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Sammanfattning 

Kungsör kommun planerar att anlägga en förskola på Fastigheten Kungsör 3:1. 

Fastigheten är cirka 2,85 hektar stor och består idag av åkermark. Enligt det översiktliga 

planförslaget som tagits fram kan upp till 20 % av ytan komma att hårdgöras i form av tak 

och asfalt.  

Den här dagvattenutredningen har utrett hur situationen för dagvatten ser ut före 

respektive efter exploatering. Utredningen har även undersökt föroreningsmängder och 

hur dessa påverkas av den nya verksamheten. Med det som bakgrund har förslag på hur 

dagvattnet ska omhändertas tagits fram. Det finns många valmöjligheter för 

dagvattenhantering inom området. Den här utredningen presenterar lösningar utifrån ett 

platsspecifikt perspektiv och med hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

LOD i kombination med öppna dagvattenlösningar har eftersträvats i utredningen. 

Området sluttar mot Kungsringen och idag rinner dagvatten ytledes över åkermarken. 

Dagvattnet föreslås efter exploatering fortsätta ledas ytledes i form av översilningsytor 

och svackdiken. I och med att dagvattnet ska omhändertas lokalt och avledas ytligt 

föreslås att dagvattenhanteringen integreras som ett estetiskt inslag i förskolans utemiljö.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet ligger på en del av fastigheten Kungsör 3:1 som är belägen ca 700 

meter söder om centrala Kungsör. Området är ca 2,85 hektar stort och brukas idag som 

åkermark. Det gränsar till en idrottsplats, en vårdcentral, vägen Kungsringen samt ett 

område med friliggande småhus. 

Kungsör kommun avser att upprätta en detaljplan  som möjliggör för byggnation av en 

förskola med sex/åtta avdelningar. Se figur 1 för placering av planområdet. 

Den förändrade verksamheten kommer innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk och 

hårdgörs. Det leder till ökade dagvattenflöden med ett förändrat föroreningsinnehåll. 

Med det som bakgrund måste dagvatten från den planerade verksamheten utredas. 

Med denna bakgrund har ÅF Infrastructure fått i uppdrag att utreda omhändertagandet 

av dagvatten för den nya verksamheten inom planområdet. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en röd linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

Syftet med uppdraget är att ta fram en dagvattenutredning för att klarlägga hur 

omhändertagandet av dagvatten bör ske inom planområdet. Utgångspunkten är att den 

ursprungliga vattenbalansen inom området ska bibehållas efter planens utförande. Alla 

beräkningar och förslag ska göras enligt Svenskt Vatten publikation P110: Avledning av 

dag-, drän- och spillvatten. 
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Vid behov ska följande punkter identifieras och beskrivas i utredningen: 

• Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden. 

• Förutsättningar för 100 % dagvattenfördröjning. 

• Ytor lämpliga för fördröjning och rening. 

• Dimensionering av dagvattenflöden vid befintliga markförhållanden. 

• Dimensionering av dagvattenflöden efter exploatering. 

• Förslag till utformning av dagvattensystem för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

• Redovisning av lämplig placering av renings- och fördröjningsanläggningar inom 

planområdet. 

• Identifiering av lågpunkter och vattensamlingar. 

• Redovisning av hur området beter sig vid ett 20- respektive 100årsregn. 

 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 

Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-11-30 

Översiktskarta / baskarta / grundkarta över utredningsområdet 2018-12-20 

Plankarta samrådshandling 2018-06-08 

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens 
ledningar samt höjder) 

2018-12-20 

Tekniskt PM / PM Geoteknik 2018-11-09 

VA-plan för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Dagvattenpolicy för Kungsörs kommun 2013-02-11 

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 

P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2019 

WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Jordartskarta SGU 2018 

Jorddjupskarta SGU 2018 

2.2 Dagvattenstrategi 

Kungsörs kommuns dagvattenpolicy ska styra hur arbetet med dagvatten i kommunen 

ska ske inom sammanhållen bebyggelse samt planlagt område. I policyn anges bl.a. att: 

• Dagvatten ska användas på ett positivt sätt i samhällsplaneringen. 
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• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas vid nyplanering, avrinning 

från en tomt eller markområde bör inte öka efter exploatering. 

• Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn till den 

förväntade klimatförändringens effekter. 

• Allt dagvatten som har låga eller måttliga föroreningshalter bör infiltreras eller fördröjas. 

För att säkerställa funktion, drift och underhåll på dagvattendammar gäller följande: 

• Där det är möjligt ska vid placering av dagvattendammar hänsyn tas till möjlighet för en 

eventuell framtida utvidgning av dammen. 

• Inloppet till dammen ska vara försett med oljeavskiljare i de fall då någon form av 

trafikytor leds till dammen. 

• Dammen ska ges nödvändigt erosionsskydd. 

• Avrinning från dammen får ske med högst 1,5 l/s*ha. 

• Tillfartsväg till dammen måste finnas så att arbetsfordon för exempelvis rensning av 

dammen kan komma ända fram. 

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 20- och 100årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn 

tas till ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas 

ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet 

på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 

kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 

med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 

följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

2.3.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar tas fram med hjälp av programmet StormTac där en 
sammanställning av schablonvärden används vilket uppdateras kontinuerligt vid ny 
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information. Schablonvärdena sammanställs i form av årliga avrinningskoefficienter och 
schablonhalter för olika markanvändning. Schablonhalterna är baserade i stort på 
långvariga flödesproportionella provtagningar och avser årsmedelhalter vilket redovisas 
under respektive markanvändning i programmet. Beräkning av den årliga 
föroreningsbelastningen från avrinningsområden utgår från halter från olika 
markanvändningar, den årliga nederbörden, area, årligt flöde och 
volymavrinningskoefficient. Där den årliga nederbörden är korrigerad och hänsyn tas  
för avdunstning, vind och vidhäftning. 
 
Framtagandet av schablonhalterna tar hänsyn till tidstrender, kalibreringar utifrån 
fallstudier samt en jämförelse mellan information från olika markanvändningar. 
Schablonhalterna beskriver inte alltid ett medianvärde utifrån flödesproportionell 
provtagning utan schablonhalterna kan beskriva en sammanställning av flera studier, där 
källorna väger mer i jämförelse med andra referenser. Här har för den största delen 
svenska undersökningar använts vilket ger en högre trovärdighet för svenska 
förhållanden. Dock finns det fortfarande brist på data för vissa föroreningar och 
markanvändningar vilket har lett till att internationella studier har fått användas. 
Trovärdigheten för de olika bostadsområdena, genomfartsväg, partiklar (SS), 
näringsämnen och metaller  (undantag kvicksilver) är generellt högst, där spridningen är 
minst. Vid t ex  en markanvändning med radhusområde ska lokalgator inte räknas 
separat utan dessa gator ingår. Bedömning av säkerhet för respektive schablonhalter 
finns framtaget på Stormtac.com (Stormtac, 2019).   
 

2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvatten från området är Mälaren. Vattnet från området rinner via diken 

och vattendrag och mynnar först ut i Arbogaån. Arbogaån mynnar sedan ut i Mälaren efter 

cirka en kilometer, se figur 2. 
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Figur 2. Recipient, utredningsområdet markerat med svart (www.viss.lansstyrelsen.se) 

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 

Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 

vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 

vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 

ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 

vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 

som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

Den aktuella recipienten för området framgår i figur 3. 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 3. Översiktskarta för recipienten Mälaren-Galten (VISS, 2019) utredningsområdet markerat i svart. 

Både Arbogaån och Mälaren är enligt vattendirektivet vattenförekomster och klassas i 

VISS enligt tabell 1 och 2. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 

2017 i samband med skiftet av den andra och tredje förvaltningscykeln. Den sträcka av 

Arbogaån som berör utredningen benämns i VISS som ”Arbogaån mellan Galten/Mälaren 

och mynningen till Lillån”. Delen av Mälaren som berör utredningen benämns 

som ”Mälaren-Galten”. 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Arbogaån: 

mellan 

Galten/Mälaren 

och mynningen 

till Lillån 

SE658684-

557298 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

 

Tabell 2. VISS statusklassificering av Mälaren-Galten från 2017-02-23. 

Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Mälaren-Galten 

SE659229-

151821 

Måttlig ekologisk 

status 

God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 2027 

Den ekologiska statusen i Arbogaån bedöms som måttlig. Då biologiska undersöknngar 

saknas i vattenförekomsten är det mätningar av näringsämnen, som är avgörande för 

bedömningen (VISS, 2019). 
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Den kemiska statusen för Arbogaån uppnår inte god status med avseende på 

polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

Den ekologiska statusen i Mälaren-Galten bedöms som måttlig. Det är undersökningar av 

växtplankton (2007-2011) och makrofyter (2011), som är avgörande för bedömningen 

(VISS, 2019). 

Den kemiska statusen för Mälaren-Galten bedöms inte uppnå god status med avseende 

på polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. 

 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Geotekniska förhållanden 

3.1.1 Markförhållanden 

Ett utdrag ur SGU:s jordartskarta visas i figur 4, enligt kartan består de ytliga jordlagren i 

undersökningsområdet främst av postglacial lera. I mitten av utredningsområdet finns ett 

parti av berg. 

 

Figur 4. Jordartskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

Som figur 5 visar varierar jorddjupet till berg mellan 0-20 meter inom det planlagda 

området. 

http://www.sgu.se/
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Figur 5. Jorddjupskarta, utredningsområdet markerat med svart (www.sgu.se). 

3.2 Avrinning 

Från kullen som är belägen i mitten av utredningsområdet sluttar marken till största del 

söderut mot GC-väg men även till viss del åt öster, väster och norr. Enligt det underlag 

som erhållits av Kungsörs kommun varierar höjderna i området mellan +12,7 m och +18,1 

m. I figur 6 illustreras en terrängmodell utifrån befintliga höjder i aktuellt område, pilarna 

visar ytliga avrinningsvägar. De befintliga höjderna kommer till viss del att förändras vid 

anläggning av den planerade förskolan. 

 

Figur 6. Befintlig avrinning inom planområdet (planområdet markerat i rött). 

Inget dagvatten från området leds idag till det kommunala ledningsnätet.  

http://www.sgu.se/
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I områdets östra del finns ett dike, en stor del av det vatten som inte infiltreras inom 

området leds till diket där det leds genom en trumma under vägen vidare till det dike som 

slutligen mynnar ut i Arbogaån, diket i förhållande till utredningsområdet visas i figur7. 

 

Figur 7. Dike i förhållande till utredningsområdet, diket markerat i rött och utredningsområdet i svart. 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet är idag obebyggt och består av åkermark samt tre stycken åkerholmar 

som kommer behållas även efter exploatering. Åkerholmarna anses vara värdefulla då de 

fyller en landskaps- och spridningsfunktion och kan fungera som ledstruktur för växter 

och djur. Åkerholmar kan t.ex. fungera som refug för ängs- och betesmarksväxter och 

bidrar till att skapa en variation i landskapet. Ofta växer här gamla träd, 

blommande/bärande buskar och träd eller stenmiljöer som bidrar till den biologiska 

mångfalden.  

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 3 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa ytans totala area, 

avrinningskoefficient samt dess reducerande yta. 

Tabell 3. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Grönyta 28500 0,1 0,29 
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4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 

tabell 3. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 20- och 100-årsregn med 

en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 102 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 174 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

För att beakta de ökande nederbördsmängderna har dagvattenflödet beräknats med en 

klimatfaktor på 1,25. Resultaten för planområdet redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 20- och 100-årsregn. 

Flöden [l/s] 

20-årsregn 100-årsregn 

102 174 

4.2 Planerad utformning 

I planområdets norra delar är en förskola med sex/åtta avdelningar planerad, detaljplanen 

ger också möjlighet att uppföra ytterligare en förskola i den södra delen av området. De 

nya byggnaderna placeras så att värdefulla åkerholmar bevaras, parkeringar och 

varumottagning placeras så att de är skilda från barnens utevistelse. Infart med bil till 

förskolan sker från Kungsringen, gång- och cykelväg kommer att anläggas i områdets 

norra och södra del, se planerad utformning i figur 8.  

 

Figur 8. Planerad utformning för planområdet. 
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4.2.1 Markanvändning 

I dagsläget finns ingen bebyggelse på området. Den totala ytan för planområdet är cirka 

2,85 hektar, av den ytan kommer cirka 0,56 hektar att hårdgöras, det innebär att cirka 20 

% av den totala ytan kommer att beläggas med asfalt och tak. 

Tabell 5 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 

ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

Tabell 5. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient (φ) 
Reducerad yta [ha] 

(area* φ) 

Asfalt bilväg 1926 0,8 0,16 

Asfalt GC-väg 1462 0,8 0,12 

Parkering 693 0,8 0,06 

Tak 1516 0,9 0,14 

Grönyta 22 903 0,1 0,23 

Totalt 28 500  0,71 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 

ytor enligt tabell 5 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 

specifikt flöde vid ett 10 minuters 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 287 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 = 489 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 6. 

Tabell 6. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 20- och 100-årsregn med en 

klimatfaktor på 1,25. 

Dagvattenflöde [l/s] Volym [m3] 

20-årsregn 100-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 

248 423 149 254 

Vid en jämförelse mellan tabell 4 och 6 kan det tydas att exploateringen kommer medföra 

att dagvattenflödena i området mer än fördubblas. Enligt kommunens strategi för 

dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter exploatering vilket innebär att 

dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning till kommunalt ledningsnät eller 

utsläpp till recipient sker, det innebär att cirka 88 m3 behöver fördröjas inom området vid 

ett 20-års regn samt cirka 150 m3 vid ett 100-års regn. 

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för 

föroreningskoncentrationer- och mängder inom området före och efter exploatering. 

Koncentrationerna och mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas 

i tabell 7 och 8 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De 

markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i tabell 3 och 5. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac vilket har jämförts 

med riktvärden för dagvattenutsläpp, verksamhetsutövare (3VU). 

Som tidigare nämnt är den kemiska statusen ej god  i recipienten vilket innebär att en 

ökning av föroreningshalterna i recipienten inte får medföras. Reningen ska utgå från 

miljökvalitetsnormerna samt  recipientens behov. 
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Tabell 7. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer som 
överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärde µg/l 

1M 
Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 160 130 130 

Kväve (N) µg/l 2000 1000 1400 

Bly (Pb) µg/l 8,0 3,5 3,1 

Koppar (Cu) µg/l 18 11 14 

Zink (Zn) µg/l 75 21 19 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,17 0,29 

Krom (Cr) µg/l 10 1,8 4,1 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,2 3,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,0094 0,034 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40000 28000 43000 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 150 340 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,0057 0,0077 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 8. Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som överskrider de för 
befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Riktvärde kg/år Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,62 0,42 0,68 

Kväve (N) kg/år 8,82 3,3 7,6 

Bly (Pb) kg/år 0,04 0,011 0,017 

Koppar (Cu) kg/år 0,11 0,035 0,076 

Zink (Zn) kg/år 0,32 0,066 0,10 

Kadmium (Cd) kg/år 0,002 0,00055 0,0016 

Krom (Cr) kg/år 0,05 0,0057 0,022 

Nickel (Ni) kg/år 0,11 0,0036 0,018 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0002 0,000030 0,00018 

Suspenderad substans (SS) kg/år 211,61 88 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,47 0,46 1,9 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år - 0,000018 0,000042 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Föroreningskoncentrationerna vid befintlig situation har god marginal till riktvärdet. 

Efter planerad situation ökar majoriteten av föroreningskoncentrationerna (µg/l)  

gentemot den befintliga situationen.  
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6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn finns en risk att vattnet inte kan avledas tillräckligt snabbt via  

dagvattensystemet på fastigheten. Då måste området vara höjdsatt så att vattnet 

avrinner från byggnaderna mot områden som kan översvämmas utan skador på 

byggnader. Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 

marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 

Vatten P110, 2016).  

För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnaden måste marken ges en 

tillräcklig lutning från byggnaden. Avrinningen sker då lämpligast i riktning mot 

närliggande gator. Dessa avrinningsvägar ska dock ses som sekundära då dagvattnet i 

förstahand ska omhändertas inom planområdet. 

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 

ämnen väljas. 

Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar 

och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som 

satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att 

undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de 

materialval som ska användas för byggnation. 

6.1.3 Dagvatten från tak 

Dagvatten från tak börledas ut från stuprör via utkastare och en minst 2,5 meter lång tät 

anvisning. Vattnet kan ledas till rabatter eller en öppen gräsyta. en tillräcklig lutning från 

huset krävs och gräsytan bör slutta svagt mot ett uppsamlande svackdike som eder bort 

vattnet. Se figur 9 för exempel på anläggning av takvattenutkastare. 

 

 

Figur 9. Takvattenutkastare med tät avledning, (Svenskt Vatten). 
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6.1.4 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 

bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 

minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 

genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 10-12. 

 

Figur 10. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

Figur 11. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 

 

Figur 12. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 
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makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 

rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 

filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 

då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 

genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 

igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 

olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 

mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 

kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 

infiltrerar. Se Figur 13 och 14 för exempel på hur system med genomsläppliga 

beläggningar kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 13. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 

 

Figur 14. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015) 
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6.1.5 Gröna tak 

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och 

kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 50 

millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter. Den vanligaste typen av 

gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen. 

Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn och närmar sig 1. 

Exempel på sedumtak visas i figur 15.   

Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan avledning till 

kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20 l/m2 fördröjas på takytan 

(Svenska Natur AB, 2017) 

Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve (StormTac, 

2016). 

 

Figur 15. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018). 

6.2 Dagvattenlösningar 

Avrinningsvägar kommer styras av den planerade verksamheten. Därmed är det viktigt att 

de nya avrinningsförutsättningarna beaktas. Genom att studera befintliga 

terrängförhållanden och den planerade verksamhetens utformning kan framtida 

vattenvägar förutspås. Den planerade verksamheten blir därmed avgörande för 

höjdsättning av dagvattenlösningar. 

Utifrån rådande förutsättningar har ett förslag tagits fram för dagvattenhantering inom 

området. Generellt sett föreslås dagvattnet transporteras på ytan i så stor utsträckning 

som möjligt. Genom att leda dagvattnet ytligt, via översilningsytor, grönytor och öppna 

diken istället för i markförlagt ledningssystem fördröjs vattnet i större utsträckning och 

stora flödestoppar som kan orsaka erosion och översvämningar undviks. Översilningsytor, 

grönytor och öppna diken är dagvattenlösningar som även renar dagvattnet. En annan 
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fördel med att leda dagvattnet ytledes är att det kan samlas upp på ett sätt som kan 

utgöra ett estetiskt och pedagogiskt inslag i förskolans utemiljö. 

 

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagen systemöversikt har baserats på, i dagsläget tillgänglig information om 

verksamhetens utformning. Då denna inte är helt fastställd ännu ska den föreslagna 

systemöversikten ses som ett principförslag med ungefärliga lägen på de olika 

dagvattenlösningarna. De har dimensionerats översiktligt för att kontrollera att systemet 

är genomförbart och uppnår erforderlig kapacitet och föroreningsreduktion. Exakt 

utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede 

vid detaljprojektering.  

I figur 16 illustreras systemöversikten över föreslagna dagvattenlösningar samt 

förmodade framtida vattenvägar efter exploatering. Byggnader höjdsätts så att vattnet 

rinner bort från dom. I följande avsnitt beskrivs varje delområde närmare.  

 

Figur 16. Systemöversikt över föreslagna dagvattenlösningar samt förmodade framtida vattenvägar efter exploatering.  

6.3.1 Del 1 

Delområde 1 föreslås höjdsättas så att vatten rinner från byggnader och parkeringar mot 

grönytor som kan ses som översilningsytor. Ett svackdike föreslås anläggas längs med 

den befintliga gång- och cykelbanan, beroende på höjdsättning kan svackdiket anläggas 

med lutning mot befintligt dike i del 3 eller mot föreslaget dike i del 1. Svackdiket 

kommer främst att fungera som fördröjningsanläggning samt leda bort vatten vid stora 

flöden. 
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6.3.2 Del 2 

Då hela området sluttar lätt väster mot befintligt bostadsområde samt söder ut mot 

Kungsringen kan hela det gröna markområdet ses som en översilningsyta. Vatten från 

hårdgjorda ytor kan ledas ut över och fördröjas i gräsytan. Ett svackdike föreslås 

anläggas i västra delen av delområde 2, svackdiket kan vid höga flöden samla upp vatten 

och undvika att dagvatten från planområdet når bostadsområdet. 

6.3.3 Del 3 

Delområde 3 föreslås höjdsättas så att vatten rinner från byggnader och parkeringar mot 

grönytor som kan ses som översilningsytor. Översilningsytorna föreslås rinna mot det 

befintliga diket som finns inom området. 

6.4 Föreslagna tekniklösningar 

6.4.1 Översilningsytor 

Översilningsytor är svagt sluttande vegetationsytor. När dagvattnet rinner genom 

vegetationen filtreras större partiklar ut och fastnar. Dessutom sänks vattnets hastighet 

(Larm T., 2000). En översilningsyta är enkel och billig att anlägga. Emellertid kan ytan 

erodera vid intensiva regn och höga flöden. Det finns även risk att redan sedimenterade 

partiklar sköljs med vid senare regn (Bäckström, 2002).   

De föreslagna översilningsytorna i den här dagvattenutredningen utgörs av alla grönytor 

inom verksamhetsområdet.  

6.4.2 Svackdiken 

Svackdiken är normalt ett grunt gräsbeklätt dike med svagt sluttande slänter och med 

svag lutning i vattnets flödesriktning. Vid skarpare lutningar kan större stenar eller 

liknande hinder anläggas i svackdiket för att hejda flödet av vatten. Svackdikets 

huvudsakliga uppgift är att avvattna ytor och fördröja flödestoppar (Bäckström, 2002). 

De kan även fungera som förbehandlingssteg till andra reningsanläggningar genom 

sedimentation av partiklar (Blecken, 2016). 

En fördel med svackdiken i kallare klimat är deras potential att fungera som snöupplag. 

Vanligtvis fungerar avledning av smältvatten bra under snösmältningsperioden (Lindwall 

& Hogland, 1981). Dock är det viktigt att avlägsna grus, sand och annat material som 

ackumulerats i diket efter snösmältning. Under vegetationssäsong ingår det i 

underhållet att hålla rent från skräp och sediment samt klippa gräs. För att bibehålla 

partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara växthöjden på 

mellan 50 till 150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt & Johnson, 2005). Svackdikets in- och utlopp 

bör även inspekteras och renas regelbundet. Dikets slänter bör också kontrolleras för 

erosionsksador.  

6.5 Dagvattenflöden efter föreslagen dagvattenlösning 

De föreslagna lösningarna bedöms utifrån beräkningar ha god kapacitet att fördröja 

dimensionerande flöden. I den här utredningen har återkomsttid valts till 20 och 100 år 

och varaktighet till 10 min. För att beakta de ökande nederbördsmängderna har en 

klimatfaktor på 1,25 räknats in. De volymer som behöver fördröjas inom området är vid 

ett 20-års regn 88 m3 samt 150 m3 vid ett 100-års regn. 
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Exploateringen kommer medföra att dagvattenflödena lite mer än dubbleras. De 

föreslagna lösningarna har dimensionerats så att flödet ut från planområdet inte är 

större än innan exploatering. 

Beräknad area för översilningsytorna är tillräcklig för att klara av både ett 20- och 100-

års regn. Beräkningar har utförts i StormTac, enligt beräkningarna klarar 

översilningsytorna av att fördröja cirka 200 m3 vid ett 100-års regn vilket är mer än vad 

som krävs. 

6.6 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

De dagvattenlösningarna som rekommenderas i avsnitt 6.3 används i detta kapitel för 

översiktliga beräkningar av planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag till recipienten 

Mälaren. 

Tabell 9 och 10 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 

föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 

planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av översilningsytor. 

Beräkningarna har utförts i databasen StormTac. 

Tabell 11 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 

dagvattnet passerat reningsanläggningarna.  

Tabell 9. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. 
Koncentrationer som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärden 

1M 
Befintlig situation 

Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 160 130 61 

Kväve (N) µg/l 2000 1000 600 

Bly (Pb) µg/l 8,0 3,5 2,0 

Koppar (Cu) µg/l 18 11 4,2 

Zink (Zn) µg/l 75 21 17 

Kadmium (Cd) µg/l 0,40 0,17 0,17 

Krom (Cr) µg/l 10 1,8 1,4 

Nickel (Ni) µg/l 15 1,2 2,3 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,030 0,0094 0,024 

Suspenderad substans (SS) µg/l 40 000 28000 5700 

Oljeindex (Olja) µg/l 400 150 200 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,030 0,0057 0,0050 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 10. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna dagvattenlösningar. Mängder 
som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet 
Riktvärden 

Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,62 0,42 0,33 

Kväve (N) kg/år 8,82 3,3 3,2 
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Bly (Pb) kg/år 0,04 0,011 0,011 

Koppar (Cu) kg/år 0,11 0,035 0,023 

Zink (Zn) kg/år 0,32 0,066 0,092 

Kadmium (Cd) kg/år 0,002 0,00055 0,00092 

Krom (Cr) kg/år 0,05 0,0057 0,0077 

Nickel (Ni) kg/år 0,11 0,0036 0,012 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,0002 0,000030 0,00013 

Suspenderad substans (SS) kg/år 211,61 88 21 

Oljeindex (Olja) kg/år 2,47 0,46 1,1 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år - 0,000018 0,000027 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 577,3 mm. 

Tabell 11. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

52 57 36 70 12 42 65 32 30 87 42 35 

Med hjälp av dagvattenlösningen har föroreningskoncentrationerna efter exploatering 

blivit lägre dock har nickel, oljeindex och kvicksilver fortfarande ett högre värde 

gentemot det befintliga värdet, men har bra marginal till riktvärdet.  

7 Slutsats och rekommendationer 

I denna dagvattenutredning har ett förslag till en översiktlig systemlösning tagits fram 

utifrån den planerade förskoleverksamheten. Observeras bör att endast en översiktlig 

dimensionering av de föreslagna dagvattenanläggningarna har gjorts. Eftersom 

utformningen av verksamheten ännu inte är helt fastställd är lösningen som presenteras 

i rapporten en principiell systemlösning.  Då detta har tagits i beaktande anses 

systemlösningen vara flexibel och bör kunna appliceras på en slutgiltiga lösningen. 

Det är viktigt att tänka utifrån en säkerhetsaspekt när det gäller en verksamhet så som 

en förskola. De föreslagna dagvattenanläggningarna får ej äventyra barnens säkerhet. 

Därför är det viktigt att tänka på hur de föreslagna anläggningarna utformas. Till 

exempel bör släntlutningen på diken ej vara för brant. Deras djup bör ej heller vara för 

stor. Den exakta dimensioneringen och dragningen kan göras i ett senare skede när den 

slutgiltiga utformningen av verksamheten är fastställd. Även eventuella 

dräneringsledningar, intag och liknande hör till detaljprojektering, vilket inte ingår i den 

här utredningen.  
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