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SAMMANFATTNING 
Fastigheterna Libbarbo 8:1 och 1:9 i Tierp ska få en 
ny detaljplan. Området består idag av naturmark 
samt en grusplan som används som parkeringsyta. 
AB Tierpsbyggen planerar att bebygga området 
med bostäder och trygghetsboende.

Exploateringen innebär en större andel hårdgjord 
yta och därmed en större dagvattenavrinning. För 
att inte öka dagvattenflödet jämfört 
med nuläget vid dimensionerande regn beräknas 
att en magasinsvolym om 83 m3 behövs.

Takytor och hårdgjorda ytor föreslås avvatt-
nas till växtbäddar för rening och fördröjning. 
Växtbäddarna föreslås anläggas med en ned-
sänkt yta för att skapa extra fördröjningsvolym. 
Bäddarnas dränering kopplas till det kommunala 
dagvattennätet.

För att minska risken för översvämningar vid 
extrema regntillfällen kan en nedsänkt över-
svämningsyta anläggas på gårdsytan. Denna står 
torr i normala fall och kan då utnyttjas för andra 
funktioner.

Föreslaget dagvattensystem innebär att flödet  ut 
från området vid ett 20-årsregn med klimatfaktor 
1,25 inte ökar jämfört med nuläget utan klimatfak-
tor. Föroreningssituationen beräknas generellt för-
bättras och systemet bedöms kunna bidra till att 
uppnå god vattenstatus i recipienten Vendelsjön.

GRANSKNINGSVERSION
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1 INLEDNING

Utredningen omfattar:
• beskrivning av dagvattenrecipienten och dess 

statusklassning
• beskrivning av dagvattenavrinningen före och 

efter exploatering
• beräkning av dimensionerande flöden före och 

efter exploatering (med klimatfaktor) samt 
erforderligt fördröjningsmagasin

• föroreningsberäkningar före och efter 
exploatering

• förslag till utformning av dagvattensystem för 
fördröjning och eventuell rening

• konsekvenser på recipienten av planförslaget.

1.1 Bakgrund och syfte
Fastigheterna Libbarbo 8:1 och 1:9 ska få en ny 
detaljplan. Detaljplanen ska möjliggöra byggna-
tion av bostäder och trygghetsboende i upp till 4 
våningar. På platsen finns idag en grusad parke-
ringsyta samt naturmark.

1.2 Uppdraget
AB Tierpsbyggen har gett Ramböll Sverige AB i 
uppdrag ta fram en dagvattenutredning för området 
(Figur 1). Området, som hädanefter kallas ”utred-
ningsområdet”, ligger i tätorten Örbyhus i Tierps 
kommun. Syftet med dagvattenutredningen är att 
kartlägga förutsättningarna för dagvattenhantering 
inom utredningsområdet med hänsyn till planerad 
exploatering. 

FiGUR 1. UTREDNiNGSOMRÅDET LiGGER 
i TÄTORTEN ÖRBYHUS i TiERPS KOMMUN 
OCH ÄR MARKERAT MED ViT LiNJE (HiTTA.
SE).

GRANSKNINGSVERSION
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.4 Översiktsplan
Tierps kommun har tagit fram en översiktsplan  
(Tierps kommun, 2011) som beskriver använd-
ningsområden för mark och vatten under åren 
2010-2030. i kommunens vision prioriteras barn 
och ungdomar, utveckling och tillväxt och god livs-
miljö. i Örbyhus planeras enligt översiktsplanen en 
ökning i invånarantal från ca 2 300 till mellan 2 500 
och 3 000.

2.5 Befintliga förhållanden

2.5.1 Utredningsområdet idag
Utredningsområdet består idag av skogs- och ängs-
mark samt en grusad yta som används som par-
keringsplats för det närliggande vårdhemmet 
Vendelgården (Figur 2). Väster om området går 
Uppsalavägen och i öster finns ett bad. I söder 
ligger en fastighet med en bostad. 

2.5.2 Geologi, geotekniska förhållanden och 
hydrologi
Enligt jordartskarta från SGU består marken i 
utredningsområdet av glacial lera i norr och sandig 
morän i söder (Figur 3). Lera har relativt låg genom-
släpplighet för vatten, medan morän är något mer 
genomsläpplig. Området där morän förekommer är 
därför mer lämpligt för infiltration. 

2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering
Utgångspunkten för denna utredning är att ingen 
försämring ska ske, d.v.s. föroreningshalter ska 
inte öka jämfört med nuläget.

2.2 Dimensionering av öppna 
dagvattensystem
Svenskt vattens publikation P110 (2016) innehåller 
bl.a. förslag på funktionskrav för dagvattensystem. 
Öppna dagvattensystem i tät bostadsbebyggelse 
bör enligt P110 dimensionernas för regn med 20 
års återkomsttid. Vidare ska hänsyn tas till ökad 
nederbörd till följd av klimatförändringar. Enligt 
P110 ska 25 % klimatpåslag användas vid beräk-
ning av framtida dagvattenflöden, d.v.s. klimatfak-
tor 1,25.

2.3 Underlag och källor
Följande underlag har legat till grund för 
utredningen:
• Skiss över husens placering, Arkitektgruppen, 

dwg-fil skickad via mail 2017-06-13
• Ansökan om planläggning Libbarbo 8:1 och 1:9, 

AB Tierpsbyggen 2016-12-06
• Beslut om planändring Libbarbo 8:1 och 1:9, 

Tierps kommun 2017-01-31

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.

© Lantmäteriet.
Rutnät i svart anger

koordinater i Sweref99TMSkala 1:2500

0 10 20 30 40 50 60 m

FiGUR 2. UTREDNiNGSOMRÅDES 
NUVARANE MARKANVÄDNiNG.

FiGUR 3. JORDARTSKARTA (SGU, 2017). 
UTREDNiNGSOMRÅDETS UNGEFÄRLiGA GRÄNS 
ÄR MARKERAD MED SVART LiNJE.
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2.5.3 Befintlig avvattning
Utredningsområdet är något kuperat och mindre 
låg- och höjdpunkter har noterats (Figur 5-Figur 
11). En höjdrygg löper längs med en mindre stig i 
väst-östlig riktning. Uppsalavägen har en höjdpunkt 
väster om utredningsområdet. Utanför områdets 
nord-östra del, mot badplatsen, finns en mindre 
vall. Dagvatten avrinner in i utredningsområdet från 
fastigheten i söder samt från Uppsalavägen in på 
parkeringsplatsen. Parkeringsplatsen ligger i dag i 
en lågpunkt. En annan lågpunkt ligger i utrednings-
områdets sydöstra kant. Större delen av utred-
ningsområdet avvattnas troligtvis till diket i sydöst 
via befintlig dagvattenledning eller ytlig avrinning 
(avsnitt 2.5.4).

Dagvatten avrinner från utredningsområdet 
söderut till recipienten Vendelsjön (Figur 12). 
Utredningsområdet ingår i delavrinningsområdet 
inloppet i Vendelsjön.

Det finns inga kända markavvattningsföretag inom 
utredningsområdet.

2.5.4 Befintliga ledningar
Befintliga dagvattenledningar med dimension 300 
mm går genom utredningsområdet och leder dag-
vattnet till ett dike i sydost (Figur 4). inom utred-
ningsområdet finns en brunn med vattengång in 
på +25,23 och vattengång ut +24,22. Nedströms 
denna brunn, sydöst om området, finns en brunn 
med vattengång in +24,96 och ut +24,89.

FiGUR 4. BEFiNTLiGA DAGVATTENLEDNiNGAR (GRÖN 
LiNJE), LEDNiNGSDiMENSiON i MiLLiMETER (SVART 
TEXT), VATTENGÅNGAR (VG), FLÖDESRiKTNiNG 
(GRÖN PiL) OCH UTREDNiNGSOMRÅDE (SVART 
LiNJE).

FiGUR 5. NUVARANDE AVVATTNiNG. 
UTREDNiNGSOMRÅDET ÄR MARKERAT MED SVART 
LiNJE.
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FiGUR 6. FOTO TAGET i ÖSTLiG RiKTNiNG.

FiGUR 7. FOTO TAGET i NORDÖSTLiG RiKTNiNG SOM 
ViSAR LÅGPUNKT (LP) ViD PARKERiNGSPLATSEN.

LP
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FiGUR 8. FOTO TAGET i SYDÖSTLiG RiKTNiNG SOM 
ViSAR LÅGPUNKT (LP) i SYDÖST.

FiGUR 9. FOTO TAGET i NORDVÄSTLiG RiKTNiNG.

LP
GRANSKNINGSVERSION
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FiGUR 10. FOTO TAGET i SYDLiG RiKTNiNG 
SOM ViSAR DAGVATTENBRUNN iNNE i 
UTREDNiNGSOMRÅDET.

FiGUR 11. FOTO TAGET i SYDLiG RiKTNiNG SOM 
ViSAR LUTNiNG iN i UTREDNiNGSOMRÅDET FRÅN 
UPPSALAVÄGEN.
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2.5.5 MKN och naturvärden
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster 
utgör kvalitetskrav. För ytvattenförekomster syftar 
normerna till att uppnå hög eller god ekologisk 
status och god kemisk ytvattenstatus senast 2015, 
om de inte omfattas av undantag. Undantag kan 
meddelas i form av tidsfrist, exempelvis god eko-
logisk status 2021, eller mindre strängt krav. Som 
underlag för MKN har ekologisk status eller poten-
tial samt kemisk ytvattenstatus bedömts för varje 
vattenförekomst. Ekologisk status är en samman-
vägning av biologiska, kemiska och hydrologiska 
parametrar och klassificeras i fem klasser: hög, 
god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. 
Kemisk ytvattenstatus bestäms av gränsvärden för 
33 ämnen som är gemensamma för EU. Samtliga 
ämnen är miljögifter och benämns i vattenförvalt-
ningsarbetet som prioriterade ämnen. Exempel på 
prioriterade ämnen är: kadmium, kvicksilver, tri-
butyltenn (TBT) och flera olika polyaromatiska kol-
väten (PAH). Om gränsvärdet för ett av ämnena 
överskrids klaras inte kravet på god kemisk 
ytvattenstatus.

Utredningsområdet ingår i delavrinningsområ-
det inloppet i Vendelsjön och huvudavrinningsom-
råde 61 Norrström. Vattenförekomsten Vendelsjön 

(EU_CD: SE667218-160102) ligger söder om 
utredningsområdet och är recipient för dagvatt-
net. Vendelsjöns ekologiska status klassades 2013-
09-17 till Måttlig (ViSS, 2017). De kvalitetsfaktorer 
som inte uppnår god status, utan endast måttlig, 
är halten klorofyll a, makrofyter, ljusförhållanden, 
konnektivitet i sjöar och morfologiskt tillstånd i 
sjöar. Utslagsgivande för statusklassningen är kva-
litetsfaktorn Makrofyter. Klassningen är dock osäker 
eftersom flera parametrar ligger på gränsen mellan 
god och måttlig status. Miljökvalitetsnormen beslu-
tades 2017-02-23 till god ekologisk status 2021. 

Enligt ViSS statusklassning från 2015-08-16 uppnås 
ej god kemisk status i Vendelsjön. Motiveringen 
till statusklassningen är att gränsvärdet för halten 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) 
inte uppnås. Gränsvärdet för kvicksilver och PBDE 
överskrids i alla vattenförekomster i Sverige. 
Vendelsjöns kemiska status utan överallt överskri-
dande ämnen är inte klassad. Miljökvalitetsnormen 
beslutades 2017-02-23 till god kemisk ytvatten-
status, med undantag för mindre stränga krav på 
de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 
PBDE.

FiGUR 12. DELAVRiNNiNGSOMRÅDE iNLOPPET TiLL 
VENDELSJÖN.

Planområde

GRANSKNINGSVERSION
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FiGUR 13. FRAMTiDA MARKANVÄNDNiNG.

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

3.1 Planområdets föreslagna utformning
Fastigheterna Libbarbo 8:1 och 1:9 ska få en 
ny, gemensam detaljplan som möjliggör byg-
gande av bostäder och/eller trygghetsboende med 
upp till fyra våningar. Enligt dwg-fil levererad av 
Arkitektgruppen 2017-06-13 planeras flera bygg-
nader samt parkeringsplatser (Figur 13). Mitt i 
området planeras för en gårdsyta.GRANSKNINGSVERSION
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4 BERÄKNINGAR

genomfartsvägar samt för ämnena partiklar (SS), 
näringsämnen och metaller, undantaget kvicksilver. 
i ett markanvändningsområde exempelvis villabe-
byggelse ingår även lokalgatorna, så dessa ska inte 
beräknas separat. En översiktligt utförd bedömning 
av hur säker eller osäker respektive schablonhalt är 
finns redovisat på www.stormtac.com. 
 
4.2 Flödesberäkning
Flödet av dagvatten har beräknats utifrån mar-
kanvändning, ytor och avrinningskoefficienter som 
redovisas i Tabell 1.

4.1 Metod
Flöde och föroreningar har beräknats i det webba-
serade verktyget StormTac (v.17.1.3). i StormTac 
beräknas flöden och fördröjningsvolym enligt 
Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 
2016). Föroreningar beräknas utifrån schablon-
halter som baseras på långa, flödesproportionella 
provtagningsserier och motsvarar årsmedelkon-
centrationer vid den årliga nederbörden 636 mm. 
Föroreningsberäkningarna omfattar både inläck-
ande grundvatten, så kallat basflöde, och dag-
vatten. Näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), 
tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspen-
derad substans (SS), oljeindex, polycykliska aro-
matiska kolväten (PAH16) samt benso(a)pyren 
(BaP) inkluderas i beräkningen.

4.1.1 Osäkerheter i beräkningsverktyget 
StormTac
i modellen sammanställs schablonvärden i form av 
årliga avrinningskoefficienter och schablonhalter för 
olika markanvändning. Schablonvärdena uppdate-
ras kontinuerligt efter kännedom om nya undersök-
ningar. i StormTac beräknas årlig föroreningsbe-
lastning utifrån total årlig nederbörd (korrigerad för 
mätfelen avdunstning, vind och vidhäftning), voly-
mavrinningskoefficienter, areor och schablonhalter 
per markanvändning i tillrinningsområdet. i model-
len kan även årsmedelhalt beräknas.

Kalibrering av schablonhalterna görs med hänsyn 
till tidstrender och för ämnen med få data görs 
jämförelser med data från liknande markanvänd-
ning. En enda undersökning (ett specifikt databas-
värde) utgör värdet av en lång serie av flödespro-
portionellt tagna samlingsprover. Detta innebär att 
enskilda värden kan utgöra ett sammanställt med-
elvärde av flera prover eller många olika undersök-
ningar. Vid val av schablonhalt har hänsyn tagits 
till detta.

Främst svenska undersökningar har använts för 
kalibreringen varmed dessa schablonhalter är mest 
tillförlitlig för svenska förhållanden, men på grund 
av bristen på data för vissa föroreningar och vissa 
markanvändningar har även internationella studier 
använts. Generellt är tillförlitligheten högst (sprid-
ningen minst) för de olika bostadsområdena och 

Markanvändning Area 
(ha)

Avr.
koeff

Red. area 
(ha)

Före 
expl.

Parkerings-/Grusyta 0,076 0,4 0,030

Blandat grönområde 0,486 0,1 0,049

Totalt 0,56 0,08

Efter 
expl.

Hårdgjord yta1 0,214 0,8 0,171

Parkering 0,021 0,8 0,017

Takyta 0,128 0,9 0,115

Blandat grönområde 0,152 0,1 0,015

Gårdsyta 0,047 0,4 0,019

Totalt 0,56 0,34

TABELL 1. UTREDNiNGSOMRÅDETS MARKANVÄNDiNG.

Flödesberäkningarna har gjorts för 20-årsregn, 
enligt avsnitt 2.1. Utredningsområdet är litet och 
rinntiden kort, varför regn med 10 minuters varak-
tighet valts som dimensionerande. Före exploate-
ring har ingen klimatfaktor använts, efter exploate-
ring har klimatfaktor 1,25 använts.

Dagvattenflödet före exploatering har beräknats till 
23 l/s och efter exploatering till 120 l/s (Tabell 2).

1 Lokalgata med kantsten i föroreningsberäkningarna

GRANSKNINGSVERSION
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4.3 Föroreningsberäkning
i föroreningsberäkningarna har markanvändningar 
och avrinningskoefficienter enligt Tabell 1 använts. 
Resultatet visas i Tabell 3 - Tabell 4.  Halten av de 
flesta föroreningarna och mängden av samtliga för-
oreningar beräknas öka till följd av exploateringen.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före 
expl.

74 960 8,3 14 40 0,19 3,8 1,4 0,02 47000 230 0,34 0,012

Efter 
expl.

110 1400 7,9 19 49 0,37 2,6 2,3 0,03 45000 140 0,32 0,009

TABELL 3. FÖRORENINGSHALTER I DAGVATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET (ΜG/L). ROSA SIFFROR ÖKAR JÄMFÖRT MED NULÄGET.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före 
expl.

0,07 1,0 0,008 0,013 0,04 0,0002 0,004 0,001 0,00002 47 0,23 0,0003 0,00001

Efter 
expl.

0,27 3,5 0,020 0,047 0,12 0,0009 0,006 0,006 0,00008 110 0,34 0,0008 0,00002

TABELL 4. FÖRORENiNGSMÄNGDER i DAGVATTEN UTREDNiNGSOMRÅDET (KG/ÅR). ROSA SiFFROR ÖKAR JÄMFÖRT MED NULÄGET.

Före expl. Efter expl.

Återkomsttid (år) 20 20

Varaktighet (min) 10 10

Klimatfaktor 1 1,25

Regnintensitet (l/s,ha) 286,7 358,4

Reducerad area (ha) 0,08 0,34

Flöde (l/s) 23 120

TABELL 2. DiMENSiONERANDE FÖRUTSÄTTNiNGAR.

GRANSKNINGSVERSION
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5 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING

Följande principer bör gälla:
• Dagvatten infiltreras i så stor utsträckning som 

möjligt.
• Avledning av dagvatten sker i första hand på 

ytan.
• Hårdgjorda ytor avleds direkt till grönytor.
• Parkeringsplatser och andra hårt nedsmutsade 

ytor avleds direkt till växtbäddar för att uppnå 
god rening.

• Kantsten undviks för att underlätta ytlig avled-
ning av dagvatten.

• Stuprör från tak avleder vattnet till föreslagna 
växtbäddar.

• Gården höjdsätts så att dagvatten kan avledas 
ytligt till kringliggande lokalgator.

• Öppna entréer till gårdar från gatuplan måste 
anpassas till eventuella lågpunkter på innergår-
den för at undvika instängda ytor.

• För att undvika tillskott av näringsämnen till 
recipienten är det viktigt att grönytor och växter 
på kvartersmark gödslas sparsamt.

• Växtbäddarna samt eventuella andra dagvatte-
nanläggningar förses med bräddfunktion så att 
vattnet kan avledas på ett säkert sätt vid kraf-
tiga regn.

5.1 Fördröjningsvolym
Dagvattensystemet ska dimensioneras enligt avsnitt 
2.2, så att dagvattenflödet vid ett 20-årsregn inte 
ökar jämfört med nuläget. Flödet från utrednings-
området efter exploatering har beräknats till 120 
l/s (avsnitt 4.2). För att inte öka flödet jämfört med 
nuläget vid ett 20-årsregn ska flödet genom fördröj-
ning sänkas till 23 l/s.  Enligt beräkning i StormTac 
(v17.3.1) krävs en magasinsvolym om 83 m3 för att 
klara fördröjningen. i beräkningarna har en reduce-
rande flödesfaktor om 2/3 använts för att kompen-
sera för lägre utflöden när magasinet inte är fyllt.

5.2 Struktur/princip för 
dagvattenhanteringen
Dagvatten föreslås renas och fördröjas i öppna 
dagvattenlösningar nära källan. Förslaget är att 
anlägga växtbäddar i utkanten av utredningsom-
rådet, se Figur 14 och bilagan Avvattningsplan. 
Växtbäddarna ska ha kapacitet att fördröja 83 m3.

FiGUR 14. AVVATTNiNGSPLAN. SE ÄVEN 
BiLAGAN AVVATTNiNGSPLAN.
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Det anses inte föreligga någon risk för översväm-
ning i utredningsområdet om höjdsättning görs 
enligt rekommendationerna ovan.

5.6 Materialval
För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör 
material som inte innehåller miljöskadliga ämnen 
väljas.  Kända material som avger föroreningar
är till exempel takbeläggning, belysningsstolpar 
och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger orga-
niska föroreningar.

Avrinningen kan minskas genom användande av 
material med låg avrinningskoefficient, exempelvis 
permeabla beläggningar. På så vis minskar fördröj-
ningsbehovet i växtbäddarna. 

5.7 Dränering och anslutning till befintligt 
dagvattennät
Växtbäddarna förses med dräneringsledningar 
som ansluts till det allmänna dagvattennätet enligt 
bilagan Avvattningsplan.

5.8 Föroreningsberäkningar med 
föreslagen dagvattenhantering
Föroreningsberäkningar har gjorts med föresla-
get system där dagvatten renas i 220 m2 växtbäd-
dar med 850 mm bygghöjd. Enligt beräkningarna 
innebär systemet generellt en förbättring av föro-
reningssituationen jämfört med nuläget. Halten av 
samtliga föroreningar beräknas minska. Mängden 
föroreningar minskar eller förblir oförändrad, med 
undantag för ämnena fosfor, kväve, nickel, kvick-
silver och olja som ökar något i mängd (Tabell 5 - 
Tabell 6).

5.3 Takens avvattning
Om möjligt bör alla tak avvattnas direkt till före-
slagna växtbäddar, se bilagan Avvattningsplan. På 
så vis kan allt takdagvatten renas och fördröjas och 
riskerar inte att orsaka skador på byggnader. Om 
delar av taken istället behöver avvattnas in mot 
gården kan gården höjdsättas så att takdagvattnet 
ändå leds till växtbäddarna.

5.4 Växtbäddar
Växtbäddarna utformas med flera jordlager (Figur 
15) och deras vattenhållande förmåga beror bl.a. 
på jordlagrens porositet. Exempelvis kan växt-
bäddarnas totala bygghöjd vara 850 mm (350 
mm makadam, 100 mm grov sand, 450 mm väx-
tjord) och den genomsnittliga porositeten 0,33. Om 
dessa bäddar byggs nedsänkta med 100 mm tom 
yta ovanpå krävs ca 220 m2 växtbäddar för skapa 
den erforderliga magasinsvolymen 83 m3. Genom 
att anlägga nedsänkta växtbäddar fås dessutom 
en avskärande funktion som förhindrar vatten att 
rinna in från kringliggande mark.

5.5 Höjdsättning och sekundära 
avrinningsvägar
Vid kraftiga regn kommer dagvattennätet gå fullt. 
Dagvatten kommer då samlas på ytan och riske-
rar att skada byggnader. Gården bör höjdsättas så 
att säker, kontinuerlig avledning på ytan kan ske 
ut till kringliggande lokalgator. Höjdsättningen görs 
så att byggnader ligger högre än omgivande mark. 
På så vis kan lokalgatorna utnyttjas som sekundära 
avrinningsvägar när dagvattennätet går fullt.

Marken inom utredningsområdet är bitvis kuperad 
och bör avjämnas så att inga lågpunkter finns där 
byggnader planeras. Marken närmast husen bör 
alltid luta bort från husfasaden.

FiGUR 15. PRiNCiPSKiSS VÄXRBÄDD 
(HTTP://APP.STORMTAC.COM/, HÄMTAD 
2017-08-21).
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P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före expl. 74 960 8,3 14 40 0,19 3,8 1,4 0,02 47000 230 0,34 0,012

Efter 
expl.

Utan rening 110 1400 7,9 19 49 0,37 2,6 2,3 0,03 45000 140 0,32 0,009

Med rening 40 690 1,1 4 5,1 0,03 1,3 1 0,01 9300 100 0,03 0,005

TABELL 5. FÖRORENINGSHALTER I DAGVATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET (ΜG/L). ROSA SIFFROR ÖKAR JÄMFÖRT MED NULÄGET.

TABELL 6. FÖRORENiNGSMÄNGDER i DAGVATTEN FRÅN UTREDNiNGSOMRÅDET (KG/ÅR). ROSA SiFFROR ÖKAR JÄMFÖRT MED NULÄGET.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP

Före expl. 0,07 1,0 0,008 0,013 0,04 0,0002 0,004 0,001 0,00002 47 0,23 0,0003 0,00001

Efter 
expl.

Utan rening 0,27 3,5 0,020 0,047 0,12 0,0009 0,006 0,006 0,00008 110 0,34 0,0008 0,00002

Med rening 0,10 1,7 0,003 0,010 0,01 0,0001 0,003 0,003 0,00003 23 0,25 0,0001 0,00001

5.9 Sammanvägd bedömning av 
lösningar
Den planerade exploateringen innebär en ökning 
av andelen hårdgjord yta. Vidare utförs beräk-
ningarna med 25 % klimatpåslag på nederbörden. 
Detta leder tillsammans till att dagvattenflödet 
från utredningsområdet ökar med mer än 400 %. 
De större dagvattenflöden innebär också en ökad 
transport av föroreningar. 

Med föreslaget dagvattensystem omhändertas 
dagvatten nära källan och allt dagvatten renas 
och fördröjs innan det släpps till allmän ledning. 
Systemet har kapacitet att fördröja dagvatten så 
att flödet inte ökar jämfört med nuläget upp till ett 
20-årsregn. Om dagvattennätet skulle gå fullt vid 
kraftiga regn avleds dagvatten ytligt till omgivande 
lokalgator.

Föreslaget dagvattensystem innebär generellt 
en förbättring av föroreningssituationen jämfört 
med nuläget. Halten av samtliga föroreningar 
samt även mängden av de flesta föroreningarna 
sjunker. Exploateringen bedöms öka möjlighe-
terna att uppnå miljökvalitetsnormerna i recipien-
ten Vendelsjön.

GRANSKNINGSVERSION
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6 EXEMPEL PÅ DAGVATTENLÖSNINGAR

man ofta ha avlånga växtbäddar med träd där bäd-
darna kan vara antingen öppna eller gallertäckta. 
På större ytor som torg eller gårdar kan man ha 
betydligt större växtbäddar med en mer varierande 
växtsammansättning. i botten sätts ofta en drä-
nering för att säkerställa att det inte blir stående 
vatten. Dagvattnet kan ledas in på flera olika sätt 
och det varierar oftast beroende på förutsättning-
arna. Från gårdsytor kan man leda in vattnet ytligt 
eller via öppningar i ev. kantstenen eller olika typer 
av brunnslösningar. Från tak kan det ofta lämpa 
sig att leda ut vattnet via stuprörsutkastare eller 
liknande. 

6.1 Växtbäddar
Vatten från tak, gårdar, hårdgjorda ytor, m.m. kan 
avledas till växtbäddar. i dessa sker fördröjning 
och rening av dagvattnet genom sedimentering, 
växtupptag och avdunstning. Växtbäddarna kan 
vara nedsänkta för att lättare kunna leda in vattnet 
ytligt och få till en fördröjningsvolym ovanpå växt-
bädden där vattnet kan uppehållas och sakta infil-
trera. Där det inte är möjligt att få till nedsänkta 
växtbäddar så kan man även använda upphöjda 
växtbäddar.

Växtbäddar kan utformas på många olika sätt och 
variera i storlek (Figur 16). Längs gator brukar 

FiGUR 16. VÄXTBÄDDAR. Ö.T.V. GRÖNYTOR PÅ GÅRD, 
Ö.T.H. iNLEDNiNG ViA STUPRÖRSUTKASTARE, N.T.V. 
VÄXTBÄDD MED MARKGALLER, N.T.H. iNLOPP PÅ BRED 
FRONT ViA NOLLAD KANTSTEN.
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6.2 Permeabla ytor
istället för hårdgjorda beläggningar som asfalt eller 
betong kan genomsläppliga (permeabla) belägg-
ningar som till exempel grus, betonghålsten eller 
Pelleplattor (fyllda med antingen gräs eller grus) 
användas på gårdar (Figur 17). Genomsläppliga 
beläggningar har lägre avrinningskoefficient än 
icke-permeabla och minskar de uppkomna dag-
vattenflödena vid regn. Infiltration genom belägg-
ningens yta kan även bidra till rening av dagvatten. 
Genom att minska avrinningen minskar också 
mängden föroreningar per år. Det i sin tur gör att 
anläggningar för rening och fördröjning kan göras 
mindre.

6.3 Multifunktionella ytor, torrdammar
Multifunktionella ytor används för att utjämna 
flöden och undvika skador vid kraftig nederbörd 
(Figur 18 - Figur 19). Dessa kan utformas som 
försänkningar i hårdgjorda ytor eller på grönytor. 
Anläggningarna utformas med ett reglerat utlopp 
för det dimensionerande utflödet från området så 
att tillfälliga vattenspeglar bildas vid hög avrinning. 
Dessa töms sedan successivt då avrinningen avtar. 
Multifunktionella ytor kan med fördel vara gräsbe-
klädda och anläggas med flacka slänter men kan 
även utgöras av hårdgjorda ytor. Under torrvä-
der kan de utnyttjas till andra ändamål, som till 
exempel lekplats eller parkyta. Att anlägga t.ex. 
en torrdamm istället för en damm med permanent 
vattenyta kan vara lämpligt om det riskerar att vara 
för lite vatten i dammen mellan regnen så att igen-
växning och dålig lukt uppstår. Reningen är inte lika 
bra i en torrdamm men om fördröjningsbehovet är 
det viktigaste kan det vara ett bra alternativ. 

FiGUR 17. PELLEPLATTOR (VEGTECH) 
SOM ÄR PERMEABLA OCH KÖRBARA. 

FiGUR 18. NEDSÄNKT, MULTiFUNKTiONELL 
YTA i ROTTERDAM, NEDERLÄNDERNA

FiGUR 19. SEKTiON AV MULTiFUNKTiONELL 
YTA i KV, BRÄNNAREN, FRAMTAGEN AV 
RAMBÖLL FÖR MALMÖ STAD
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