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1

Inledning
Sweco har fått i uppdrag av Sandvikens kommun att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning för området Södra Tuna, då Sandvikens kommun har för
avsikt att detaljplanelägga området. Södra Tuna är belägen strax norr om centrala
Sandviken. Som en del i det uppdraget behöver dagvattenhanteringen utredas vilket
denna utredning kommer att belysa. Områdets läge visas i Figur 1.

Figur 1: Planområdets läge i röd cirkel i förhållande till Sandvikens tätort

1.1

Riktlinjer för dagvatten
Under ett möte den 5e mars 2021 diskuterades förutsättningarna för
dagvattenutredningen. Då Sandvikens kommun saknar en dagvattenstrategi kom
parterna överens om att fördela användningsområden på de bebyggda områdena enligt
följande: 25% natur, 30% tak, 45% asfalt.
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2

Platsspecifika förutsättningar
Planområdet består idag av skog, myr, en kraftledningsgata och delar av en skjutbana.
Vidare angränsar området till Europaväg 16, och specifikt till trafikplats Scherpbacken i
sydvästra hörnet. Efter exploatering kommer området att bestå av handel, industri,
verksamheter och kontor.

2.1

Avrinningsområden och markanvändning
Avrinningsområden i planområdet har bestämts med hjälp Scalgo Live. I nuläget avrinner
en del av planområdet till en samlingspunkt i nordöstra hörnet, detta avrinningsområde
kommer att kallas område 1 i utredningen. Sedan finns det ett område som i nuläget
avrinner i syd/sydöstlig riktning till E16, där en bäck fångar upp dessa flöden delvis. Detta
område kallas för område 2 i utredningen. Det sista området rinner från väst i östlig
riktning, till samma bäck som leder vattnet söderut genom en trumma, och detta område
kommer att kallas område 3 i utredningen. Område 2 och 3 är separarade av en bäck
som omfattas av strandskydd, vilket gör att fördröjning av avledning av dessa områden
ska ske på var sin sida om bäcken. I nuläget är området skogsmark. Se
avrinningsvägarna i Figur 2.

Figur 2: Avrinningsvägar inom planområdet. Område 1 är markerad gul, område 2 i grön och
område 3 i röd.
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2.2

Recipienter
Dagvatten ska fördröjas lokalt inom området på allmän plats för att uppnå
flödesneutralitet innan det leds till anslutande ledningsnät, dike eller trumma. Dagvatten
från område norr leds via sina naturliga rinnvägar till Tunasjön och därefter
Fiskängstjärnen. I Fiskängstjärnen låter man föroreningar sedimentera för att sedan leda
vidare dagvattnet via Jädraån till Storsjön.
Information om bedömd ekologisk och kemisk status har hämtats från VISS (Vatten
Informationssystem Sverige, 2017) för den berörda vattenförekomsten i Storsjön.
Storsjön bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Miljöproblemen i Storsjön innefattar bl.a. övergödning och syrefattiga förhållanden,
miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan.
Område söder kommer att avrinna till en trumma som leder vattnet till ett myrområde i
söder om E16, kallad Malmmuren. Där bedöms vattnet kunna infiltrera och således inte
påverka någon identifierad recipient.

2.3

Befintlig geologi
Den befintliga geologin består till största del av sandig morän och ett litet område med
torvmosse. Sandig morän har en medelgod infiltrationsförmåga jämfört med jordarter rika
på lera och silt. Risken för att jorden blir vattenmättad vid intensiva regn bedöms vara
medelstor. Enligt den hydrogeologiska utredningen utförd i området är grundvattennivån
hög, mellan 0-1 meter. Detta kan resultera i stående ytvatten som infiltrerar i mindre grad.
Jordartskartan för området syns i Figur 3.
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Figur 3: Jordartskarta med plankarta i rödmarkerat område (gammal layout). Källa: SGU

3

Metod för flödesberäkning
Med hjälp av plankartan som tillhandahölls av kunden har avrinningsområden och
framtida användningsområden kunnat identifieras och dess yta har bestämts med hjälp
av Scalgo Live och Auto CAD.
Beräkning av dagvattenflöden har gjorts enligt den rationella metoden som beskrivs i
Svenskt Vatten Rapport P110.1

4

Beräkningar
Nedan presenteras beräkningar för dagvattenflöden och fördröjningsvolymer före och
efter exploatering.

4.1

Dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer
Flöden beräknades utifrån markanvändning. Dimensionerande flöden har beräknats för
regn med återkomsttid 100 år för att klara trafikverkets belastningskrav på deras trummor
nedströms. Dagens markanvändning har uppskattats via ortofoton och efter exploatering
genom planritning.
Beräknad markanvändning för området redovisas i Tabell 1.
1

Avledning av dag- drän- och spillvatten, Svenskt Vatten
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Tabell 1: Markanvändning före och efter exploatering samt avrinningskoefficient (φ)

Markanvändning

ϕ

Tak
Asfalt
Natur

0,9
0,8
0,1

Före exploatering
(ha)
0
0
39,5

Efter exploatering
(ha)
4,6
9,6
25,4

Områdesstorleken för avrinningsområdena i nuläget har bestämts med hjälp av Scalgo
och plankartan.
Tabell 2: Dimensionerande flöden för område 1, 2 och 3.

Regnets
återkomsttid
100 år
#1
#2
#3

4.2

Klimatfaktor
1,25
1,25
1,25

Före exploatering
(l/s)
413
352
194

Efter exploatering
(l/s)
1507
991
963

Fördröjningsvolymer
Utifrån flödesförändring har magasineringsvolym beräknats utifrån målet att uppnå
flödesneutralitet. Magasineringsvolymen visas i Tabell 3.
Tabell 3: Magasineringsvolymen för område 1, 2 och 3

Regnets
återkomsttid
100 år
#1
#2
#3

5

Dim
Flöde
(l/s)
1507
991
963

Area
(ha)
21,8
11,4
6,3

Fördröjningsvolym
(m3)
2894
750
1195

Föroreningar
Utsläpp av föroreningar via dagvatten förväntas öka som en följd av exploateringen. Då
området till största del är skogsmark och gräsytor i nuläget kommer anläggning av vägar,
en ökad trafikmängd och hårdgjorda ytor som tak och asfalt att öka halten av föroreningar
i dagvattnet. Utöver ökade föroreningskoncentrationer kommer även den högre andelen
hårdgjorda ytor minska infiltreringsförmågan i området, vilket också leder till ökade flöden
och föroreningsmängder.
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Med hänsyn till den föreslagna exploateringen med 25% bevarad grönyta på
verksamhetsområdena bedöms ökningen vara begränsad. Genom att bibehålla en större
mängd grönområden inom området, tillåta översilning av dagvatten över grönytor samt
hantera dagvatten i ett öppet system bedöms mängden föroreningar kunna begränsas.
Även de fördröjningsåtgärderna beskrivna i avsnitt 6 bidrar till minskade utsläpp av
föroreningar till recipienten. Dessa åtgärder fastlägger främst partikulärt material, vilket
utgör den största delen av föroreningar som uppstår från dagvatten. Den begränsade
ökning av föroreningshalter som kan uppkomma från planområdet bedöms inte utgöra en
risk för recipienten, eller för möjligheterna att fortsatt uppnå god status enligt MKN.
Med den i avsnitt 6 beskrivna lösningen bedöms utsläppet av föroreningar begränsas till
en nivå som anses vara godtagbar från recipientperspektivet.

6

Förslag till principiell dagvattenhantering
Åtgärder för fördröjning av dagvatten är av stor betydelse inom planområdet för att
undvika översvämningar som medför skador på byggnader och vägkonstruktioner.
För att undvika att vatten blir stående vid lågpunkter måste höjdsättning vid nybyggnation
säkerställa att vattnet avleds från ytor i anslutning till byggnader. Byggnader bör placeras
högre än kringliggande mark för att säkerställa detta. Avrinningsvägar och lågstråk bör
utformas för att vidare undvika skador på byggnader.
Gator och anslutande diken kan fungera som ytliga avrinningsvägar från området.
Åtgärder såsom gröna tak och växtbäddar medför både fördröjning och rening av
dagvattnet och höjer även det estetiska uttrycket av området vilket ses som positivt.
Dagvattenmagasin i form av torra dammar föreslås att anläggas i anslutning till
dikessystemet för att erhålla fördröjning från område 2 och 3 innan flödet släpps vidare till
trumma som leder vattnet till andra sidan av E16. Även för område 1 föreslås en torr
damm i nordöstra hörnet (Blå), där dagvattnet kan släppas ut på angränsande
dagvattensystem. För att skydda lägre liggande mark på den angränsande tomten längs
östra sidan läggs en vall (röd pil). Lösningarna visas i Figur 4.
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Dike
Trumma
Torrdam
mn
Avskärande
Dike

Figur 4: Förslag till placering av diken och dagvattenlösningar, Röd pil = Avskärande dike för att
skydda gränsande område

6.1

Höjdsättning och ytlig avrinning
Genom att använda sig av en god höjdsättning inom planområdet kan risken för skador
på konstruktioner minimeras vid intensiva regn.
Anläggning av byggnader högre än närliggande gator och mark medför att ytlig avrinning
från byggnader till vägar och gator blir möjlig. Entréer till byggnader, garage, parkeringar
och liknande bör utformas med lutningar som leder undan dagvatten för att minimera
risken för översvämningar. Källare ska inte användas då grundvattennivån i området är
relativ hög, se 2.3 Befintlig geologi.
Vid fasader till byggnader inom området bör ytan närmast fasad hårdgöras med en
lutning på 2% de första tre metrarna och därefter 1 - 3% för att eliminera risken att
dagvatten rinner mot byggnaden. En lämplig tumregel vid höjdsättningen är att vägytan
bör ligga minst 15 cm över dikesbotten, och lägsta golvyta bör ligga 30 cm över vägytan.
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Figur 5: Exempel på utformning av mark intill fasad på byggnad

Då dagvattensystemet blir överbelastat kommer diken och gatorna att fungera som
sekundära avrinningsvägar. I och med detta är det viktigt att höjdsätta dessa så att de är
belägna lägre än kringliggande mark.

6.2

Diken/Svackdiken
För att ytligt leda bort vattnet inom området och delvis låta vattnet infiltrera föreslås
anläggning av diken. Längs de sträckor där dagvatten ska transporteras föreslås så
kallade svackdiken där detta är möjligt med tanke på utrymme och lutning. Svackdiken är
breda, grunda vegetationsklädda diken där funktionen gynnas av en svag längsgående
lutning. Dikena har ett högt flödesmotstånd vilket tillsammans med det flacka och breda
tvärsnittet och infiltrationsförmågan ger en fördröjande effekt på dagvattenavrinningen.
Förutom viss fördröjning uppnås i dessa enkla anläggningar transport av dagvatten,
infiltration i markprofilen, tröghet samt fastläggning av föroreningar och material. För att
maximera reningsfunktionen förordas en längre transportsträcka och mer översilning
framför en snabb avledning till recipienten. Svackdiken kan uppdelas med mindre vallar
så att en viss magasinerande och sedimenterande funktion kan uppnås i dikena. För
exempel och illustration, se Figur 6.
Diken bör ha en bottenbredd på minst 0,5 m och ett vattendjup på 0,5 m. Med en
längsgående lutning på 1% och släntlutningar på ½ bör detta ge en kapacitet på ca. 1000
l/s. Görs diket djupare till en vattendjup på 0,75 m blir kapaciteten ca 2550 l/s.
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Figur 6: Exempel på svackdike i Östersund. Svackdiket avslutas i en kupolbrunn, men en helt
öppen avledning är också möjlig.

6.3

Gröna tak
En reducering av flöden som belastar området kan åstadkommas genom anläggning av
gröna tak på områdets byggnader. Genom att använda sig av växtlighet på taken fördröjs
och renas dagvattnet innan det släpps vidare ut på ledningsnätet.
För att genomföra åtgärder med gröna tak krävs god planering där leverantören av taket
involveras i ett tidigt skede för att minimera risker med åtgärden. Höga krav ställs på
takets tätskikt vid användning av gröna tak och dessa bör kontrolleras innan anläggning
av gröna tak. Ett exempel visas i Figur 7.
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Figur 7: Exempel på grönt tak. Foto: Vegtech

6.4

Växtbäddar
Då minst 25% av ytorna för handel, industri och verksamheter ska vara gröna ytor kan
anläggning av växtbäddar vara ett bra komplement att till viss del utnyttja ytorna på.
Växtbäddar ska dock inte räknas in i de ovan nämnda 25%. I växtbäddar erhålls både
fördröjning och rening av dagvatten.
Växtbäddar byggs upp av fem lager. Det övre lagret utgörs av vegetation som ställer
vissa krav på jorddjup och vattentillgång. Dessa krav avgör således djupet på jorden som
vegetationen anläggs på. Kravet på vattentillgång avgör hur det vattenhållande skiktet
och det dränerande lagret dimensioneras. I de fall som tätskiktet inte är rotsäkert anläggs
ett rotskydd. Ett exempel på uppbyggnaden visas i Figur 8.

Figur 8: Exempel på uppbyggnad av växtbädd
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Vid kraftiga regn kan växtbäddarnas kapacitet överskridas och då måste dagvatten kunna
avledas ytligt inom området. Dagvattenrännor kan med fördel användas till detta för att
leda vattnet mot exempelvis diken.
Parkeringsplatser kan utformas så att en lutning mot en avskiljande växtbädd mellan
parkeringsytorna anläggs och på så vis fördröjer samt renar dagvattnet. Ett exempel på
hur växtbädden kan se ut i verkligen syns i Figur 9.

Figur 9: Avskiljande växtbädd mellan parkeringsytor.

6.5

Torr damm
För att fördröja belastandeflöden från alla områden föreslås anläggning av en torrdamm i
varje område. För placering av dessa dammar se Figur 4. Att anlägga en torrdamm är ett
effektivt sätt att fördröja och rena dagvatten. För att kunna anlägga en torrdamm bör
någon form utav lågpunkt finnas vid platsen som dammen anläggs. Finns inte detta kan
schaktning av sådan genomföras. Schaktmassorna används därefter för att bygga vallar
kring lågpunkten och ökar dammens kapacitet.
En torr dagvattendamm är en nedsänkt grönyta som kan fördröja dagvatten vid höga
flöden. Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenyta, som försvinner när tillrinningen avtar.
Torrdammar förses med ett bottenutlopp som kan dimensioneras för att strypa flödet. Det
är fördelaktigt om vattnet kan spridas över hela ytan för att sänka flödet och öka reningen
av vattnet genom sedimentation av fasta partiklar. En torrdamm är i regel gräsbevuxen på
ytan och skötseln av dammen består i stort sett av att klippa gräset. Inloppet kan
utformas som ett öppet dike eller dagvattenledning som behöver skyddas för eventuell
erosionsrisk. Vid utloppet behöver risken för ansamling av skräp beaktas som kan
förebyggas med galler eller liknande. En schematisk bild på denna lösning ses i Figur 10.
I denna utredning bedöms torrdammen beslå en yta på ca 11950 m2 för område 1, ca
2670 m2 för område 2 och ca 2420 m2 för område 3. Dessa ytor är baserade på den
specifika magasinvolymen från Tabell 3.
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Figur 10: Principskiss på en torr damm. Bild: SVU Rapport 2019–202

7

Diskussion
Södra Tuna kommer efter exploatering generera stora flöden i samband med intensiva
regn. För att regnvolymerna inte ska orsaka skador på bebyggelse och för att kunna
reglera flöden ut från området måste åtgärder vidtas för hantering och fördröjning av
dagvattnet.
Det kommer vara av stor betydelse att använda sig av säker höjdsättning för att
säkerställa att dagvatten leds via diken och gator. Vid mycket intensiva regn såsom 100årsregn kan systemet bli överbelastat och det är då av extra stor vikt att gator fungerar
som sekundära rinnvägar samt att lågstråk mot kringliggande skogsmark kan användas
för hantering av dagvatten.
Åtgärder såsom gröna tak, växtbäddar och torrdammar fungerar utmärkt för fördröjning
av dagvattnet ut från området och avlastar ledningssystemet vilket medför mindre risk för
dämning. Även om infiltrationen är låg kommer 25% bevarad grönyta att bidra till
fördröjning av dagvatten. Att införa gröna tak och växtbäddar medför även mer grönska
inom området och ökar dess estetiska värde.
Genom att använda sig av åtgärder som dessa reduceras områdets utsläpp av
föroreningar till recipient. Recipienten har måttlig ekologisk status och ej god kemiska
status och på grund av detta bör åtgärder för fördröjning där rening erhålls prioriteras vid
utformning av området.
För att kunna beskriva dagvattenhanteringen mer specifikt för området måste mer
information tas fram för att veta hur marken kommer att användas efter exploatering.
Förslagen på åtgärder i denna rapport är framtagna utifrån inmätta höjdpunkter på
området före exploatering, projekterade vägar och ledningar samt befintliga vägar och
ledningar.

2

Larm, T., & Blecken, G. (2019). Utformning och dimensionering av anläggningar för
rening och flödesutjämning av dagvatten. Svenskt Vatten AB.
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