bevara arter och naturtyper som är av
gemensamt intresse för hela EU. Området har sannolikt påverkats av tidigare exploateringar i Åredalen och
verksamheter på Åreskutan och vattnets kvalitet och tillstånd i Åreälven/Åresjön är till viss del oklar. Med
hänsyn till detta blir reduktion av föroreningar och minimerande av sedimenttransport extra viktigt. 4

2

Säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg. (www.trafikverket.se)
Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se).
4
Förfrågningsunderlag dagvattenutredning – Kravspecifikation (Åre kommun 2021-04-16)
3
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3. Befintliga förhållanden
3.1 Områdesbeskrivning
Det aktuella området är beläget ca 5 km väster om Åre by, strax öster om Tegefjäll och utgörs av
fastigheterna Mörviken 1:148 och Mörviken 1:149. Totalt omfattar det en area på ca 21 000 m2.
I söder gränsar området till Mittbanan, ett järnvägsspår, och längst norra sidan löper Karolinervägen (Gamla
Duvedsvägen). I övrigt är det till stor del omgivet av bostadstomter och skogsmark.
I dagsläget utgörs planområdet av till största andelen av skogsmark. På Mörviken 1:149 (östra delen) nyttjas
en del av fastigheten tillfälligt som etableringsyta för bygget som pågår norr om vägen. För orientering av
planen ovanifrån med planområdesgränserna illustrerade5, se figur 1.

Figur 1. Orientering med planområdesgränserna illustrerade. Ortofoto i bakgrunden.

3.2 Geoteknik och grundvatten
En geoteknisk undersökning utfördes vecka 17 (år 2021) av Innovativ Markprojektering i Norden AB.
Resultaten från detta sammanställdes i en markteknisk undersökningen (MUR) som togs fram av GeoSkills i
och med detta.6 Undersökningen visar att det inom området finns två typer av jordarter. De norra delarna
består av oklassad jordart och södra delarna består jordarten av silt. Jorddjupet varierar mellan 0-5 m där
det största djupen återfinns i de södra delarna av området. Silt har vanligtvis en låg permeabilitet.

5
6

Aktuell planområdesgräns DWG (Åre Kommun)
Markteknisk undersökningsrapport - Ängarna 417 Åre kommun. 2021-05-03 (BoNorr AB)
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Berggrunden på området utgörs av två bergarter (Vacka och Kvartsarenit). Båda är sedimentära bergarter.
Enligt den geotekniska markundersökningen varierar grundvattennivåerna från 0,9 - 4,4 m under befintlig
markyta. Fler avläsningar krävs dock för att få en rättvisande bild av grundvattennivåerna i området över
tid.
3.3 Befintlig avvattning
Det förutsätts att motsvarande dagvattenhanterande åtgärder utifrån uppsatta krav har implementerats i
området norr om den aktuella planen. Karolinervägen lutar i sin helhet väster ut och för infartsvägar till
området norr om Karolinervägen har sidotrummor anlagts. Strax öster om infartsvägen till det norra
området ligger en vägtrumma under Karolinervägen. Denna trumma genomleder vatten mot det aktuella
planområdet. Funktionen i denna trumma måste även fortsättningsvis tillses. Eftersom trumman är en
given förutsättning utifrån funktion för allmän väg (TRV) ska dagvatten fortsatt obehindrat ta sig igenom
planområdet. Vidare ska ingen negativ påverkan från den aktuella planen tillföras detta stråk i form av
ökade flöden eller sedimenttransport.
Med hjälp av det webbaserade verktyget Scalgo live har områdets avrinningsvägar i dagsläget studerats.
Modellen tar inte hänsyn till befintliga ledningar, trummor eller infiltration i mark. Den framtagna bilden
över avrinningen redovisas i figur 2. Den visar att båda områdena i sin helhet sluttar i sydlig riktning.
Banvallen för järnvägen fungerar som uppsamlande vall för det vatten som inte hinner infiltrerats i
skogsmarken. Dagvattnet rinner sedan i diket i sydvästlig riktning lägst med järnvägsspåret. Figuren ger
också en bild av en skyfallssituation eftersom modellen inte ta hänsyn till infiltration eller i ett scenario där
exempelvis befintliga dagvattentrummor mm inte hinner ta undan vattnet.
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Figur 2. Planområdets nuvarande avrinningsvägar i blått (Scalgo live). Ortofoto i bakgrunden.

4. Beräknade flöden för nuläget
4.1 Delavrinningsområden
Det aktuella planområdet har delats in i två delområden utifrån topografi, befintlig avvattning och planerad
markförändring. Delområde 1 utgörs av fastigheten Mörviken 1:148 och delområde 2 utgörs av fastigheten
1:149. I figur 3 illustreras de två delområdena som tillsammans utgör det totala utredningsområdet som är
aktuellt i nedanstående beräkningar. Då den befintliga asfaltsvägen i norr bedöms vara bomberad och
dagvatten därifrån rinner söderut in i planen är halva vägområdet inkluderat i beräkningarna.
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Figur 3. Utredningsområdet bestående av delområde 1 och delområde 2. Ortofoto i bakgrunden.

4.2 Markanvändning
De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder och grundkarta. Som det nämnts
tidigare består det aktuella planområdet mestadels av skogsmark. På fastigheten Mörviken 1:149 är det
placerat massor och ytan är för tillfälligt ett etableringsområde för bygget som pågår ovan vägen. Massorna
bedöms mestadels bestå av bergskross och vara genomsläppligt. Därför utgår beräkningarna från den
underliggande naturmarken för den nuvarande markanvändningen.
Förutom skogsmark finns det även en grusväg på västra delen av Mörviken 1:149, samt asfaltsväg på norra
delen av båda fastigheterna.
I tabell 2 redovisas den nuvarande markanvändningen för delområde 1 och delområde 2, samt ytor och
avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienten är hämtad från StormTac och grundar sig på Svenskt
Vattens publikation P1107.
Tabell 2. Nuvarande markanvändning för delområde 1 och delområde 2 med avrinningskoefficient och yta.
Markanvändning
Avrinningskoefficient Yta Om 1 (ha)
Yta Omr 2 (ha)
Skogsmark
0,10
0,67
1,12
Asfaltsyta
0,80
0,04
0,03
Grusyta
0,40
0,02
Totalt yta per delområde (ha)
0,70
1,20
7

Svenskt Vatten P110. Avledning av dag- drän och spillvatten. Svenskt Vatten AB, 2016.
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4.3 Flödesberäkning
För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen
StormTac Web (v21.3.3) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats
tillsammans med ett dimensionerande 20-årsregn. För att beräkna flöden ur ett skyfallsperspektiv redovisas
även ett flöde för ett 100-årsregn. Förväntade flöden för delområde 1 och delområde 2 för nuläget är
redovisat i tabell 3.
Tabell 3. Beräknat dimensionerande flöde för delområde 1 och delområde 2 för nulägessituationen.
Område
Flöde nuläge 20-årsregn (l/s), exkl.
Flöde nuläge 100-årsregn (l/s), exkl.
klimatfaktor.
klimatfaktor.
Avrinningsområde 1

25

43

Avrinningsområde 2

38

65

5. Framtida förhållanden
Den tänkta exploateringen omfattar byggnation av lägenhetshus. Fyra av dessa hus planeras på västra
området och sex hus på östra området. Utöver detta planeras körytor och parkeringar med grusbeläggning
samt andra komplementbyggnader så som carportar, förråd och sophus. Runt om byggnaderna anläggs
grönytor och på övrig yta behålls skogsmark i den mån det går. Figur 4 illustrerar den förändrade
markanvändningen som ett resultat av den planerade exploateringen.

Figur 4. Förändrad markanvändning som ett resultat av den planerade exploateringen. Ortofoto i bakgrunden.
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5.1 Markanvändning
I figur 4 på föregående sida illustreras den nya markanvändningen översiktligt i plan. Med hjälp av underlag
som tillhandahållits från BoNorr AB8, samt kartunderlag som visar placering av befintliga vägar har den
planerade markanvändningen karterats.
Den gula streckade linjen illustrerar gränsen för det område närmast järnvägen där bebyggelse inte är
tillåtet enligt Trafikverket. Underlaget för gränsen har tillhandahållits från BoNorr AB. I tabell 4 redovisas
den planerade markanvändningen för respektive delområde, samt avrinningskoefficienter för de olika
ytorna.
Tabell 4. Planerad markanvändning för delområde 1 och 2 med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning.
Markanvändning
Avrinningskoefficient
Yta Omr 1 (ha)
Yta Omr 2 (ha)
Tak
0,9
0,1127
0,1861
Skogsmark
0,1
0,1061
0,2741
Gräsyta
0,1
0,2913
0,4094
Grusyta
0,4
0,1579
0,2532
Parkeringsyta
0,4
0,0075
0,0200
Asfaltsyta
0,8
0,0343
0,0296
Totalt yta per delområde (ha)
0,71
1,20

5.3 Avrinningsmönster
Dagvattnets förändrade avrinningsmönster skiljer sig i stort inte så mycket från avrinningen i nuläget men
är anpassat till planens nya utformning och struktur. I figur 5 nedan beskrivs det översiktligt med hjälp av
pilar. Figuren visar också projekterad höjdsättning tillhandahållen av BoNorr.

8

Situationsplan Ängsvallen 4, planerad exploatering, PDF och DWG (BoNorr 2021-05-04).
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Figur 5. Dagvattnets förändrade avrinningsmönster efter planerad exploatering. Ortofoto i bakgrunden.

5.4 Flödesberäkningar
För att ge en bild över hur flödena förändras som en följd av exploateringen har beräkningar utförts på
flöden och erforderliga fördröjningsvolymer för de delar inom planen som förändrats. Motsvarande
beräkningsmetod som för nuläge har använts. För efterläge har hänsyn tagits till förväntade
klimatförändringar genom att det dimensionerande flödet räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. I tabell
5 anges beräknade flöden för ett 20-årsregn samt 100-årsregn efter exploatering.
Tabell 5. Beräknat dimensionerande flöde för planområdet efter exploatering.
Område
Flöde efterläge 20-årsregn
Flöde efterläge 100-årsregn
(l/s) (inkl. klimatfaktor)
(l/s) (inkl. klimatfaktor)
1
77
130
2
120
210

5.5 Fördröjningsvolymer
I tabell 6 redovisas beräknade fördröjningsvolymer för respektive delavrinningsområde. Dessa volymer
krävs för att nå flödesneutralitet. I den första kolumnen i tabellen redovisas en våtvolym, dvs hela volymen
utan hänsyn till ett eventuellt magasins porvolym. I de andra kolumnerna redovisas ett ytanspråk vid ett
scenario där volymen tas omhand av ett magasin med ett material med porvolymen 40 % och som har
djupet 1,0 m respektive 0,5 m. För att skapa säkerhetsmarginal ska den erforderliga magasinsvolymen
avrundas uppåt.
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Tabell 6. Erforderliga volymer för fördröjning av 30-årsregn inom respektive delavrinningsområde.
Område Magasinsbehov (m3)
Magasinsbehov (m2). Antaget en
Magasinsbehov (m2). Antaget en
porvolym på 40 % samt 1 m djupt
porvolym på 40 % samt 0,5 m djupt
magasin.
magasin.
1
40
100
200
2
65
162,5
325

5.6 Föroreningsberäkning
Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen
StormTac Web (v21.3.3). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade
föroreningstransport. Beräkningarna jämförs med framtagna riktvärden. Resultaten ger en översiktlig bild
av områdets föroreningssituation då underliggande data är schablonmässiga och karteringar har gjorts
utifrån erhållna illustrationer samt vissa antaganden vad gäller höjdsättning och markanvändning.
Förväntad reduceringsgrad av föroreningar har i StormTac modellerats genom att möjliga
dagvattenåtgärder för området lagts in i modellen. Anläggningarna som lagts in är valda för att i möjligaste
mån efterlikna de dagvattenåtgärder som beskrivits under avsnitt ”Föreslagna dagvattenåtgärder” och som
förmodas byggas i området. Dessa kan dock vara benämnda annorlunda i beräkningsunderlaget eftersom
antalet för reningsanläggningar där reningseffekten går att modellera i StormTac är begränsat.
Reningssteg som ingår i beräkningarna är översilningsytor och fördröjningsmagasin (i modellen krossdike
utan reglervolym). Beräkningarna av den förväntade föroreningssituation är gjorda för ett 20-års regn och
efterläget med klimatfaktor 1,25. Ett antagande har gjorts att ca 20 % av delområdenas grönytor kan nyttjas
för översilning. Detta är ett relativt lågt antagande men eftersom höjdsättningen bestäms i senare skeden
har detta bedömts som rimligt. Se tabell 7 för förväntad föroreningstransport med och utan rening samt
tabell 8 för förväntad reduceringsgrad. De reningssteg som lagts in visar mest troligt en värdering i
underkant av områdets renande kapacitet då all översilning som i praktiken sker exempelvis på tomtmark
eller i bevarad skogsmark mm inte har efterliknats i modellen.
Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan rening. Samt riktvärde.
P

N

Pb

Cu Zn Cd

Cr

Ni SS

34

580

3,7

7,7 13 0,15

3,0

4,1 28 000 0,0067

Delområde 1, efterläge utan rening 110 1300 3,2

11 26 0,36

3,0

3,1 27 000 0,0091

Delområde 1, nuläge

BaP

Delområde 1, efterläge med rening 29

320

0,57 2,7 3,9 0,072 0,68 1,5 3800

Delområde 2, nuläge

530

3,7

6,8 13 0,14

2,7

3,9 24 000 0,0065

Delområde 2, efterläge utan rening 99

1300 3,5

10 27 0,36

3,0

3,1 22 000 0,010

Delområde 2, efterläge med rening 28

320

Riktvärde*

26

0,61 2,7 3,9 0,072 0,69 1,5 3700

160 2000 8,0

18 75 0,40

10

0,0050

0,0050

15 40 000 0,030

* Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i Stockholms län (2009)

Tabell 8. Förväntad reduceringsgrad.
Förväntad reduceringsgrad (%)

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

BaP

Delområde 1

73

76

82

74

85

80

78

51

86

45

Delområde 2

72

74

83

73

86

80

77

52

83

51
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6. Dagvattenhantering
För att hantera de ökade flödena och föroreningarna som den nya utformningen av planområdet medför
föreslås dagvattenåtgärder så som underjordiska fördröjningsmagasin, växtbäddar, justering av markhöjder
samt översilning på vegetation och genomsläppliga material.
En åtgärdsplan för dagvatten presenteras i figur 6. Den illustrerar de underjordiska fördröjningsmagasinen,
planerad höjdsättning, dikesanvisning, översilning, grön bård och uppsamlande skåldike (grund
dikesanvisning) samt släppunkter av hanterat dagvatten. Diken omnämns på flera ställen i nedanförliggande
avsnitt. Ett dike med en normal utformningen med gräsbevuxen botten, 5 promilles lutning, släntlutning
1:3, ingen bottenbredd och ett flödesdjup på 0,3 m bedöms ha kapacitet långt över de beräknade flödena
för efterläget i området. Ett dike med denna utformning ger en säkerhetsfaktor på ca 6,5 för område 1 och
en säkerhetsfaktor på ca 4 för område 2.
Med släppunkter (se släppunkter i figur 5) avses det läge i planen (planens lägsta punkter) där det
hanterade dagvattnet släpps vidare. Vid dessa punkter är dagvattnet hanterat flödesmässigt samt
föroreningsmässigt under förutsättning att de åtgärder som föreslagits implementeras. Från detta läge
rinner dagvattnet vidare likt nulägessituationen (se avsnitt ”befintlig avvattning”) utifrån den rådande
topografin.

Figur 6. Åtgärdsplan för dagvatten med avrinningspilar, dikesanvisning, förslag till placering fördröjningsmagasin och
bedömda släppunkter.
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6.1 Dagvattenhanterande åtgärder
Föreslagna dagvattenlösningar i avsnitten nedan bedöms lämpliga för den aktuella planen. Åtgärderna
beskrivs översiktligt. Definitiva val med detaljerade utformningar och exakta placeringar måste bestämmas i
samband med framtida detaljprojektering, när slutlig höjdsättning, ytors markanvändning och ytterligare
väsentliga detaljer tagits fram.
6.1.1 Planerad höjdsättning
En höjdsättning av marken på området bör göras dels med hänsyn till avledning av vatten vid
dimensionerande regn, dels i avseende att minska risken för skador i samband med extrema regn.
Höjdsättningen utgår ifrån hur den befintliga topografin ser ut och målsättningen bör vara att göra så få
ingrepp som möjligt. Exempel på markanpassningar för de planerade dagvattenåtgärderna är en planerad
höjdsättning för att sprida flödena i många punkter, efterlikna nuvarande avrinningsmönster, nå de
föreslagna dagvattenåtgärderna samt skydda byggnader och övriga anläggningar. Dessa anpassningar ska
också utföras med hänsyn till de givna förutsättningarna på platsen. Detta för att i möjligaste mån bibehålla
nuvarande situation samt uppnå en så naturlig anslutning som möjligt till befintliga oförändrade ytor.
Förändringarna som föreslås gäller både delområde 1 och 2. Ytor norr om byggnaderna utformas och lutas
svagt åt sidorna så att vatten kan avrinna runt byggnaden och fortsätta nedåt inom planen. Ytor kring
byggnader läggs med svag lutning bort från byggnad så att vatten kan avrinna och hus skyddas från
påtryckande dagvatten. Vidare ska höjdsättningen planeras så att inga instängda områden tillskapas.
I delområde 1 (västra området) ska avskärande åtgärder förslagsvis genom att en grund dikesanvisning
anläggs. Detta för att minimera risken för att dagvatten från denna del i planen påverkar nedanförliggande
befintlig bebyggelse, se cyan markering för dikesanvisning i figur 6.
6.1.2 Underjordiska fördröjningsmagasin
För att fördröja dagvattnet på den aktuella planen föreslås underjordiska fördröjningsmagasin som
huvudåtgärd.
Underjordiska fördröjningsmagasin skapar inte bara möjlighet till att fördröja dagvattnet och uppnå
flödesneutralitet, utan har också en renande effekt. Principen med ett fördröjningsmagasin är att det vid
höga flöden tar emot en större mängd dagvatten för att sedan endast släppa ett flöde motsvarande det
dimensionerande flödet för nuläget.
Det finns olika typer av underjordiska fördröjningsmagasin. Plastkassetter, makadammagasin eller
rörmagasin är några exempel. Olika magasin har olika porvolym samt varierande reningsgrad. Detta ska tas i
beaktning vid val av slutlig lösning. Hänsyn ska också tas till rådande grundvattennivåer. Magasinens
erforderliga volym ska finnas tillgänglig vid nederbörd. Med detta avses att det är av största betydelse att
magasinen inte får stå helt eller delvis fulla på grund av inträngande grundvatten. I händelse av höga
grundvattennivåer på den aktuella platsen för magasinen kan täta och förankrade magasin bli aktuellt.
Den erforderliga fördröjningsvolymen för respektive delavrinningsområde kan fördelas över flera magasin
på området om det råder utrymmesbrist. Det är då viktigt att nämna att höjdsättningen blir avgörande för
att dagvattnet ska nå de utplacerade magasinen, att magasinen är dimensionerade efter hur mycket vatten
de förväntas ta upp samt att den totala volymen fördröjningsvolymen fortfarande uppnås.
Det är viktigt att magasinen som väljs för område 1 och 2 har ett begränsat utflöde motsvarande det
beräknade dimensionerande flöde för nuläget, se tabell 3 under avsnitt 4.3 Flödesberäkning. Detta
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tillskapas via ett definierat utlopp som anordnas med en flödesbegränsning motsvarande nuläget genom val
av rätt ledningsdimension och lutning. Det kan inte förutsättas att magasinen hinner tömmas via
infiltration. Det är också svårt att bedöma med vilken hastighet magasinen skulle tömmas via diffus
infiltration. Det är också svårt att säkerställa att en tillräcklig fördröjningsvolym tillskapas utan ett definierat
utlopp. Därav ska en utloppsledning anordnas. Magasinen kan dock utföras med ”öppen” botten så att
möjligheten till infiltration finns.
Magasin ska vara spolbara via spolbrunnar. Alla brunnar ska även förses med sandfång. Detta gäller
generellt för alla brunnar inom hela planen.
Primär placering av magasinen föreslås i nederkant av respektive delområde. Här kan ett grunt horisontellt
uppsamlande vegetationsbeklätt skåldike anläggas som förses med kupolbrunnar. Kupolbrunnarna kan
förläggas något upphöjda i slänt för ytterligare sedimentering. Kupolbrunnarna leder sedan dagvattnet till
fördröjningsmagasinen.
6.1.3 Växtbäddar
Växtbäddar är ett samlingsnamn för dagvattenåtgärd i kombination med växtlighet som också kan
benämnas som raingardens eller biofilter. De används för att både fördröja, rena och infiltrera dagvattnet.
De är byggda så att dagvatten kan magasineras under en kort tid i samband med kraftiga regn. Växterna i en
växtbädd kan bestå av gräs, buskar eller träd och bör anpassas till området och dess förutsättningar. När
infiltrationskapaciteten är begränsad i de naturliga jordlagren undertill så ska en ledning kopplas från
växtbädden till befintligt ledningsnät.
En av de vanligaste lösningarna på växtbäddar är trädgropar i kombination med skelettjord. Dessa kan
utformas flexibelt, anpassas till området struktur och anläggs vanligtvis i anknytning till hårdgjorda ytor
såsom parkeringar, vägar eller gångstråk.
Växtbäddar kan anläggas antingen som upphöjda eller nedsänkta. Nedsänkta växtbäddar anläggs ofta intill
parkeringsplatser för att rena och fördröja dagvattnet därifrån. Nedsänkningen skapar en fördröjningsvolym
och rening uppstår när vattnet passerar det filtrerande materialet i växtbädden. Växternas förmåga att ta
upp vatten bidrar till ett än effektivare omhändertagande av dagvatten. Ytavrinnande vatten kan ledas till
bädden via hål i den kantsten som omger den. Nedsänkta växtbäddar kan ha antingen tät eller sluten
botten. Om grundvattennivåerna är höga föreslås tät botten. Figur 7 visar hur en nedsänkt växtbädd i
anslutning till parkering kan se ut.
Upphöjda växtbäddar fungerar på samma sätt med rening och fördröjning som nedsänkta växtbäddar. De
kan med fördel placeras intill byggnader där de då mottar dagvatten från tak via stuprör. Figur 8 illustrerar
ett exempel på en upphöjd växtbädd. Förutom den renande och fördröjande effekten så bidrar växtbäddar,
både upphöjda och nedsänkta, med grönska och biologisk mångfald. De är även estetiskt tilltalande.
Växtbäddar föreslås inte som huvudåtgärd för planen i fråga, men kan fungera som komplement till
fördröjningsmagasin.
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Figur 7. Exempel på nedsänkta växtbäddar i anslutning till parkering, Sweco.

Figur 8. Exempel på upphöjd växtbäddar i anslutning till en byggnad, Tengbomgruppen.

Sidan 19 av 24

6.1.4 Stuprörsutkastare
Stuprör med utkastare används för att ta hand om och styra takvattnet. Dessa rekommenderas på
områdets samtliga byggnader. Stuprörsutkastare gör det möjligt att sprida vattnet på flera punkter och
översila det på gräsbeklädda ytor i anslutning till byggnaderna. För att få bort vattnet från huset och för att
undvika erosionsskador på mark så anläggs betongrännor eller dyl. samt yta med makadam där vattnet
mynnar ut på gräset.
Antal stuprörsutkastare styrs av byggnadernas utformning och hur taken bryts. Ju fler utlopp desto större
spridning av dagvattnet. Placeringar av stuprörsutkastare på byggnaderna fastställs vid detaljprojektering i
senare skede. Figur 9 illustrerar principen med stuprörsutkastare.

Figur 9. Illustration stuprörsutkastare med betongränna för översilning, illustration Rickard Olofsson.

6.1.5 Översilning
En översilningsyta är en svagt sluttande växtbeklädd yta som vatten kan flöda över jämnt och långsamt.
Översilningsytor bidrar främst med rening genom att partiklar fastnar och föroreningar tas upp av
växtligheten. Den kan också möjliggöra viss infiltration genom att dagvattnet infiltreras i de översta
marklagren beroende på permeabiliteten. Området har enligt den utförda geotekniska
markundersökningen delvis relativt låg permeabilitet. Det bedöms dock viktigt att möjliggöra för infiltration
trots att infiltration inte kan betraktas som en huvudåtgärd för att bidra till en trögare och robustare
avrinning genom området.
Möjligheten till översilning bör utnyttjas på så många av grönytorna som möjligt. För att underlätta för
ytavrinnande dagvatten att ta sig från grus- till grönytorna bör kantsten undvikas att läggas mellan dessa
ytor. För att öka andelen översilningsytor blir den planerade höjdsättningen viktig. I lägen där en förhöjd
risk för erosion föreligger kan erosionsskydd komma att krävas. Detta kan vara aktuellt exempelvis i slänter,
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vid eventuella trumögon (exempelvis vid genomföringar i väg) samt vid utloppsledning efter
fördröjningsåtgärder.
Gröna skyddsbårder ska lämnas till mer framträdande avrinningsstråk. Detta är särskilt viktigt i delområde 2
östra del.
6.1.6 Vegetation och genomsläppliga material
Ur dagvattensynpunkt är det alltid positivt att skapa trög och ren avrinning istället för snabb och smutsig.
Detta kan åstadkommas genom aktiva materialval att i största möjliga mån behålla befintlig vegetation,
uppmuntra till nya gröna ytor och andra genomsläppliga material samt välja bort hårdgjorda ytor som
skapar snabbare och smutsigare avrinning.
Ytor som helt eller delvis anläggs med genomsläppliga material som exempelvis grus gör att viss infiltration
tillåts och bidrar till en trögare och robustare avrinning genom området.
6.1.7 Skyfallshantering
Vid extrema regn, såsom ett 100-årsregn, kommer inte dagvattensystemet klara av att hantera de flöden
som uppstår. Marken blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över. I ett sådant scenario
avrinner dagvattnet ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid en sådan situation krävs att marken
planeras höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt enligt avsnitt ”Planerad
höjdsättning”. Lågpunkter får inte tillskapas så att okontrollerade dämningssituationer uppstår.
Höjdsättningen ska hela tiden tillse att dagvattnet avrinner bort från byggnader, detta är särskilt viktigt vid
exempelvis entréer och infarter. Grundprincipen är att dagvattnet hela tiden kan rinna vidare obehindrat
mot recipienten utan risk för skador på byggnader och anläggningar. Det måste förutsättas att intilliggande
områden har samma princip.
6.1.8 Snöupplag
Lämpliga ytor för snöupplag bedöms finnas i de många grönytorna i anslutning till körytorna. Båda
delområdena är generöst planerade med gröna ytor som kan nyttjas för snöupplag och där fastläggning av
föroreningar och sedimentering kan ske vid snösmältning. Vid snösmältning behöver vattnet ges möjlighet
att avledas ytligt för översilning och infiltration. Därför ska snöupplag undvikas i direkt anslutning till
befintliga snabbare avrinningsstråk. Figur 10 ger en bild av ytor som är lämpliga som snöupplag.
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Figur 10. Lämpliga ytor för snöupplag.

6.1.9 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden
I samband med att markarbeten utförs, och mark som tidigare har varit vegetationstäckta blottläggs, så
ökar risken för ökade flöden samt slam- och sedimentationstransporter. Om det föreligger risk för detta ska
det under bygg- och etableringsfasen anordnas tillfälliga lokala sedimenteringsfällor inom planområdet.
En sedimentationsfälla kan upprättas enkelt genom att en fördjupning tillskapas i marken och där en
geotextil läggs längs botten och upp mot en vall som fungerar som dämme och mekaniskt filter. I
fördjupningen tillskapas en volym och dagvattnet tillåts bromsas upp så att sedimentering blir möjlig. ska
placeras i områdets naturliga lågpunkter och det är ur reningssynpunkt positivt om dessa kan anläggas på
flera ställen snarare än på endast ett ställe. Det viktiga är att en tillräcklig volym skapas och att en tillräcklig
låg hastighet på flödena uppnås. Detta för att sediment ska hinna samlas upp och ursköljning av redan
uppsamlat sediment inte sker. Strategiska platser ska väljas genom syn ute på det aktuella området.
Sedimenteringsfällorna ska planeras och anläggas i god tid innan övriga markarbeten påbörjas.
Sedimenteringsfällorna bör finnas på plats så länge som risken för en ökad transport av sediment föreligger.
Detta avgörs av hur snabbt en återetablering av vegetation kan ske och att marken stabiliserats.
En sedimentationsfälla kan också skapas med hjälp av halmbalar som placeras i dikesbottnar eller andra
strategiska knutpunkter för avrinnande dagvatten. Detta kan med fördel kombineras med den andra typen
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av sedimentationsfälla. Se figur 11 för illustration över hur sedimentfällan kan utformas.
Sedimentationsfällorna

Figur 11. Illustration av enkel sedimenteringsfälla, illustration Rickard Olofsson.

6.1.11 Kontroll, drift och skötsel
Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över
tid. Även de tillfälliga sedimenteringsfällorna ska kontrolleras, förbättras och tömmas löpande under
byggtiden.
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7. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen
Av den analys som gjorts för området utifrån ett dagvattenperspektiv med föreslagna åtgärder och
redovisade beräkningar bedöms att en god dagvattenhantering kan uppnås. Både flödesneutralitet och
minimering av föroreningar har varit styrande med anledning av gällande miljökvalitetsnormer och Natura
2000-området.
I beräkningarna för rening har krossmagasin och översilningsytor tagits med som åtgärder. Varken
upphöjda/nedsänkta växtbäddar eller de gröna skyddsbårderna har inkluderats. Med andra ord kan
reningsgraden förväntas vara bättre än beräknat.
För att undvika sedimenttransporter med hänsyn till Natura 2000 förordas även avsedimentering av
dagvatten under byggtiden som en viktig åtgärd. Detta är något som inte ingår i beräkningarna, men det
bedöms vara avgörande med hänsyn till att minimera risken för sedimenttransport till recipienten.
Det är viktigt att dagvattenhanteringen utreds och arbetas in i ett så tidigt skede som möjligt för den
fortsatta konkretiseringen av åtgärderna. Dagvattenhantering kan regleras på olika sätt i en detaljplan och
är bland annat beroende av vilken markanvändning som är tillåten enligt planen. Nedan följer en allmän
text för detta för kvartersmark och allmän platsmark.
-

På kvartersmark för bostäder kan egenskapsbestämmelser läggas ut exempelvis om att
dagvattenmagasin ska anordnas vilket kan vara lämpligt i delar av denna plan. Bestämmelsen kan
samexistera med övriga egenskapsbestämmelser så länge de är förenlig med varandra och fyller
PBL:s övriga regler såsom tydlighetskravet och att bestämmelsen med hänsyn till planens syfte
behövs. Ett exempel på en sådan samexistens av egenskaper är att egenskapsbestämmelser för
parkering och dagvattenmagasin kan inrymmas inom ett och samma område. Genom vidare
egenskaper kan det säkerställas i planen att avrinning från parkeringsytor sker till angränsande
vegetation exempelvis genom att använda plushöjder eller bestämmelse om att marken ska
höjdsättas på ett visst sätt.

-

Inom allmän platsmark såsom natur- eller parkmark innebär själva användningen att denna kan
användas för dagvattenhantering. Även inom allmän platsmark kan egenskapsbestämmelser
användas för att tydliggöra eller reglera en viss fråga exempelvis att avrinning ska ske till en viss
punkt. Ska en dagvattendamm anläggas som ska vara tillgänglig för allmänheten kan den med
fördel ligga inom allmän platsmark. Ska dagvattendammen eller någon annan typ av anläggning för
dagvattenhantering inte vara tillgänglig för allmänheten kan den planläggas som kvartersmark
under lämplig användning inom tekniska anläggningar.

Med föreslagna åtgärder görs bedömningen att möjligheten till att nå upp till de uppsatta
miljökvalitetsmålen enligt MKN samt kraven gällande Natura 2000 inte försvåras. Det bedöms också att de
kumulativa effekterna inom och i planområdets anslutning inte påverkas med bakgrund av att både
flödesneutralitet och minimering av föroreningar har varit styrande. Detta under förutsättning att de
föreslagna dagvattenåtgärderna implementeras i planområdet.
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