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SAMMANFATTNING
I detaljplanearbetet för fastighet 1:163,1:209 m.fl. i Ottsjö, har Sigma Civil fått i uppdrag att upprätta
en dagvattenutredning. Dagvattenutredningen utgår från en konceptplan och ett dimensionerande
10-årsregn vid flödesberäkningarna och förslag på åtgärder. Utredningen innehåller också
föroreningsberäkningar och en skyfallsanalys.
Området har inget dagvattensystem utan dagvatten leds via diken och naturmark till recipienten
Ottsjön. Markförhållandena är skog och torv i norr med högt grundvatten medan de södra delarna
består av skogsmark med lågt grundvatten.
På kvartersmark föreslås främst ytlig dagvattenfördröjning. I annat fall kan underjordiska lösningar
tillämpas särskilt om dessa anläggs i fyllnadsmassor och inte placeras djupt under befintlig marknivå
i de norra delarna. Söder om Högåsvägen är markförhållandena gynnsammare och underjordiska
dagvattenlösningar är mer tillämpningsbara På allmän platsmark bör ett grönt dikessystem byggas
upp som mynnar ut i ett bredare sektion med dämning. Detta ger en trög avrinning med lokala
fördröjningar. Resultatet är att dimensionerande regn går att fördröja samt att rening sker på ett
sådant sätt att alla kontrollerade föroreningar minskar efter exploatering, vilket är i riktlinje med
MKN. Befintliga trummor på allmän platsmark bör justeras så att inte utlopp hamnar på kvartersmark.
Vid skyfall finns det fastigheter vilka skulle kunna vara utsatta om inte åtgärder tas.
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1

INLEDNING

1.1 SYFTE OCH MÅL
I samband med detaljplanearbetet av fastighet 1:163,1:209 m.fl. i Ottsjö, Åre kommun, har Sigma
Civil fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning. Utredningen ska beskriva konsekvenserna och
åtgärder för dimensionerande regn, skyfall och föroreningsbelastningen.
Målsättningen är att dimensionerande 10-årsregn ska kunna fördröjas inom planområdet samt att
skyfallsanalysen ska påvisa att inga byggnader skadas. Vidare ska framtida exploateringen verka
positivt för miljökvalitetsnormen (MKN) hos recipienten.

1.2 UNDERLAG
Följande underlag har använts i samband med utredningen:






Grundkarta, Ottsjö_1_163_GK
Ottsjö 1:163 m.fl. arbetskopia daterad 2020-07-02
Laserdata
MUR Ottsjö 1:163 & 1:209, Sweco Civil AB, 2022-03-28
PM Geoteknik, GU 1:163 & 1:209, 2022-03-28

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
2.1 OMRÅDESBESKRIVNING
Planområdet är ca 4,7 ha, beläget i Ottsjö (Åre kommun) och berör fastighet 1:163,1:209 m.fl. Området
består idag främst av naturmark bestående skogsmark med inslag av myrmark i norr, se figur 1.
Planområdet delas av grusvägen Högåsvägen som har befintliga fastigheter längs med vägen.
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Figur 1. Befintliga förhållanden med planområdet (gul markering). Modifierad bild tagen från lanmateriet.se.

2.2 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Huvudsakligen är området täckt av ett ca 0,2 m mäktigt organiskt ytskikt som underlagaras av siltig
sandmorän alternativt siltig lermorän. Delar av det undersökta området täcks av torv där undersökta
punkter med sticksondering har ett stoppdjup på 0,7 till 2 under markyta, se figur 2.
Djup till berg är inte undersökt i den geotekniska utredningen. Utförda sonderingar har stoppat på
förmodat block/sten, berg, fast morän eller på förutbestämt stoppdjup mellan 1,3 till 5,5 m under
markyta. Ytligaste stoppen har skett i sydligaste delarna av planområdet, strax söder om
Högåsvägen.
Tre grundvattenrör, se figur 2, visar på att grundvattennivåerna ligger ca 0,35 m.u.my. i nordväst. I
nordöst låg grundvattennivån på 0,1 och 0,2 m.u.my. vid två mättillfällen och i söder uppmättes ingen
grundvattennivå. Mätningarna utfördes i slutet av september 2019. Bedömningen är att
grundvattennivån kan förväntas vara lägre inom den föreslagna kvartersmarken, eftersom andra
jordarter infinner sig inom kvartersmark samt att ytvattenflödet går i östlig ritning. Denna bedömning
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styrks av undersökning av två provgropsundersökningar som genomfördes december 2021. I
provgrop 1 (PG1) observerades inget grundvatten vid provtillfället. I provgrop (PG2) observerades
grundvatten som sipprade in i gropen ca 2,0 m under ytan.

Figur 2. Undersökta platser i den geotekniska utredningen. Blå markeringar visar på var grundvattenmätningar
utförts och gröna sticksondering av torv.

2.3 RECIPIENT
Förorenat dagvatten kan försämra statusen på den slutliga recipienten vilket i sin tur kan förhindra
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Dagvatten innehåller bland annat kväve, fosfor, metaller,
partiklar och oljeföroreningar som kan försämra kvaliteten på vattnet och livsbetingelser för
vattenlevande växter och organismer. Recipient för planområdets dagvatten är Ottsjön, se figur 3.
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Figur 3. Recipienten Ottsjön söder om planområdet med gul markering.

Ottsjön är recipient vilken har kvalitetskraven god ekologisk status 2021. Aktuell status 2014 är
”måttlig ekologisk status” vilken är preliminär och vidare kvalitetssäkring är nödvändig. Rådande
statusklassning styrs i första hand av den sämsta av de klassade kvalitetsfaktorerna, detta
kompletterades med en expertbedömning som gjordes 2013. Ett återstående steg för en korrektare
klassning är en djupare undersökning av skillnaden mellan 2013:s expertbedömning och 2014:s
klassning och en kvalitetssäkring av resultatet.
Ottsjön har kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus men har statusen uppnår ej god. Halter av
bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) överskrids i alla yt- och kustvatten i Sverige. De
höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från långväga globala utsläpp. Det har
sedan ackumulerats i humuslagret på marken varifrån det sker kontinuerligt läckage till ytvatten.
Problemet med PBDE beror också på långväga luftburna transporter av föroreningar. Bedömningen är
att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas
tekniska förutsättningar att lösa det. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett
undantag. Ottsjön berörs också av krav enligt dricksvattenföreskrifterna.
Tabell 1. Miljökvalitetsnorm (MKN) för recipienten Ottsjön.
Ekologisk status

Kvalitetskrav

Status 2019

Motivering

God ekologisk status 2021

Måttlig

Statusen är preliminär och vidare
kvalitetssäkring är nödvändig.

Kvalitetskrav

Status 2017

Motivering

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Hg (Hg-föreningar) och PBDE har
gränsöverskridande värden.

Kemisk ytvattenstatus
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2.4 BEFINTLIG YTAVRINNING
I nordligaste delarna går ett stort avrinningstråk som sammanfaller med området med torv, se stora
pilar i figur 4, i östlig riktning. I övrigt sker ytavrinning till största del i sydlig riktning, där två trummor
avvattnar diket på norra sidan av Högåsvägen till den södra.

Figur 4. Befintlig ytvattenavrinning i området.
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2.5 BEFINTLIGA LEDNINGAR
Inom området finns VA-ledningar i form av spillvatten- och vattenledningar (röd och blå).
Dagvattenhantering sker genom m.h.a. av trummor (grön) och inget kommunalt dagvattensystem
finns. Andra befintliga ledningar är el (gul), tele (orange) och opto (lila). Samtliga befintliga ledningar
redovisas i figur 5.

Figur 5. Befintliga ledningar i området. Vattenledning – blå, spillvattenledning – röd, dagvattentrumma –
grön, el – gul, tele – orange, opto (lila).
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2.6 FÖRUTSÄTTNINGAR TILL DAGVATTENHANTERING
En målsättning är att upprätthålla den naturliga avrinningen vilket uppnås genom att identifiera större
avrinningsvägar. Öster om planområdet går en avrinningsväg med en avrinningsväg större än 10 ha
och kan ha synlig vattenföring.
Avrinningsvägar med avrinningsområden på 1 ha kan ha tillfälliga synlig vattenföring vid större regn
och bör inte påverkas/avledas och tillåts passera genom planområdet genom trummor. Ett sådant
flöde passerar i de norra delarna i östlig riktning, se figur 4.
I de norra delarna består markförhållanden av torv med höga grundvattennivåer, vilket sammanfaller
med det stora vattenstråket. Planerad kvartersmark ligger dock utanför dessa markförhållanden och
den geotekniska utredningen visar på betydligt lägre grundvattennivåer för planerad bebyggelse.
Dagvattenfördröjning bör dock ta hänsyn till grundvatten på ett sådant sätt att
infiltrationsanläggningar inte hamnar djupare än ca 1 m under befintlig mark. Möjlighet finns däremot
till underjordiska anläggningar om kvartersmark fylls upp och anläggningen placeras helt eller delvis
i fyllnadsmassorna.
Söder om Högåsvägen bedöms markförhållandena vara gynnsammare för infiltration och
underjordiska anläggningar kan anläggas utan att provgropar etableras.
Den naturliga miljön bör bevaras i största möjliga utsträckning inom planområdet. Genom att bevara
naturmark mellan fastigheter minskar risken att ytavrinning sker mellan fastigheter. Att bevara träd
mellan myrmark och planerad exploatering är också gynnsamt för att inte påverka myrmark och
planerad exploatering.
2.6.1

Befintliga träd
Fördelen med att lämna kvar befintliga träd, är givetvis estetiska men också gynnsamt för buller,
föroreningar och dagvattenhanteringen. För dagvattenhantering tar träd dels upp vatten och dels
fördröjer de vattennedkomsten, med hjälp av trädkronorna. Ett nytt planterat träd tar många år innan
det kan omhänderta samma vattenmängder som ett befintligt träd.
Det befintliga planområdet har flera träd som kan samverka med dike och/eller fördröjningsyta på
kvartersmark. Extra gynnsamt är att bevara träd och naturmark längs med nedströms fastighetsgräns
så att inte dagvatten rinner från en fastighet till en annan.
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3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Utredningen har utgått från detaljplanen arbetshandling daterad 2020-07-02, se figur 6. Planerad
bebyggelse berör tre fastigheter söder om Högåsvägen samt tio fastigheter på längs med norrgående
lokalgata. Cirka 35% av planområdet bevaras som naturmark.

Figur 6. Modifierat urklipp från detaljplan Ottsjö 1:163 m.fl. arbetskopia daterad 2020-07-02.

3.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Flödesberäkningar har utförts inom planområdet för befintlig markanvändning samt den exploaterade
utifrån detaljplanen. Fördröjningsberäkningar utförs för ett dimensionerande 10-årsregn och
skyfallsberäkningar utgår ifrån ett 100-årsregn. En klimatfaktor på 1,25 används vid beräkningarna
enligt Svenskt Vatten P110, avsnitt 1.8.3 ” Bedömning av ökad nederbörd fram till 2100”.
Beräkningar av dimensionerande regnintensitet sker enligt Svenskt Vatten publikation P110 med
hjälp av Dahlström-ekvationen (1) nedan:
3
𝑖 = 190 Å ∗ ln 𝑡𝑟/𝑡𝑟0,98 +2
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där

i: regnintensitet [l/s*ha]
tr: regnvaraktighet [min]
Å: återkomsttid [mån]

Det dimensionerande dagvattenflödet Qdim beräknas med rationella metoden enligt ekvation (2).
(2)

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖 ∗ 𝑘

där

Qdim: dimensionerande flöde [l/s]
A: avrinningsområdets area [ha]
φ: avrinningskoefficient
i: regnintensitet [l/s*ha]
k: klimatfaktor (sätts till 1,25)

4 RESULTAT
Flödesberäkningar före och efter exploatering presenteras i tabell 2 och 3. Tabellerna redovisar ytor
med uppskattade avrinningskoefficienter, φ, som har bestämts m.h.a. Svenskt Vatten P110.
Beräkningarna visar på att exploateringen ökar dagvattenflödet med ca 85% efter exploatering utan
fördröjning.
Tabell 2. Dagvattenflöde i befintligt skede inklusive klimatfaktor.
Markanvändning

ϕ

Area
[ha]

Red. area
[ha]

Tak

0,9

0,075

19

41

Grusväg

0,4

0,299

0,068
0,120

34

73

Tomtmark

0,15

0,539

0,081

23

49

Naturmark

0,05

3,83

0,191

55

117

4,74

0,459

131

281

Totalt

Qdim. 10-årsregn
[l/s]

Qdim. 100-årsregn
[l/s]

Tabell 3. Dagvattenflöde efter exploatering inklusive klimatfaktor.
Markanvändning

ϕ

Area
[ha]

Red. area
[ha]

Tak

0,9

0,274

70

Grusväg

0,4

0,488

0,246
0,195

56

151
119

Tomtmark

0,15

2,08

0,312

89

191

Naturmark

0,05

1,90

0,095

27

58

4,74

0,848

242

519

Totalt
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4.1 ERFORDERLIG FÖRDRÖJNING
Målsättning i utredningen är att ett 10-årsregn genererat inom planområdet ska kunna fördröjas inom
planområdesgränsen. Dimensionerande fördröjning är baserat på ett regn med en varaktighet på
10 min.

4.1.1 Kvartersmark
Fördröjning inom kvartersmark föreslås ske inom den egna fastigheten. Detaljplanen visar på olika
fastighetsstorlekar med två olika byggnadsareor. Flöden och erforderlig fördröjning för dessa typer
presenteras i tabell 4. Avrinningsfaktor för tomtyta exklusive tak är satt till 0,15 vilket är ett lågt värde
med hänsyn till att markanvändningen är planerad till naturtomt för kvartersmark.
Tabell 4. Flöden och fördröjning inom kvartersmark beroende av fastighetsstorleken.
Storlek
På fastighet
900

Markanvändning

ϕ

Area
[m2]

Red. area
[m2]

Qdim. 10-årsregn
[l/s]

V10 min
[m3]

Tak
Tomt

0,9
0,15

170
730

153
110

4
3

3
2

263

0,9

153

7
4

4

Tak

900
170

Tomt

0,15

830

125

4

2

Totalt
1000

Totalt
1200

1000

278

8

5

Tak

0,9

200

180

5

3

Tomt

0,15

1000

150

4

3

1200

330

9

6

Totalt
1400

Tak

0,9

200

180

5

3

Tomt

0,15

1200

180

5

3

1400

360

10

6

5

3

Totalt
1600

Tak

0,9

200

180

Tomt

0,15

1400

210

6

4

1600

390

11

7

Totalt
1900

Tak

0,9

200

180

5

3

Tomt

0,15

1700

255

7

4

1900

435

12

7

Totalt
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4.1.2 Allmän platsmark
Allmän platsmark har delats in fem delområden med avseende på avrinning, se figur 7 med
antagande för projekterad väg att den är bomberad. Dimensionerande flöde och erforderlig
fördröjning för varje delområde presenteras i tabell 5.
Tabell 5. Flöden och erforderlig fördröjning för allmän platsmark.

Delområde
01
02
03
04
05
Totalt

Qdim. 10-årsregn
[l/s]
6
7
29
14
12
64

V10 min
[m3]
3
4
17
8
7
38

Qdim. 100-årsregn
[l/s]
12
15
62
29
25
137

Figur 7. Indelning av delområden för flödesberäkningar.

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
I de norra delarna kan grundvattennivån påverka ett underjordiskt infiltrationsmagasin om det
placeras djupt under befintliga marknivåer. Ytliga lösningar är att föredra om de underjordiska inte
placeras delvis eller i fyllnadsmassorna. Söder om Högåsvägen är markförhållandena bättre och
grundvattennivån lägre vilket medför att underjordiska infiltrationsmagasin är möjliga. Ett
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underjordiskt magasin bör anläggas med isolering för att begränsa att tjäldjupet går igenom hela
magasinet.

5.1 KVARTERSMARK
Utredningen har utgått från att delar av kvartersmark behåller delar av naturmark på fastigheten.
Detta är gynnsamt för dagvattenhanteringen då naturmark kan omhänderta dagvatten och sänka
flödeshastigheten. Kvartersmark norr om Högåsvägen föreslås dagvatten avledas ytligt med t.ex.
dagvattenrännor till fastighetens lågpunkt där en fördröjningsyta yta anläggs i form av nedsänkt yta
eller i ett dike. Själva utbredningen kan se ut på flera olika sätt beroende på lång eller bred
utformning. Nyttjas en lågpunkt inom fastigheten kan den utformas skålformad på ett sådant sätt att
erforderlig fördröjningsvolym ryms ytligt. Vid regn större än dimensionerande bräddas dagvatten till
naturmark bakom fastigheten.
I nordväst behöver ett gemensamt dike anläggas på kvartersmark för att inte befintlig fastighet 1:166
ska belastas vid regn större än dimensionerande. En lokal höjdrygg behöver jämnas ut för att kunna
avleda dagvatten i en önskvärd riktning inom planområdet. Alternativt placeras diket i
fyllnadsmassorna ovanför befintlig mark. På kvartersmark söder om Högåsvägen kan fördröjning ske
på samma sätt som i norr eller m.h.a. ett underjordiskt magasin.

Figur 8. Fördröjning inom kvartersmark med placering nedströms fastigheten. Markeringar illustrerar endast
en placering och inte den faktiska utbredningen eller antal.
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Eftersom planområdet är kuperat kommer fyllnadsmassor behövas för att kunna anlägga planerade
tomter. Detta ger möjlighet till att placera fördröjningslösningar på kvartersmark inom det utfyllda
området. Fördelen med detta är att man skapar goda förutsättningar till infiltration samt möjlighet
till markmodellering för omhändertagande av dagvatten ytligt.

Figur 9. Illustration av ytliga och underjordiska dagvattenlösningar i fyllnadsmassor.

5.2 ALLMÄN PLATSMARK
Föreslagna dagvattenlösningar på allmän platsmark består av diken som avleds till diken med
uppdämning. Principen är att diken avleder dagvatten längs med vägar fram till en dämning där diket
utökas och har en lägre bottenlutning. På detta sätt tillåts den dimensionerande volymen ansamlas
ytligt innan det bräddas vidare till ett nytt dike eller trumma, se principskiss i figur 9. För att skapa
en trögare avrinning rekommenderas flera fördröjningsytor framför en större lösning. Detta ger en
mindre flödeshastighet i diken vid häftiga skurar som annars kan skapa översvämningar och
erosionsproblem. Förslag på placering av fördröjningsytor presenteras i figur 10. Fördröjning 02, 03
och 04 i korsningen behöver ta hänsyn till befintligt VA som passerar strax norr om korsningen.
Befintlig trumma som avleder dagvatten i sydlig riktning under Högåsvägen bör flytta sitt utlopp till
”NATUR1”.
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Figur 10. Principskiss för dämning i dike för att skapa fördröjningsvolym.

Figur 11. Fördröjning inom allmän platsmark.

Föreslagna fördröjningslösningar bör hållas grunda p.g.a. risk för högt grundvatten och är därför
utformade med ett maximalt djup på 0,5 m från befintlig mark. För att uppnå erforderlig fördröjning
bör den nordligaste fördröjningen utformas med en vall för att undvika en djupare schakt än 0,5 m.
Den naturliga utformningen av GATA1 är att vägen skevas med inåtgående radie, detta är också
fördelaktigt för avledning till närliggande fördröjning.
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I de nordvästra delarna bevaras en trädlinje mellan myrmark och planerad exploatering. Detta är
gynnsamt för myrmarken då träden skapar en buffertzon med en annan typ av markförhållanden
mellan exploateringen och myrmarken, se Figur 12.

Figur 12. Detaljplanen med ortofoto där trädlinjen framträder.

5.3 LOD – LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
Förutsättningarna för LOD inom kvartersmark bedöms som goda i söder och medelgoda i norr. Nedan
följer en beskrivning av föreslagna dagvattenlösningar.

5.3.1 Underjordiska fördröjningsmagasin
Där öppna fördröjningslösningar inte är tillämpbara på grund av markförhållanden och platsbrist
rekommenderas anläggning av underjordiska fördröjningsmagasin. Vanligaste typerna är
makadamfyllda magasin eller dagvattenkassetter. Makadamfyllda magasin kan se ut på flera olika
sätt, där en vanlig typ är en så kallad stenkista. Principen är att anlägga en geotextil i en utgrävning
vilken fylls av makadam. Dagvatten kan därefter ledas in till magasinet vilket fylls upp medhjälp av
ett strypt utlopp. Makadammagasin har oftast en hålrumsvolym på ca 20-30% beroende på fyllning
och är ett relativt billigt alternativ till magasin. Nackdelen med makadamfyllda magasin är att det
sedimenterar i botten av magasinet som långsamt minskar kapaciteten. Med tiden kommer
magasinet tappa sin funktion och behöver då grävas upp och ersättas med ny makadam. Livslängden
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är beroende av omgivningen som bidrar med organiskt material. För att förlänga livslängden
rekommenderas att en sandfångsbrunn placeras innan inloppet.
En mindre utrymmeskrävande lösning är dagvattenkassetter har en hålrumsvolym upp till ca 95 %
vilket innebär ett betydligt mindre volymbehov jämfört med en anläggning av makadammagasin.
Kassetterna finns i olika utseenden och storlekar beroende på leverantör. Volymen fylls upp genom
ett strypt utlopp och töms långsamt under en längre tid. Sediment och föroreningar samlas och läggs
fast. Därför måste magasinen rensas med jämna mellanrum med slamsugbil. Kassetterna kan
användas för avledning av dagvatten från tak och hårdgjorda ytor. De bör förses med bräddanslutning
för avledning när magasinet går fullt, samt indikation på framtida igensättning. En geotextilduk
placeras runt kassetterna för att hålla bort smuts och jord från magasinet. Underhåll varierar
beroende på val av produkt och utformning, magasin med inspektions- och spolningsmöjlighet
rekommenderas. Magasinet bör placeras på frostfritt djup och/eller förses med isolering för en
grundare förläggning.

Figur 13. Till vänster dagvattenkassetter (www.rehau.com). Till höger skiss av stenkista på fastighet.

Figur 14. Enkel dagvattenkassett som klätts in i geotextil och ansluten till takavvattning.

5.3.2 Vattenutkastare och dagvattenränna
Enklaste lösningen till LOD är att förse stuprör med vattenutkastare som fördelar dagvattnet över en
grönyta innan det når dagvattenbrunnarna med hjälp av ränndalar. Små regn kan på detta sätt helt
omhändertas lokalt, beroende på storleken hos grönytor som ackumulerar dagvattnet. Vid mycket
stora regn fungerar utkastare som en fördröjare av det första vattnet vilket minskar belastningen på
dagvattensystemet.
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Om grönyta som t.ex. översilningsyta och växtplantering inte finns att tillgå intill fastigheten, kan
öppna rännor anläggas. Öppna rännor syftar i första hand till att transportera dagvatten till planerade
grönytor eller dike. Dessa går att anlägga med galler, så kallade markrännor, för att på så vis göra
körbara. Öppna rännor kan vara estetiskt tilltalande och har lägre anläggningskostnad än ett
ledningsförbundet system.

Figur 15. Vattenutkastare och dagvattenrännor, bilder från steriks.se.

5.3.3 Ängsmark/växtbädd
Växtbäddar används för att infiltrera dagvatten från närliggande vägar och parkeringar. De är oftast
uppbyggda för att kunna magasinera all nederbörd inom ett dygn efter nederbördstillfället. För
områden som består av mycket hårdgjord naturmark kan en enklare typ av växtbädd användas, som
kallas ängsvegetation.
Ängsvegetation kan användas i flera olika miljöer, i allt från torra branta slänter till fuktiga flacka
ytor. På ytor som består av berg i dagen, finns det också möjlighet att anlägga ängsmark men är
beroende på hur berghällen ser ut. Sprickor i hällen underlättar etableringen och generellt krävs det
minimum 5 cm jord för anläggning av ängsmatta, som är en prefabricerad ängsvegetation med 3-4
cm tunt jordlager och en stomme av grovmaskigt kokosnät. Ängsvegetation har minimalt
skötselbehov och ger ett mycket trevligt intryck istället för ett kargt stenigt område.

Figur 16. Färdigodlad ängsmatta. Bilder hämtad från www.vegtech.se.

5.3.4 Planerad översvämningsyta/öppet avvattningsstråk
En planerad översvämningsyta på en fastighet är i normalfallet en gräsmatta, eller plantering eller
dylikt. De placeras med fördel i lågpunkt på fastigheten så att avrinning har möjlighet att ta sig dit
och samlas. I samband med större nederbörd kommer ytan att få en tillfällig vattenspegel.
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Slänter på denna typ av magasin bör vara relativt flacka med lutning mellan 1:4 - 1:10. För att snabbt
erhålla erosionståliga släntytor kan färdigt gräs användas vid anläggandet. Detta går även att
anlägga ner mot befintlig damm om sådan finns på fastigheten. För en snabbare tömning av ytan och
för gräsets fortlevnad bör bitar av eller hela ytan dräneras. En fördel med denna typ av magasin är
att ytan som tas i anspråk till stora delar av tiden kan utnyttjas till andra ändamål. Den kan sedan
tömmas antingen via en något upphöjd brunn med strypt utflöde eller via svackdiken ut mot
vägdikena.

5.4 SNÖSMÄLTNING OCH TJÄLE
Vid snösmältning och tjäle kommer dagvattenhanteringen påverkas. Ledningssystem riskerar att
sättas igen och sluta fungera samt öppna system/infiltrationsanläggningar tappar kapacitet. För att
minimera risken inom kvartersmark kan föreslagna infiltrationsmagasin förses med isolering för att
begränsa påverkan av tjäle.
Inom allmän platsmark minskar infiltrationskapaciteten i föreslagna diken vid tjäle, dock har diken en
stor magasinerande kapacitet av snö. Ytterligare fördelar med diken är att vid snösmältning avleds
dagvattnet i önskvärd riktning i diket istället för över vägbanan.

5.5 DAGVATTENHANTERING I BYGGSKEDET
All erforderlig länshållning samt dränerande åtgärder ingår. Erforderlig länshållning ska fortgå genom
hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med beställaren och godkännande erhållits. Vid
avledning av vatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev. olja innan vatten
släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa befintliga trummor.
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6 SKYFALL
Vid skyfall riskerar diken och trummor att gå fulla och sekundära avrinningsvägar kan uppstå.
Avrinningsområden som påverkar planområdet redogörs i Figur 18, där generellt sätt ett större
avrinningsområde resulterar i ett större flöde. Två utsatta områden är identifierade, se Figur 17, dels
fastighet 1:166 som kan drabbas om inte föreslaget dike anläggs, dels fastighet 1:210/1:209 som har
ett instängt område norr om fastigheten.

Figur 17. Till vänster, utsatt dike som kan rinna över till fastighet 1:166 vid skyfall. Till höger risk för instängt
område mellan fastighet 1:210/1:209.

Figur 18. Avrinningsområden som berör planområdet.
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7 FÖRORENINGSBELASTNING
Beräkningar är gjorda för att få en uppfattning av föroreningsbelastningen inom planområdet.
Beräkningar har utförts med programmet Stormtac (v19.3.1), där en jämförelse har gjorts för den
befintliga situationen och en framtida situation med och utan föreslagna dagvattenåtgärder.
Årsnederbörden är satt till 700 mm/år efter en bedömning utifrån underlag från SMHI.
Resultatet visar på att den sammanlagda teoretiska föroreningsbelastningen minskar.
Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (ug/l), grönt fält indikerar en minskning värde efter exploatering.

P

ug/l

110

Exploatering
-utan rening
220

N

ug/l

1400

2200

720

67%

Pb

ug/l

2,7

3,8

0,46

88%

Cu

ug/l

9,5

11

3,9

65%

Zn

ug/l

24

38

7,2

81%

Cd

ug/l

0,19

0,31

0,094

70%

Cr

ug/l

2,2

2,8

1

64%

Ni

ug/l

2,8

4

1,6

60%

Hg

ug/l

0,013

0,016

0,0051

68%

SS

ug/l

22000

31000

5100

84%

Oil

ug/l

180

180

28

84%

PAH16

ug/l

0,1

0,24

0,052

78%

BaP

ug/l

0,0084

0,018

0,0048

73%

Ämne

Enhet

Befintligt

Exploatering
-med rening
74

Reningseffekt
%
66%

Tabell 7. Föroreningsbelastning (kg/år), grönt fält indikerar en minskning efter exploatering.

1,1

Exploatering
-utan rening
3,1

Exploatering
-med rening
1

Reningseffekt
%
68%

kg/år

14

30

10

67%

Ämne

Enhet

Befintligt

P

kg/år

N
Pb

kg/år

0,028

0,052

0,0065

88%

Cu

kg/år

0,099

0,16

0,054

66%

Zn

kg/år

0,25

0,53

0,1

81%

Cd

kg/år

0,0019

0,0044

0,0013

70%

Cr

kg/år

0,023

0,039

0,015

62%

Ni

kg/år

0,03

0,056

0,023

59%

Hg

kg/år

0,00013

0,00022

0,000071

68%

SS

kg/år

230

430

71

83%

Oil

kg/år

1,9

2,6

0,4

85%

PAH16

kg/år

0,0011

0,0033

0,00073

78%

BaP

kg/år

0,000088

0,00024

0,000067

72%
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