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SAMMANFATTNING 
Bjerking har på uppdrag av Sandvikens kommun tagit fram en dagvattenutredning inför 

detaljplan för området Östra Tuna i Sandviken. Planområdet är beläget i norra Sandviken strax 

norr om E16 med avgränsning av Järbovägen i väster. Detaljplanen omfattar planläggning av 

ytor för verksamheter, handel och drivmedelshaneting. Målet med dagvattenutredningen är att 

presentera förslag till åtgärder för hur man kan säkerställa erforderlig fördröjning och rening av 

dagvatten.  

Svenskt vattens publikation P110 är minimikravet på återkomsttid för regn vid dimensionering 

av nya dagvattensystem 30 år för trycklinje i marknivå för affärsområden. Därmed beräknas 

flöden för 30-årsregn och fördröjning beräknas under förutsättning att avrinningen vid ett 30-

årsregn inte ska överstiga avrinningen vid befintlig situation.  

För att inte öka ett 30-årsflöde från planområdet jämfört med dagens situation behöver cirka 

910 m3 fördröjas inom området. Åtgärder som föreslås är Gräsbeklädda makadamdiken inom 

kvarter för handel/verksamheter. Vid drivmedelsanläggningen föreslås oljeavskiljare på ytor där 

ökad risk för ökat oljespill finns följt av sedimentationsmagasin. De ytor där oljeavskiljare inte 

behövs föreslås ledas till gräsklädda makadamdiken. Makadamdiken föreslås längs utmed ny 

gata. Efter rening inom kvartersmark och gata föreslås dagvatten avledas till ett nytt dike öster 

om området som sedan ansluter till befintlig mark.  

Efter exploatering och med föreslagna åtgärder bedöms föroreningsbelastningen förbli i nivå 

eller minska jämfört med befintlig situation. Exploateringen bedöms där med inte försvåra för 

recipienten att uppnå MKN.  

Planområdet riskerar idag att översvämmas vid höga vattenflöden i Jädraån. Med framtida 

höjdsättning bedöms risken för översvämning vid 100- och 200-årsflöden byggas bort. Området 

planeras att höjas på grund av geotekniska förhållanden samt för anpassning till befintliga 

vägar. I och med ny höjdsättning har området också möjlighet att anpassa nivåer så skyfall kan 

avledas från platsen via ytliga avrinningsvägar.  
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1 Uppdrag och syfte  

Bjerking har på uppdrag av Sandvikens kommun tagit fram en dagvattenutredning inför 

detaljplan för området Östra Tuna i Sandviken. Planområdet är beläget i norra Sandviken strax 

norr om E16 med avgränsning av Järbovägen i väster, se Figur 1. Detaljplanen omfattar 

planläggning av ytor för verksamheter, handel, drivmedelshantering och ny gata. Målet med 

dagvattenutredningen är att presentera förslag på åtgärder för hur man kan säkerställa 

erforderlig fördröjning och rening av dagvatten. Utredningen och framtagna åtgärdsförslag följer 

Bjerkings hållbarhetslöfte för dagvatten.1 

 

Figur 1. Planområdet markerat med röd linje. 

2 Underlag 

Följande underlag har använts vid framtagande av dagvattenutredningen: 

• Grundkarta Ö.Tuna, Sandvikens kommun 

• Östra Tuna Plankarta, Sandvikens kommun 

• Yttrande lst BMP (2021-08-20) 

• Trafikverket Illustrationskartor TrafikplatsTuna E16/VÄG 541 (2018-05-11) 

• PM Dagvatten ÅVC Sandviken (2020-11-10, rev 2021-02-08) 

• Bohlin, P., 2011. Snöhantering i Luleå tätort. Examensarbete, Institutionen för 

samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska Universitet  

 
1 www.bjerking.se/vara-tjanster/dagvatten 
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• Jonpers, Rebecka, 2011. Snöupplag för urban snö, Examensarbete, Fakulteten för 

landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges LantbruksUniversitet. 

2.1 Tidigare/pågående utredningar 

Det pågår arbete med framtagande av en geoteknisk utredning för aktuellt planområde. 

3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Sandviken har inga framtagna styrande dokument för dagvattenhantering. Men i enlighet med 

uppdragsförfrågan ska följande förutsättningar utredas. 

Dagvattenhanteringen inom planområdet ska dimensioneras med hänsyn till flödesneutralitet 

och därmed ska planområdet inte släppa ut större flöde efter exploatering än innan.  

Föroreningsberäkningar ska utföras samt områdets påverkan på miljökvalitetsnormer ska 

utredas. 

Flöden ska enligt uppdragsbeskrivelsen beräknas för 2-, 10- och 100-års regnintensitet. Enligt 

Svenskt vattens publikation P110 är minimikravet på återkomsttid för regn vid dimensionering 

av nya dagvattensystem 30 år för trycklinje i marknivå för affärsområden. Därmed beräknas 

även flödet för 30-års regnintensitet. Fördröjning föreslås att ske av ett 30-årsflöde så flödet från 

planområdet inte överstiger dagens situation. 

Risk för översvämning från Jädraån ska utredas.  

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering 

Enligt VISS2 ligger planområdet inom avrinningsområdet för Gavleån. Dagvatten från 

planområdet avrinner till den del av Gavleån som kallas Jädraån vidare till Gavleån, som 

mynnar i Gävlebukten, se Figur 2. 

 
2 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35993300. 2022-02-22. 
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Figur 2. Recipientens läge (blå linje) i relation till planområdets ungefärliga position och utbredning (röd 
linje). Recipientens rinnriktning utmärkt med blå pilar. Cyanfärgade linjer avser diken och bäckar. 
Rinnriktning utmärkt med cyanfärgade pilar. 

Klassning av vattenförekomsten enligt VISS visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Gavleåns ekologiska och kemiska status. 

Vattenförekomst: Gavleån SE672995-154602  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2020-02-03 

Kvalitetskrav    X1  2021-12-20 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2019-11-24 

Kvalitetskrav  X2 2021-12-20 
1 Tidsfrist till år 2045.  
2 Undantag med mindre stränga krav för PBDE och kvicksilver enligt HVMF S 2013:19.  
  Undantag med utökade tidsfrister till år 2027 för endosulfan, fluoranten, klorfenvinfos, kloroalkaner, 
C10-13, enligt HVMF S 2013:19.  

 

4.1.1 Ekologisk status 

Med medelhög tillförlitlighet är Gavleåns ekologiska status är bedömd till måttlig. 

Utslagsgivande för statusbedömningen är att miljökonsekvenstyperna morfologiska förändringar 

och kontinuitet har sämre än God status. Morfologiska förändringar och dålig kontinuitet har en 

negativ inverkan på fiskbestånden.  

Gavleån ska ha nått god ekologisk status till år 20453. Tidsfrist till år 2045 har satts med hänsyn 

tagen till att vattendragets konnektivitet är förändrat till följd av dammar, barriärer och slussar. 

Dessa byggnationer försämrar även flödet av näringsämnen, sediment och organiskt material.  

 
3 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35993300. 2022-02-23. 
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4.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Den sammanvägda bedömningen av kemisk status klassas som sämre än god, då minst ett av 

de undersökta Prioriterade ämnena, däribland kvicksilver och kvicksilverföreningar, överskrider 

gällande bedömningsgrund.  

Gavleån har kvalitetskravet God kemisk ytvattenstatus. Undantag med mindre stränga krav för 

PBDE och kvicksilver gäller enligt HVMF S 2013:19. Undantag med tidsfrist till år 2027 gäller för 

ämnena endosulfan, fluoranten, klorfenvinfos och kloroalkaner C10-13. Tidsfristen ges med 

skälet tekniskt omöjligt pga. kunskapsbrist.  

4.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

Recipienten har problem med övergödning, förorenande ämnen och morfologiska förändringar.  

Bland påverkanskällor med betydande påverkan4 återfinns bland annat reningsverk och 

förorenade områden. Även utsläpp från enligt IED ej tillståndspliktig verksamhet beräknas ha 

betydande påverkan på recipientens halter av kväve, fosfor och förorenande ämnen.  

För att uppnå god status med avseende på näringsämnen behöver den lokala 

bruttobelastningen årligen minskas med 4500 kg totalkväve5,  och 290 kg totalfosfor6, varav 

70 kg totalkväve från urban markanvändning och 24 kg totalfosfor från dagvatten.  

Möjliga åtgärder i förvaltningscykel 2 är bland annat reduktion av utsläpp av miljögifter via 

förbättrad dagvattenhantering i urbana miljöer7, och reduktion av miljögifter i Gavleån8.  

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten  

Enligt SGU:s jordartskarta består planområdet till största del av mossetorv. I områdets västra 

del finns en remsa med sandig morän och i områdets västra del finns en remsa med fyllning, se 

Figur 3. Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta bedöms mossetorven ha låg genomsläpplighet, 

sandig morän ha medelhög genomsläpplighet och fyllningen ha hög genomsläpplighet. En 

geoteknisk utredning görs parallellt med denna dagvattenutredning. För mer detaljerad 

information gällande områdets geotekniska förutsättningar se den Marktekniska 

undersökningsrapporten.  

 
4 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA35993300. 2022-02-23. 
5 https://viss.lansstyrelsen.se/Improvements/EditImprovement.aspx?improvementEUID=VISSIMPROVEMENT0038459. 

2022-02-23. 
6 https://viss.lansstyrelsen.se/Improvements/EditImprovement.aspx?improvementEUID=VISSIMPROVEMENT0039626. 

2022-02-23. 
7 https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasureType.aspx?measureTypeEUID=VISSMEASURETYPE000795. 

2022-02-23. 
8 https://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0159614. 2022-02-23. 
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Figur 3. Urklipp från SGU:s jordartskarta (1:250 000 – 1:100 000) över planområdet. 

 

4.3 Föroreningssituation  

Enligt EBH-kartan9 finns en brandövningsplats ca 170 meter öster om planområdet. 

Planområdet angränsar i sydost mot Sandviken återvinningscentral, en anläggning för farligt 

avfall, se Figur 4. Miljöprover är tagna i området i samband med den geotekniska 

undersökningen. Resultatet av dessa är ej fastställt vid tidpunkt för denna utredning.  

 
9 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c. 2022-02-23. 
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Figur 4. Position för förorenade områden intill planområdet; brandövningsplats och anläggning för farligt 
avfall/återvinningscentral. Planområdets ungefärliga position och utbredning markerat i rött.  

 

4.4 Närliggande grundvattenförekomst 

Cirka 800 meter nordost om utredningsområdet ligger grundvattenförekomsten 

Jädraås/Jäderfors10, se Figur 5. Hela planområdet ligger inom grundvattenförekomstens 

modellerade tillrinningsområde via vattendrag. Grundvattenförekomsten är ej klassat som 

vattenskyddsområde.  

Grundvattenförekomsten bedöms ha en uttagsmöjlighet på ca 2 000- 10 000 m3/dygn, vilken 

klassas som utmärkt eller ovanligt god. Kemisk status för grundvattenförekomsten bedöms som 

otillfredsställande. Utslagsgivande för klassificeringen är för höga halter av bekämpningsmedel i 

grundvattenförekomsten.  

 
10 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE673371-154319. 2022-02-23. 
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Figur 5. Grundvattenförekomsters positioner (rosa och lila områden) i relation till planområdets ungefärliga 
utbredning och position (röd linje). Rosa linjer avser vattendrag som ingår i modellerat tillrinningsområde 
för grundvattenförekomst. Utredningsområdet ligger inom grundvattenförekomstens modellerade 
tillrinningsområde via vattendrag. © Länsstyrelserna.  

 

4.5 Markavvattningsföretag 

Information gällande markavvattningsföretag har hämtats via Gävleborgs länskarta. 

Planområdet ligger inte inom något område som berörs av något markavvattningsföretag och 

planområdet påverkar inte heller något markavvattningsföretag. Däremot finns det ett antal 

markavvattningsföretag utanför planområdet men som inte bedöms påverkas av planområdet, 

se Figur 6. 
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Figur 6. Markavvattningsföretag omkring planområdet, figuren är ett urklipp från Länskarta Gävleborg. 

4.6 Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom eller i anslutning till planområdet.  

4.7 Skyddsvärda områden 

Planområdet gränsar till våtmark med visst värde, naturvärdesklass 3. Delar av recipienten 

klassas som värdefullt vatten (Fiskeriverket). Ett område söder om recipienten är klassat som 

nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, se Figur 7. 
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Figur 7. Skyddsvärda områden intill planområdet. Planområdets ungefärliga utbredning och position i 
rödstreckad linje.  

 

4.8 Befintlig och planerad markanvändning  

Den befintliga markanvändningen består idag till största delen av naturmark. Utöver 

naturmarken går den en mindre asfalterad väg genom området och så finns det större grusade 

ytor, se Figur 8. Markindelningen har uppskattats utifrån grundkarta samt flygfoto på Google 

maps.  

Då planarbetet är i ett tidigt skede finns ingen detaljerad situationsplan. Området delas in i 

naturmark, väg samt kvartersmark för drivmedel respektive verksamheter utifrån den givna 

förslagskissen, se Figur 9. Markindelningen för befintlig och planerad situation redovisas i 

Tabell 2. 
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Figur 8. Indelning av befintlig markanvändning. 

 

 
Figur 9. Indelning av framtida markanvändning. 
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Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad [ha] 

Väg (asfalterad) 0,32 0,46 

Grusyta 0,58 - 

Naturmark 4,28 1,40 

Kvartersmark verksamheter  2,63 

Kvartersmark drivmedel  0,69 

Totalt 5,18 5,18 

5 Avrinning  

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Områdets befintliga ytliga avrinningsområden och naturliga avrinningsstråk har analyserats med 

hjälp av Scalgo Live. Området kan delas in i två ytliga avrinningsområden där det största består 

av områdets norra del, se Figur 10. Denna del avrinner norr ut och viker av öster ut norr om 

planområdet mot Tunasjön, se Figur 11. Det södra avrinningsområdet har en avrinning mot 

planområdets sydvästra del som utgör en lågpunkt, se Figur 10. Enligt ledningsunderlaget finns 

det heller ingen trumma under vägen som går in till återvinningscentralen längs planområdets 

södra del. Observera att redovisade rinnvägar visar hur avrinningen sker när lågpunkterna är 

fulla och det bräddar vidare. Vid mindre regn rinner inte alltid flödena vidare längs rinnvägarna 

då de samlas i lågpunkter som inte bräddas förens de är helt fulla. I Figur 11 redovisas 

flödesvägar och uppfyllnad av lågpunkter vid 50 mm regn, där kan man se att flöden uppehålls i 

vissa punkter istället för att rinna vidare som i Figur 11. Observera att Scalgo inte tar hänsyn till 

någon infiltration. 

 

Figur 10. Avrinningsområden, avrinningsvägar inom planområdet 
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Figur 11. Avrinning inom och omkring planområdet. 

 
Figur 12 Avrinningsvägar vid 50 mm regn 
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5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Det finns inga kända dagvattenledningar inom planområdet. Det finns dagvattentrummor som 

tillhör Järbovägen.  

5.3 Pågående projekt nära planområdet 

Trafikverket har ett pågående projekt där det planeras en ny trafikplats, trafikplats Tuna, på väg 

E16. Trafikplatsens placering är söder om planområdet där E16 idag via en bro passerar över 

väg 541. Enligt Trafikverkets granskningshandling för Vägplanen (2018-05-11) visar en 

illustrationsplan att en del av vägavvattningen sker norr ut i riktning mot planområdet. 

Vägdagvattnet ser enligt illustrationsplanen ut att ansluta till väg 541/Järbovägens befintliga 

dike. Majoriteten av Trafikplatsens vägdagvatten avleds dock söder ut och påverkar därmed 

inte planområdet. 

Återvinningscentralen som ligger sydöst om planområdet planerar en ombyggnation. I och med 

denna planeras en dagvattendamm i återvinningsanläggningens sydvästra hörn enligt en 

dagvattenutredning framtagen av Mavacon 2020-11-10 (rev 2021-02-08).  

6 Befintlig situation 

Flöden har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 där rationella metoden 

har använts. Avrinningskoefficienter är valda utifrån rekommendationer i P110.  

Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v.22.1.1).  

6.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt vattens publikation P110. 

Beräkningarna är gjorda för ett regn med en återkomsttid på 2, 10, och 30 år. Rinnsträckan 

inom planområdet har uppskattats till ca 300 m. Enligt P110 är rinnhastigheten på mark ca 0,1 

m/s vilket medför en rinntid på ca 50 min. Därför har befintliga flöden beräknats med en 

varaktighet på 50 min. Regnintensiteten för respektive regn är 48, 81 och 116 l/s,ha. Beräknade 

flöden redovisas i tabell 3. 

Tabell 3 Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom utredningsområdet 

Markanvändning 
Befintlig 

[ha] 

Avrinnings-

koefficient, φ 

Dimensionerande 
flöde 2-årsregn 

[l/s] 

Dimensionerande 
flöde 10-årsregn 

[l/s] 

Dimensionerande 
flöde 30-årsregn 

[l/s] 

Asfalt 0,32 0,8 12 21 30 

Grusyta 0,58 0,2 6 9 14 

Naturmark 4,28 0,1 21 35 50 

Totalt 5,18 0,15 39 65 93 
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6.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar för den befintliga situationen har utförts i StormTac (v.22.1.1). 

Föroreningsberäkningarna har utförts med en nederbörd på 660 mm/år11. Utförda beräkningar 

för befintlig situation baseras på markanvändningstyperna väg, skogs- och ängsmark samt 

grusyta. Resultatet av föroreningsberäkningarna redovisas i kapitel 9.3. 

7 Planerad situation  

Flöden har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 där rationella metoden 

har använts. Avrinningskoefficienter är valda utifrån rekommendationer i P110 samt StormTac.  

Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v.22.1.1). Kvartersmarken för verksamheter har 

delats in i två delar, norr och söder enligt Figur 13.  

 

Figur 13. Indelning av kvartersmark inom planområdet. 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt vattens publikation P110. 

Beräkningarna är gjorda för ett regn med en återkomsttid på 2, 10 och 30 år med en varaktighet 

på 10 minuter. En klimatfaktor på 1,25 har använts. Regnintensiteten för respektive regn är 167, 

284 och 409 l/s,ha.  Beräknade flöden redovisas i Tabell 4. 

  

 
11 Uppmätt nederbörd Gävle med korrigeringsfaktor 1,1 enligt rekommendation i StormTac.  
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Tabell 4. Planerad markanvändning och beräknat flöde inom planområdet. 

Markanvändning 
Planerad 

[ha] 
Avrinnings-

koefficient, φ 

Dimensionerande 
flöde 2-årsregn 

[l/s] 

Dimensionerande 
flöde 10-årsregn 

[l/s] 

Dimensionerande 
flöde 30-årsregn 

[l/s] 

Asfalt 0,46 0,8 61 104 150 

Kvartersmark 
verksamheter 

norr 

1,88 0,5 157 267 384 

Kvartersmark 

verksamheter 
söder 

0,75 0,5 63 107 154 

Kvartersmark 
drivmedel 

0,69 0,8 93 158 227 

Naturmark 1,40 0,1 23 40 58 

Totalt 5,18  397 676 973 

 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar för den befintliga situationen har utförts i StormTac (v.22.1.1). 

Föroreningsberäkningarna har utförts med en nederbörd på 660 mm/år12. Utförda beräkningar 

för planerad situation baseras på markanvändningstyperna väg, skogs- och ängsmark, 

bensinstation använts. För kvartersmark med nya verksamheter har markanvändningen industri 

(mindre förorenad) och kontorsområde kombinerats för att få en uppskattning om 

föroreningspåverkan. Resultatet av dessa beräkningar redovisas i kapitel 9.3. 

7.3 Fördröjningsbehov 

För att undvika att skapa problem nedströms på grund av ökade flöden från planområdet 

behövs magasinering av flödestoppar från planområdet. Det föreslås att utjämning ska ske av 

30-årsregn så flöden från planområdet inte ökar jämfört med befintlig situation. 

Magasinsvolymen dimensioneras utifrån den varaktighet som ger störst magasinsbehov. 

Fördröjning har beräknats för de ytor inom planområdet som planeras att exploateras. De ytor 

som behålls gröna bedöms inte behöva några nya fördröjningsåtgärder. Området har därmed 

delats in i fyra delområden, Kvarter norr, Kvarter söder, Kvarter drivmedel samt väg. Framtida 

flöden är beräknade med en klimatfaktor 1,25 och befintliga flöden är beräknade utan 

klimatfaktor. Erforderliga fördröjningsvolymer för respektive delområde redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym per delområde för att uppnå fördröjning till befintlig 
avrinning. 

Delområde 
Flöde: 

Planerad 
situation [l/s] 

Flöde: 
Befintlig 

situation [l/s] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 

[m3] 

Kvarter norr 384 24 400 

Kvarter söder 154 12 155 

Kvarter drivmedel 227 10 265 

Väg 150 31 92 

Totalt 915 77 912 

 
12 Uppmätt nederbörd Gävle med korrigeringsfaktor 1,1 enligt rekommendation i StormTac.  
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8 Översvämningsrisk 

Översvämningsrisken inom planområdet har analyserats utifrån befintlig höjdsättning i SCALGO 

Live. Analysen är utförd för ett skyfall motsvarande 50 mm regn. Ett skyfall definieras som ett 

regn på 50 mm som faller under en timme enligt SHMI13. Analysen tar inte hänsyn till infiltration 

eller ledningsnät. Analysen visar att det i dagsläget finns ett instängt område i områdets södra 

del som riskerar att översvämmas i dagens situation. Resultatet av analysen redovisas i 

Figur 14. 

Framtida flöden vid 100-årsregn har beräknats och redovisas i Tabell 6. Beräkningarna är 

gjorda med ett regn med en varaktighet på 10 min vilket med en klimatfaktor på 1,25 ger en 

regnintensitet på 611 l/s,ha. 

Tabell 6 Beräknade flöden för 100-årsreg med 10 min varaktighet och 1,25 klimatfaktor 

Markanvändning 
Befintlig 

[ha] 

Avrinnings-

koefficient, φ 
Flöde 100-årsregn [l/s] 

Asfalt 0,46 0,8 224 

Kvartersmark verksamheter norr 1,88 0,5 573 

Kvartersmark verksamheter söder 0,75 0,5 230 

Kvartersmark drivmedel 0,69 0,8 338 

Naturmark 1,40 0,1 86 

Totalt 5,18  1 451 

 

 

Figur 14. Översvämning vid 50 mm regn. 

 
13 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-nederbord-1.23060 
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MSB har gjort en översvämningskartering utmed Gavleån som inkluderar Storsjön, Jädraån från 

Kungsfors samt Hoån från Hofors och karteringen går att se på MSB:s översvämningsportal. De 

scenarion som är karterade är klimatanpassade 100 -och 200-årsflöden samt beräknat högsta 

flöden (BHF). Hur dessa flöden breder ut sig och påverkar planområdet (befintlig situation) kan 

ses i Figur 15 och 16. Aktuella vattennivåer från MSB:s översvämningskartering presenteras i 

Tabell 7. 

Tabell 7. Vattennivåer Jädraån, höjdsystem RH2000 (Översvämningsportalen, MSB) 

Flöde Nivå 

100-årsflöde 70,6 m 

200-årsflöde 70,7 m 

BHF 72,1 m 

 

 

Figur 15. Vattnets utbredning i Jädraån (befintlig situation) vid 100- och 200-årsflöde samt BHF, utzoomad. 
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Figur 16. Vattnets utbredning i Jädraån (befintlig situation) vid 100- och 200-årsflöde samt BHF, inzoomad. 

 

Marknivån inom planområdet planeras att höjas i och med exploatering av området. Dels på 

grund av geotekniska förhållanden, dels för att anpassas till nivåer med den befintliga vägen. 

Den befintliga vägen ligger enligt underlag med höjdkurvor givet från kommunen i södra delarna 

(söder om befintlig rondell på mellan +72,18 och +73,11. I de norra delarna finns inga 

plushöjder men nivårkurvor indikerar att vägens nivå ligger runt +73. Den planerade höjningen 

bör göras så marken ligger över nivåer i Jädraån vid 100- och 200-årsflöde. Anpassas nivåer 

utifrån vägen bör även planområdet klara nivån för BHF som är +72,1. Det är viktigt att frågan 

fortsätter att beaktas vid projektering.  

Vid exploatering av planområdet bör marken höjdsättas så ytliga avrinningsvägar skapas från 

området och så instängda områden undviks. Marken kring byggnader bör höjdsättas med en 

lutning bort från fasad. Eftersom marken ska höjas inom området finns möjlighet att bygga bort 

de instängda områden som finns idag och flöden vid skyfall kan ledas bort från området. Det 

föreslås att ytliga avrinnginsvägar sker norr ut.    

9 Föreslagen dagvattenhantering 

Dagvatten inom planområdet föreslås omhändertas i gröna och hållbara dagvattenlösningar 

som möjliggör rening och fördröjning. Föreslagna åtgärder utgår från fördröjningsbehovet i 

Tabell 7. Då markanvändningen är beräknad efter schabloner för industri och 

verksamhetsområde kan volymer och flöden behöva uppdateras i senare skeden när 

markanvändningen planeras mer i detalj. Därför beskrivs även dagvattenhanteringen översiktligt 

med fokus på anläggningar som har god reningsförmåga.  
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9.1 Åtgärdsförslag 

Planområdet har delats utifrån planerad markanvändning med två kvarter för verksamheter, ett i 

norr och ett i söder, området för drivmedel samt väg och grönområde. Åtgärder fokuserar på de 

områden som hårdgörs. Anläggningar bör anläggas med tät botten så det finns kontroll på 

vattnets avledning, dels då marken kommer behöva fyllas upp och det inte ska infiltrera 

okontrollerat och dels för att undvika påverka på grundvattenförekomsten. ghghgh 

Området kommer vid exploatering att höjas jämfört med idag. Med anledning av de geotekniska 

förutsättningarna, anpassning till befintlig väg samt ur översvämningssynpunkt. Detta gör att det 

finns möjlighet att styra områdets ytliga avrinning. Det föreslås att dagvatten från området 

avleds norr ut via ett nytt dike längs med områdets östra del, se Figur 17. Detta dike kommer 

troligtvis även att ta emot dagvatten från avfallsanläggningen som planerar att anlägga en ny 

dagvattendamm. Diket bör sedan anslutas så dagvatten rinner ut norr om området där det 

sedan rinner vidare om Tunasjön och slutligen till Jädraån/Gavleån. Innan avledning till diket 

föreslås fördröjnings- och reningsåtgärder inom kvartersmark se Figur 18 och Bilaga 1 för 

översiktligt förslag. 

 

 

Figur 17. Generella ytliga avrinningsvägar inom planområdet och föreslagen anslutningspunkt för utlopp av 
dagvatten. 
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Figur 18. Översikt över föreslagen dagvattenhantering. 

9.1.1 Kvartersmark för verksamheter 

Kvartersmarken är delad i två områden som avgränsas av en väg. Utifrån beräkningarna som 

baseras på schablonvärden för industri- och kontorsområde så behövs en fördröjningsvolym på 

cirka 400 m3 i det norra området och 155 m3 i det södra området. För att uppskatta ytbehov 

föreslås en principlösning av gräsbeklätt makadamdike för området. I senare skede kan detta 

anpassas med andra lösningar såsom växtbäddar, skelettjordar, svackdiken, genomsläppliga 

beläggningar eller annat utifrån vad som passar till områdets utformning.  

Eftersom relativt stora volymer behöver fördröjas inom området föreslås anläggningarna ha en 

reglerhöjd på minst 0,3 m och ett makadamlager på minst 0,5 m med en porositet på 30%. För 

att fördröjning ska uppnås bör de ha en låg lutning. Vid behov kan de utformas med vallar som 

stoppar upp flödet så fördröjningsvolymen kan erhållas och fördröjning uppnås. Vid denna 

utformning behövs en yta på minst 900 m2 för det norra området och 350 m2 för det södra 

området.  
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9.1.2 Kvartersmark för drivmedel 

Oljeavskiljare kan behövas inom drivmedelsanläggningen inom de områden där det finns ökad 

risk för oljeutsläpp. Oljeavskiljare är utformade för att avskilja en högre koncentration av 

flytande oljeföroreningar. Det är lämpligt som ett komplement till andra dagvattenanläggningar 

där det finns ett behov av skydd mot tillfälliga, lite större, utsläpp av olja. 

Oljeavskiljare behövs troligtvis inte för alla ytor utan endast där det bedöms finnas en ökad risk 

för större oljespill. Övriga ytor kan ledas direkt till dagvattenanläggningar. Dagvattenlösningar 

där dagvatten kan infiltrera från ytan genom ett biofilter innebär möjlighet för fastläggning och 

rening av oljeföroreningar och kan därmed också räknas som oljeavskiljande åtgärd. Då en 

oljeavskiljare inte är tillräckligt som enda reningssteg behöver dagvattnet som går via 

oljeavskiljare ytterligare rening. Beroende på höjdsättning inom området kan det vara svårt att 

få till rening i ytliga grönblåa lösningar efter oljeavskiljningen och det behövs istället anläggas 

underjordiska magasin. Det är i detta skede osäkert hur stora ytor som behöver ledas via 

oljeavskiljare därför görs ett antagande att 50 % av ytan behöver går via oljeavskiljare och 50 % 

kan ledas direkt till andra dagvattenanläggningar. Därmed beräknas 50 % av 

fördröjningsvolymen ske i ett underjordiskt sedimentationsmagasin och 50 % kunna ske i öppna 

dagvattenlösningar. 

Ett underjordiskt sedimentationsmagasin kan användas för att rena och fördröja dagvatten. 

Magasinet utformas med en permanent vattenvolym och en övre volym som används för 

flödesutjämning. Anläggs ett magasin med ett reglerdjup på 1 m behövs en total yta på ca 

132 m2 för att kunna fördröja 132 m3.  

Ytor inom området för drivmedel där det inte finns en stor risk för oljespill, exempelvis takytor 

föreslås ledas direkt till samma typ av makadamdike som det som föreslås för det norra och 

södra kvarteret. Antaget att dessa ytor är 50 % av den totala ytan är fördröjningsbehovet 133 m3 

och då krävs en anläggningsyta på minst 300 m2.  

9.1.3 Väg 

Dagvatten från väg föreslås avledas och renas i diken. För att få en hög reningsgrad föreslås 

det finnas en ett makadamlager i diket. Vägen behöver en fördröjningsvolym på 92 m3. 

Makadam med porositet på 30 % kräver en total volym makadam på minst 310 m3. Exakt 

utformning av makadamdiket kan göras utifrån tillgängliga ytor i kommande skeden.  

9.1.4 Dike öster om området 

Som ett andra reningssteg för de hårdgjorda ytorna föreslås det anläggas ett dike längs med 

planområdets östra sida. Det finns redan planer på att anlägga ett dike på denna plats för 

avledning av dagvatten från avfallsanläggningen. Detta dike skulle fungera både som utlopp 

från området och som ett extra reningssteg för att uppnå rening i tillräckligt hög grad för att inte 

öka mängden föroreningar jämfört med idag. Även detta dike föreslås anläggas med makadam i 

botten för att öka reningsförmågan men även med en öppen del för att öka kapacitet vid större 

flöden. Vid dimensionering av diket behöver hänsyn även tas till flöden från avfallsanläggningen 

och omkringliggande mark. Det bör ha kapacitet att kunna avleda ett skyfall. 
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9.2 Principlösningar 

9.2.1 Makadamdike 

Makadamdiken kan utformas på många olika sätt och används i syfte att fördröja och rena 

dagvatten. Dikena kan utformas som ett svackdike med viss ytlig fördröjning samt gräsbeklädd 

yta som täcker makadamen. Diket kan göras med tät botten med avledning via dräneringsrör. 

Anläggs botten tät kan dräneringsröret placeras ett par decimeter ovanför botten för att skapa 

utrymme för partiklar att sedimentera.  

Exempel på makdamdike längs vägar kan ses i Figur 19. Anläggningarna som föreslås inom 

kvartersmarken föreslås anläggas gräsbeklädda, se typskiss i Figur 20.  

 

Figur 19.  Exempel på Makadamdike längs vägar. 
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Figur 20. Principskiss över gräsbeklätt makadamdike. 

 

9.2.2 Underjordiskt sedimentationsmagasin 

Ett underjordiskt sedimentationsmagasin används för att rena och fördröja dagvatten. 

Magasinet har en tät botten och reningseffekten uppstår främst genom att suspenderat material 

och partikelbundna föroreningar sedimenterar i magasinet, se principskiss i Figur 21. Minsta 

anläggningsdjup för ett sedimentationsmagasin är 1-2 m. Dagvatten leds in i magasinet via 

brunnar och ledningar. Underhåll krävs i form av regelbunden tömning av eventuellt sandfång 

eller annat intagsfilter. I tömningsbara magasin ska sedimenten avlägsnas regelbundet. In-och 

utlopp bör utformas dör att minimera risken för frysning och igensättning under kalla perioder.  

 

Figur 21. Princip för sedimentationsmagasin. Figur från VA-guiden. 
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9.2.3 Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare är utformade för att avskilja högre koncentrationer av flytande oljeföroreningar. 

Reningseffekten av andra föroreningar och låga halter av olja är begränsad. Oljeavskiljare bör 

därför användas som komplement till andra typer av dagvattenanläggningar där det finns behov 

av skydd mot större utsläpp av olja. Ett exempel på sådana miljöer är bensinstationer.  

En oljeavskiljare består av en behållare som kan avskilja slam och olja. Vatten leds in i den övre 

delen av anläggningen och slam avskiljs via sedimentation medan oljan flyter och lägger sig på 

vattenytan. En skärm eller annan anordning håller kvar oljan i behållaren, se exempel i Figur 22.  

 

Figur 22. Exempel på oljeavskiljare. Illustration av WRS, hämtad från Stockholm vatten och avfall. 

9.2.4 Regnväxtbäddar 

Alternativ lösning till gräsbeklädda diken kan vara regnväxtbäddar. Regnväxtbäddar är 

utvecklade för att motta dagvatten från hårdgjorda ytor. Växtbädden kan vara upphöjd eller 

nedsänkt och med tät botten eller öppen botten om det finns möjlighet till infiltration under 

växtbädden, se exempel i Figur 23 och 24. Bädden kan utformas som en rabatt med växter eller 

träd efter klimat och önskemål. Dagvatten kan avledas till växtbädden via stuprör, ytlig avrinning 

eller via brunnar och ledningar. Den övre delen utformas som ett ytmagasin dit vatten kan rinna 

och tillfälligt uppehållas innan det sedan infiltrerar genom växtbäddens lager och renas genom 

upptag till mark och växter. Botten av bädden fylls med makadam eller görs tät om dagvatten 

inte ska infiltrera. Avledning till dagvattennätet kan då ske via en dräneringsledning.  

När bädden anläggs behöv kontinuerlig bevattning, behovet kan även uppstå vid torka. 

Underhåll i form av ogräsrensning och renhållning kring stuprör samt in-/utlopp behövs. 

Eventuellt kan viss nyplantering behövas. Efter en längre tid kan genomsläppligheten minska 

och ytlagret sättas igen, detta åtgärdas genom luckring eller att ta bort det övre lagret. 
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Figur 23. Principskiss på en nedsänkt växtbädd med genomsläpplig botten. 

 

 
Figur 24. Exempel på upphöjd växtbädd till vänster och nedsänkt växtbädd i gatumiljö till höger. 
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9.3 Reningseffekt 

Föroreningsberäkningar har utförts i StormTac (v22.1.1) för befintlig situation, planerad situation 

samt planerad situation med föreslagen dagvattenhantering. Vid beräkningar har åtgärder 

föreslagna i 9.1.1.-9.1.4. använts. För kvarteret med drivmedelsstation har 50 % av ytan 

beräknats renas via oljeavskiljare och sedan sedimentationsmagasin som har seriekopplats. 

Resterande 50 % har beräknats renas via makadam med gräslager. Norra och södra kvarteret 

har beräknats med en reningsanläggning uppbyggd av makadam och avskiljande lager för 

gräsbeklädnaden. Vägdiken har beräknats renas i makadamdiken. Efter rening inom respektive 

område har rening i det avledande dike beräknats. Gröna ytor har inte beräknats med någon 

rening för framtida situation. 

Utifrån föroreningsberäkningarna ökar samtliga föroreningar i mängd och halt vilket beror på 

den ökade avrinningen i och med exploatering samt förändringen av markanvändning. Med 

föreslagna reningsåtgärder visar föroreningsberäkningarna att samtliga studerade ämnen kan 

reduceras så de understiger dagens situation för både halter och mängder, se Tabell 8 och 9.  

Tabell 8. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt 
schablonhalter (StormTac v.22.1.1). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med 
fet stil. 

Ämne 
Befintlig 

situation (kg/år) 

Planerad situation utan 

dagvattenåtgärder 
(kg/år) 

Planerad situation med 

föreslagen 
dagvattenhantering 

(kg/år) 

Fosfor (P) 0,60 3,3 0,51 

Kväve (N) 11 27 7,3 

Bly (Pb) 0,032 0,45 0,020 

Koppar (Cu) 0,084 0,47 0,078 

Zink (Zn) 0,21 2,2 0,11 

Kadmium (Cd) 0,0018 0,018 0,0016 

Krom (Cr) 0,039 0,16 0,025 

Nickel (Ni) 0,031 0,13 0,029 

Suspenderad substans  

(SS) 
240 1 200 130 

Benso(a)pyren (BaP) 0,00014 0,0016 0,00010 
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Tabell 9. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt 
schablonhalter (StormTac v.22.1.1) Beräknade halter för befintlig och planerad markanvändning. Halter 
som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil. 

Ämne 
Befintlig situation 

(µg/l) 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder 

(µg/l) 

Planerad situation med 

föreslagen 
dagvattenhantering 

(µg/l) 

Fosfor (P) 57 170 26 

Kväve (N) 1 000 1 400 370 

Bly (Pb) 3,0 23 1,0 

Koppar (Cu) 8,0 24 4,0 

Zink (Zn) 20 110 5,5 

Kadmium (Cd) 0,17 0,89 0,079 

Krom (Cr) 3,7 8,1 1,3 

Nickel (Ni) 2,9 6,7 1,5 

Suspenderad substans  
(SS) 

23 000 63 000 6 600 

Benso(a)pyren (BaP) 0,014 0,079 0,0051 

9.4 Hantering av dagvattenflöden utanför planområdet 

Enligt analysen av flödesvägar så finns det ett avvattningsstråk väster om planområdet som 

avleds mot planområdet och korsar Järbovägen via en befintlig trumma, se Figur 25. För att 

flöden väster ifrån fortsättningsvis ska kunna avledas samma väg behöver vägdiket längs med 

Järbovägen bibehållas, se Figur 26. Den planerade nya trafikplatsen söder om planområdet 

kommer enligt Trafikverkets ritningar avleda en del av dagvattnet norr ut längs med Järbovägen 

på dess östra sida. Det betyder att även detta vatten lämpligtvis får passera genom 

planområdet i dike. Sandvikens gamla deponi som är belägen öster om planområdet har delvis 

flödesvägar som rinner ner mot E16. Dock visar analysen att dessa vid 50 mm inte når E16 

utan samlas i lågpunkter. Men det eventuella vatten som kan rinna mot E16 ansluts troligtvis vid 

framtida scenario mot E16 nya vägdike som rinner mot planområdet och kommer därmed också 

få passera området i dike. Då diket kommer ligga läger än ytor inom planområdet så bör det 

vattnet inte komma i kontakt med de dagvatten som avrinner från planområdet och som leds 

mot dike öster ut. Diket utanför planområdet som flödet behöver ansluta till ligger ungefär på en 

nivå på 70,0 enligt marknivåer i Scalgo (denna nivå behöver mätas in vid projektering). Enligt 

Trafikverkets tekniska råd för avvattning bör en dikeslutning inte understiga 2 promille. Sträckan 

från planområdets syd västra gräns till utsläppspunkt är cirka 540 m vilket med 2 promilles 

lutning innebär att nivån på dikets början i sydväst behöver ligga på cirka +71,0. Utifrån det 

underlag som finns från Trafikverket finns inga angivna +nivåer på det anslutande diket.  
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Figur 25. Befintlig trumma som leder in flöde väster ifrån in mot planområdet. 

 

 

Figur 26. Förslag att dike i planområdets västra sida utformas så det kan avleda dagvattenflöden som leds 
mot planområdet. 
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9.5 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna genom att 

källor till föroreningar i dagvatten begränsas genom kloka materialval. Exempelvis bör tak- och 

fasadmateria som koppas, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till ökad tillförsel av 

näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig 

miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av 

branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att undvika onödiga 

tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material som ska användas vid 

byggnation.  

10 Snöhantering 

10.1 Bakgrund 

Snö som röjs och sedan bortförs faller enligt 15 kap. 1 § miljöbalken in i avfallsdefinitionen 

”varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig 

av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”14. 

Uppläggning av snö betraktas som miljöfarlig verksamhet15 och faller oftast under den 

kommunala nämndens tillsynsansvar16. Innehåller snön föroreningar, kan tillsynsmyndigheten 

utfärda föreläggande om försiktighetsmått eller förbud.  

Valet av en lämplig plats att lägga upp snö på ska göras så att upplägget innebär så litet intrång 

i mark- eller vattenområde som möjligt17. Tippning av snö i vatten ökar risken för att föroreningar 

sprids vidare i miljön18.  

 

10.2 Föroreningar i snö 

Föroreningar frigörs när snön smälter, och kan efter snöns smältning ligga kvar som sediment 

på marken. Saknas möjlighet till infiltration kan sedimentet medfölja smältvattnet till områdets 

recipient. Föroreningarna består främst av avgaser, halkbekämpningssalt, samt av slitage 

frigjorda partiklar från vägbeläggning och däck. Föroreningsmängderna ökar med ökad 

trafikintensitet och med den tid snön legat kvar på marken innan bortröjning.  

10.2.1 Vägsalt i snö 

Sandviken Energi ansvarar för halkbekämpningen inom Sandvikens kommun. Vägsalt används 

enligt Sandviken Energi endast i liten omfattning på stora vägar, rondeller och vissa 

busshållplatser19.  

Vägsaltning höjer salthalten i mark och grundvatten i minst 6 månader efter avslutad 

vägsaltning. Salt ökar mobiliseringen av metaller i marken och frigör metaller från fasta ämnen i 

 
14 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/regler-kring-upplaggning-av-sno-pa-land. 2022-02-25. 
15 9 kap. 1 § miljöbalken. 2022-02-25. 
16 26 kap. miljöbalken. 2022-02-25. 
17 2 kap. 6 § miljöbalken 
18 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/regler-kring-upplaggning-av-sno-pa-land/. 2022-02-25. 
19 https://sandvikenenergi.se/gatorochvagar/vintervaghallning.234.html. 2022-02-25. 
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sjöar och vattendrag. Metallerna transporteras sedan vidare i sediment eller vatten. Bilar som 

färdats på saltade vägar för med sig salt till områden som inte nyttjar salt som halkbekämpning.  

Vägsalt i snö ökar transporten av lösa partiklar och metaller, eftersom saltet ger en snabbare 

smältning av snö och därmed ett högre flöde av smältvatten som gör att mer partiklar följer med. 

Metaller som finns i snö påverkar organismer i vattendragen negativt. De mindre vattendragen 

drabbas hårdast20. Vissa arters reproducerande förmåga störs ut och andra arter slås ut från 

ekosystemet, vilket försämrar ekosystemets förmåga att fungera och leverera de 

ekosystemtjänster som vi förväntar oss.   

10.3 Föreslagen snöhantering  

Föreslagna dagvattenlösningar kan användas för att omhänderta smältvattnet inom 

planområdet. 

Röjd snö föreslås läggas i nära anslutning till de gräsbevuxna makadamdikena. Vid 

snösmältning bidrar växtligheten till rening av smältvattnet, bland annat via avskiljning av olje- 

och metallpartiklar. Det är lämpligt att tillse att det gräs som makadamdikena förses med, har 

tillräckligt god tålighet mot salt och en god förmåga att avskilja salt från smältvatten.  

Snön från drivmedelsanläggningen kan ha ett högre innehåll av föroreningar jämfört med de 

norra och södra kvarteren. En enkel tumregel är att mörk/missfärgad snö innehåller mer 

föroreningar än vit snö. Snön från drivmedelsanläggningen bör inte blandas med den renare 

snön från de norra respektive södra kvarteren.  

Höjdsättningen av drivmedelsområdet bör tillse att smältvatten inte riskerar att tillrinna 

oljeavskiljaren.  

11 Kostnadskalkyl 

En grov kostnadsuppskattning har gjorts för dagvattenanläggningarna som föreslås i 

utredningen. Kostnaderna baseras på schablonkostnader från StormTacs databas (2022-03-

02). Det finns inget specifikt exempel för gräsklädda makadamdiken i databasen, därför har det 

högre schablonvärdet för makadamdike använts vid beräkning.  

Kostnadskalkylen tar inte med kostnader för ledningar och brunnar. 

Antalet oljeavskiljare som behövs inom området går inte att veta i detta skede, antagande har 

gjorts om två stycken. Kan man avleda mer vatten ytligt till ytliga magasin istället för via 

oljeavskiljare ner till sedimentationsmagasin kan kostnaden inom drivmedelsanläggningen 

sänkas. Om man genom höjdsättning kan leda ut dagvatten via oljeavskiljaren till ytliga 

dagvattenanläggningar istället för att göra underjordiska kan också investeringskostnaden 

minska.  

Den totala kostnaden för dagvattenanläggningarna har beräknats till cirka 5 200 000.  

 

 
20 Jonpers, Rebecka, 2011. Snöupplag för urban snö, Examensarbete, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- 

och jordbruksvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2022-02-25. 
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Tabell 10 Kostnadsuppskattning föreslagna dagvattenanläggningar 

Delområde Anläggningstyp Schablonkostnad Mängd Kostnad 

Kvarter norr Gräsklätt makadamdike 1 0001 kr/m3 620 m3 620 000 kr 

Kvarter söder Gräsklätt makadamdike 1 0001 kr/m3 250 m3 250 000 kr 

Kvarter drivmedel 

Gräsklätt makadamdike 1 0001 kr/m3 210 m3 210 000 kr 

Oljeavskiljare 150 0002 kr/st 2 st 300 000 kr 

Sedimentationsmagasin 15 0003 kr/m3 200 m3 3 000 000 kr 

Väg Makadamdike 6504 kr/m3 310 m3 

201 500 kr 

Avledande dike 
för hela området 

Dike med makadamfylld 
botten 

10005 kr/m 550 m 550 000 kr 

Totalt    5 131 500 kr 

1 Schablonkostnad för makadamdike 650 kr/m3 med variation mellan 400-1000 kr/m3, högre värde har valts eftersom 

det ska vara gräsbeklätt 
2 Schablonkostnad för oljeavskiljare är 150 000 kr/st med variation mellan 25 000-380 000 kr/st 

3 Schablonkostnad för underjordiskt sedimentationsmagasin 15 000 kr/m3 med variation mellan 8 500-25 000 kr/m3. 

4 Schablonkostnad för makadamdike 650 kr/m3 med variation mellan 400-1000 kr/m3, schablonvärdet har valts 

5 Schablonkostnad för makadamdike 800 kr/m med variation 500-1000 kr/m. Detta dike har beräknats med 

schablonvärde för meter dike istället för per kubikmeter då mängden makadam som behövs är mer osäker än längden 

dike. Det högre värdet på 1000 kr/m har använts då det bedöms bli ett relativt stort dike.  

12 Fortsatt arbete 

Denna dagvattenutredning har tagits fram i ett tidigt skede av planarbetet. Utredningen behöver 

hållas uppdaterad och justeras utifrån planområdets förutsättningar i det kommande arbetet. 

Utloppspunkten för dagvatten behöver i kommande skeden undersökas vidare för att verifiera 

och utreda i detalj var ett utlopp är lämpligas. 

Dagvattenanläggningar kommer behöva dimensioneras mer i detalj när områdets 

markanvändning tas fram. Lämpliga placeringar av dagvattenanläggningar behöver också tas 

fram i kommande skeden.  

Diket som föreslås i öster behöver dimensioneras utifrån flöden och marknivåer i kommande 

skeden.  

Översvämningsfrågan behöver beaktas i kommande skeden. 
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13 Påverkan på MKN och skyddsvärda områden 

Exploatering av planområdet innebär att det är viktigt med en genomtänkt dagvattenhantering 

och åtgärder har föreslagits för rening och fördröjning av dagvatten. Förslaget innebär rening i 

två steg där vatten först renas inom kvartersmarken och sedan avleds för ytterligare rening i nytt 

dike öster om området. Beräkningar i StormTac visar att föreslagna dagvattenanläggningar har 

potential att reducera mängden föroreningar så det inte överstiger befintlig situation. I och med 

detta bedöms planen inte bidra till att försvåra målet med att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

recipienten.  

Med föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder bedöms planområdet inte ha en negativ 

påverkan på de skyddsvärda områden som finns i närheten av planområdet jämfört med idag. 

Föroreningsberäkningarna behövs hållas uppdaterade och anpassas under arbetes gång när 

detaljerad planering av området görs.   

14 Slutsats  

Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering inom planområdet har dimensionerats för att kunna 

fördröja och rena ett 30-årsflöde. För att inte öka flödet jämfört med befintlig situation krävs en 

total fördröjningsvolym på ca 910 m3. Fördröjning och rening föreslås ske i gröna diken med 

underliggande lager av makadam, makadamdiken samt sedimentationsmagasin. Då denna 

dagvattenutredning görs i ett tidigt skede kan lösningarna i senare skede anpassas utifrån 

gestaltning och andra lösningar såsom växtbäddar, skelettjordar, genomsläppliga beläggningar 

kan ersätta föreslagna lösningar om så önskas.  

Föroreningsbelastningen beräknas öka jämfört med dagens situation om inga 

dagvattenåtgärder vidtas. Med föreslagna åtgärder finns potential att rena dagvattnet så 

mängden föroreningar reduceras till dagens nivåer. Därmed bedöms planen inte försvåra för 

recipienten att uppnå MKN. 

Planområdet riskerar idag att översvämmas vid höga vattenflöden i Jädraån. Med framtida 

höjdsättning bedöms risken för översvämning vid 100- och 200-årsflöden byggas bort. Området 

planeras att höjas på grund av geotekniska förhållanden samt för anpassning till befintliga 

vägar. I och med ny höjdsättning har området också möjlighet att anpassa nivåer så skyfall kan 

avledas från platsen via ytliga avrinningsvägar.  
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Carolina Elvsén (HL)  
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