
 

 

 

 

 

RAPPORT 

 DAGVATTENUTREDNING LÖVBACKEN 

ÖSTRA 
 

 

 

 
  

2022-09-12 

 



 

 

 

Tyréns Sverige AB Kungsängsgatan 5A, 1tr 

753 22 Uppsala 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se  

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2022-09-12 

  

UPPDRAG 316657, Dagvattenutredning Lövbacken Östra  

Titel på rapport: Dagvattenutredning Lövbacken Östra 

Status: Utkast 

Datum: 2022-09-12 

MEDVERKANDE  

Beställare: Sandviken Kommun 

Kontaktperson: Andreas Sundström och David Jansson 

                         

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: 

Handläggare 

Handläggare 

Max Stefansson, Tyréns AB 

Max Stefansson, Tyréns AB 

Karin Johansson, Tyréns AB 

Kvalitetsgranskare: Cham Hoang, Tyréns AB 

 

 

 

 

  



 

 

Uppdrag: 316657, Dagvattenutredning Lövbacken Östra 2022-09-12 

Beställare: Sandvikens kommun 

 

O:\BOR\316657\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Slutleverans\PM_dagvattenutredning_316657_211220.pdf 
 

3(33) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 4 

1.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING ......................................................................... 4 

1.2 KRAV OCH RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING .................................... 5 

1.2.1 DIMENSIONSPRINCIPER ................................................................................ 5 

2 NULÄGE ............................................................................................................................ 6 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING ............................................................................................... 6 

2.2 HYDROLOGI OCH BEFINLTIG AVVATTNING ........................................................ 7 

2.3 LÅGPUNKTER OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK ........................................................... 9 

2.4 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN .................................. 10 

2.5 RECIPIENTER .................................................................................................................. 11 

2.6 STORMUREN ................................................................................................................... 14 

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN ................................................................................. 15 

3.1 PLANERAD MARKANVÄNDNING OCH UTFORMNING ..................................... 15 

3.2 ÖVERSVÄMNINGSRISK FRÅN JÄDRAÅN ............................................................... 16 

3.3 DAGVATTENBERÄKNINGAR ..................................................................................... 17 

3.3.1 FÖRORENINGSBERÄKNING OCH BEHOV AV RENING ................................... 20 

4 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING ....................................................... 23 

4.1 FLÖDESUTJÄMNING OCH RENING ......................................................................... 23 

4.1.1 TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR RENING OCH FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN .. 23 

5 BESKRIVNING AV TEKNIKER .................................................................................. 26 

5.1 TVÅSTEGSDIKE .............................................................................................................. 26 

5.2 TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM................................................................................... 27 

5.3 SVACKDIKE ..................................................................................................................... 28 

6 ÅTGÄRDER FÖR ÖVERSVÄMMNINGSSKYDD ................................................... 29 

7 OSÄKERHETER ............................................................................................................ 31 

8 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER ...................................................................... 31 

 

BILAGA 1 - FLÖDESBERÄKNING ÖSTRA OMRÅDET MED TILLKOMMANDE YTOR   



 

 

Uppdrag: 316657, Dagvattenutredning Lövbacken Östra 2022-09-12 

Beställare: Sandvikens kommun 

 

O:\BOR\316657\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Slutleverans\PM_dagvattenutredning_316657_211220.pdf 
 

4(33) 

 

1 INLEDNING 

1.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Sandvikens kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för verksamheter på 

Lövbacken 2:1 med flera. Detaljplanens syfte är att utöka befintligt planområde i östlig 

riktning, mellan Gävlevägen och järnvägen. Dessutom kommer användning på 

befintligt plan ändras från industri till verksamheter. Utbyggnad kommer ske som en 

fortsättning av befintlig bebyggelsestruktur i området. Mullervägen kommer att 

förlängas österut med byggrätter på södra och norra sidan av inom de utpekade 

områdena. Fastigheter kommer även anläggas norr och söder om Mullervägen på 

planområdets västra sida med lika hög exploateringsgrad som östra (Figur 1).  

 

Syftet med dagvattenutredningen är att belysa förutsättningar för områdets 

dagvattenhantering och föreslå en hållbar principlösning som uppfyller de krav och 

riktlinjer som ställs. Utredningen gäller endast för planområdet och Tyréns utredning 

omfattar endast dagvattenhantering. 

 

Den föreslagna dagvattenhanteringen som beskrivs i rapporten är förslag innehållande 

antaganden och ska inte ses som en bygghandling. Alla ingående delar måste därför 

projekteras och dimensioneras innan byggstart. 

 

 

 

Figur 1. Planområdets läge markerat med röd färg. Karta: Sandvikens kommun 

Gävlevägen 

Kraftledning 
Järnvägsspår 

Storsjön 

Jädraån 

Mullervägen 
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1.2 KRAV OCH RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Planområdet ligger inom det allmänna verksamhetsområdet för den allmänna VA-

anläggningen för dagvatten. VA-huvudmannen har därmed ansvar för att det inte 

uppstår marköversvämning med skador på byggnader som följd av ett 30-årsregn när 

ett område klassas som affärsområde, vilket detta område rimligtvis klassas som, då 

området har hög andel hårdgjorda ytor
5

. Men då dagvatten inom planområdet ska 

ledas till trumma genom Trafikverkets banvall samt till dike nära banvallen ställer 

Trafikverket krav på 100-års fördröjning för dagvatten från planområdets omdanade 

ytor.  

 

I Sandvikens kommuns översiktsplan (2018) beskrivs hur dagvatten tidigt måste  

studeras i planläggning och att fördröjningsmagasin samt möjlighet till  

lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-lösningar) beaktas
1

.  

 

Sandvikens kommunen antog en vatten- och avloppsplan av kommunfullmäktige 

2019
2

. I denna står det att Sandviken inte har en dagvattenstrategi och att arbetet som 

sker med dagvattenhanteringen inte är övergripande för hela kommunen. Arbetet 

utförs i stället i varje projekt. I dagsläget saknas nationella krav avseende specifika 

föroreningshalter i  

dagvatten och det finns heller inga givna krav på föroreningshalter i dagvatten i  

Sandviken kommun.  

 

På Sandviken kommuns hemsida finns riktlinjer för dagvattenhantering: Dagvatten  

som innehåller föroreningar bör inte släppas ut i naturen direkt. Det kan vara  

dagvatten från vägar med partikelrester från bildäck, olja, petroleumprodukter och  

tungmetaller. Det finns flera sätt att rena dagvatten på. Exempelvis kan det renas  

genom att det leds till dagvattendammar där föroreningarna sedimenterar dvs sjunker  

till botten av dammen, medan det renade vattnet leds vidare. För att minska spridning 

av föroreningar till vattendrag, sjöar och hav bör dagvatten renas så nära 

föroreningskällan som möjligt
3

.  

 

Enligt 3 kap 1 § Jordabalken skall var och en vid nyttjandet av sin eller annans fasta 

egendom ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innebär att man inte får leda om 

vatten från sin fastighet som kan leda till att fastigheter nedströms tar skada vid 

naturlig nederbörd. Asfaltering av mark i en fastighet kan ses som omledning av vatten 

eftersom mindre vatten kommer infiltreras och därmed rinna nedströms. En 

dagvattenanläggning kan då anläggas för att fördröjning och/eller styrning och 

avledning av dagvattnet för att förhindra översvämningar vid hög nederbörd
3

. 

1.2.1 DIMENSIONSPRINCIPER 

I enlighet med riktlinjer i P110 (Svenskt Vatten, 2016) bedöms området bilda ett 

affärsområde vilket innebär att system för avledning av dagvatten ska dimensioneras 

så att åtgärderna ej bräddar över till marknivå vid ett 30-årsregn och därmed inte 

skadar bebyggelse. Men fördröjning för omdanade ytor ska dimensioneras för 100-

 
1

 Sandviken kommun. (2018). Översiktsplan för Sandvikens Kommun 2030. 

https://sandviken.se/download/18.e1a8c481681e245c061cfa5/1546865357431/Oversiktsplan-for-Sandviken-2030.pdf. 

Laga kraft 2018-12-22 

2

 Sandviken kommun. (2019). Vatten- och avloppsplan Sandvikens kommun. 

https://sandviken.se/download/18.78b492bf17917b0c72fd8c1b/1622183221819/Vatten-

%20och%20avloppsplan%20Sandvikens%20kommun%202019.pdf. Antagen av kommunfullmäktige.  Antagen 

av kommunfullmäktige 2019-06-10. 

3

 Sandviken (2020). Dagvatten. Länk:  

https://sandviken.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/dagvatten.4.2dffd46c1764d34e50212e37.ht 

ml 
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årsregn eftersom den ändrade markanvändningen inte får påverka Trafikverkets 

banvall på marken nedströms negativt. Regnintensiteten ska även modifieras med 

hänsyn till klimatförändringar varför en klimatfaktor motsvarande 1,25 ska användas 

vid dagvattenberäkningar för framtida bebyggelse. Denna faktor rekommenderas av 

SMHI enligt Svenskt Vattens rekommendationer för dimensionering av anläggningar 

som beräknas vara i bruk i slutet av detta århundrade med regn kortare än en timme
4

. 

Regn med återkomsttid över 100 år ska hanteras på ytan genom höjdsättning och 

avsättning av ytor som kan minska avrinningen och fungera som översvämningsytor. 

 

VA-huvudmannen har ansvar för att det inte uppstår marköversvämning med skador på 

byggnader inom planområdet som följd vid ett 30-årsregn när ett område klassas som 

affärsområde, och området ingår i verksamhetsområde för dagvatten vilket detta 

planområde gör
5

. 

2 NULÄGE 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuellt planområde ligger i östra Sandviken utanför stadens tätbebyggelse. Området 

begränsas i söder av kraftledning i väst-östlig riktning samt järnvägsspår. I norr och 

väst avgränsas området av Gävlevägen och i väst avslutas området ett skogsområde. 

Det finns bostadsområden både norr och väst om planområdet. Söder om planområdet 

ligger Båthusviken som är en del av Storsjöns vatten. Väster om området rinner Jädraån 

på väg mot sitt utlopp i Storsjön (Figur 2). Idag är planområdets centrala delar klassade 

som industriverksamhet. Inom området pågår flera industriverksamheter. 

 

 

Figur 2. Planområdet markerat med röda linjer. Karta: Lantmäteriet 

 

 
4

 SMHI. (2020). Länk: https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/statistik-for-extrem-

korttidsnederbord-1.159736 

5

 Svenskt Vatten AB. (2016). Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Publikation 110. 

 

Gävlevägen 

Kraftledning Järnvägsspår 

Storsjön Jädraån 
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2.2 HYDROLOGI OCH BEFINLTIG AVVATTNING 

Utbredningsområdet kan indelas i 3 delområden som benämns: Västra området, 

Centrala området och Östra området (Figur 3).  

 

I det centrala området ingår den mark som är exploaterad och som idag är klassat som 

industriområde. De andra områdena är marken väster respektive öster om bebyggelsen 

inom planområdet. 

 

Av de tre områdena är det västra området lägst beläget och därför ofta översvämmat. 

Utan att ta hänsyn till dagvattensystem avrinner vatten till området från norra och 

västra delen av det centrala området. Dessutom tillkommer vatten från det blöta 

skogsområdet Stormuren, som avleder vatten mot Gävlevägens vägdike via ett 

dikningssystem. Därifrån avvattnas Gävlevägens dike till huvuddiket i planområdets 

västra område via två parallella kulvertar med cirka 40 cm i diameter vardera. Genom 

utredning av området med det hydrostatiska modellverktyget Scalgo Live som ej tar 

hänsyn till infiltration men ger en god syn på områdes lågpunkter och rinnstråk, syns 

det att det mesta av vattnet i det västra området rinner till ett dike, söder om området 

som därefter leder vatten västerut till Jädraån där en kulvert slutligen avvattnar diket. 

Det finns två lågpunkter i västra delen av det västraområdet. När dessa lågpunkter 

fylls, rinner deras vatten ut från planområdet mot diket söder om planområdet med 

utlopp i Jädraån. Lågpunkt A rinner västerut initialt och lågpunkt B rinner direkt mot 

söder.  

 

Det centrala området är högst beläget och har en hög andel hårdgjord yta i form av 

asfaltsvägar och byggnader. Enligt topografin avrinner största andelen dagvatten 

härifrån till det västra området och det går en vattendelare vid Byggmax vänstra kant, 

öster om kanten rinner vatten till det östra området. Söder om det centrala området 

finns en stor lågpunkt vars avrinningsområde till största del ingår i det centrala 

området (Figur 5). Men för de flesta regntillfällen avvattnas områdets gatumark via 

dagvattenbrunnar som leder vattnet via rör till ett dike längst söderut i området (Figur 

4).  

 

Det Östra området är idag ett flackt skogsområde med två diken som avvattnar skogen 

i väst-östlig riktning för att ansluta till ett dike i norr-sydlig riktning. Det nord-sydliga 

diket leder vatten till en stor lågpunkt i söder i anslutning till järnvägen. Trafikverket 

har meddelat att de har en vägtrumma som leder vatten från skogsmark norr om 

Gävlevägen till planområdets östra del. Dimensionen på trumman är 600 mm. Den 

tillkommande arean som avvattnas i östra området är 5.68 hektar bestående av 

skogsmark och villaområde. 
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Figur 3. Dagens naturliga avrinning samt avrinningsområden för lågpunkter inom planområdet, framtaget 

med Scalgo Live. Det västra området är markerat med gul färg, det centrala med blå färg och det östra med 

grön färg. 

 

Befintligt ledningsnät för dagvatten leder vatten från det centrala området till ett dike 

söder om området (Figur 4). Ledningarnas utlopp till diket kunde inte identifieras 

under platsbesöket på grund av otillgänglighet. Härifrån förgrenas diket där en del går 

åt väst där vatten till slut når Jädraån, den andra dikesförgreningen går söderut där 

diket går under banvallen via en kulvert med kvadratisk form med måtten 90 cm x 80 

cm. Söder om banvallen går diket i ett flackt och låglänt delvis dikat skogsområde 

(Figur 3). Båda förgreningarna bidrar troligtvis med avvattning. Söder om banvallen 

syns ett dike från Sandviken kommuns kartportal samt lantmäteriers min karta som 

bör leda vattnet från den södra förgreningen åt sydost mot Jädraån (Figur 3). 

 

 

 

ByggMax 

Kulvert 

Två kulvertar 

Stormuren 

Kulvert 
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Figur 4. Ledningskarta över centrala delen av planområdet. Röd ledning visar avloppsledning, blå är 

dricksvattenledning av grön är dagvattenledning. Dagvattenledningen har sitt utlopp till ett dike enligt 

ledningskarta, men utloppet gick inte att identifiera i fält. Karta från: Sandviken Energi 

2.3 LÅGPUNKTER OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Som beskrivet i del 2.2 finns det lågpunkter i både det västra och östra området och 

därmed en översvämningsrisk i dessa områden vid skyfall. Genom lågpunktskartering i 

Scalgo Live identifierades lågpunkter i planområdet och dess omnejd.  

 

I det västra området finns flera lågpunkter djupare än 50 cm. Dessutom finns det tre 

lågpunkter söder om det västra området just norr om järnvägen (Figur 5). Ytterligare 

en lågpunkt finns även inkilat mellan det centrala området och banvallen, vars 

avrinningsområde beskrevs del 2.2. 

 

Det östra området kännetecknas av en mosaik av mindre lågpunker. 

Uppsamlingsplatsen för områdets vatten är det skålformade lågområdet i söder som 

begränsas av banvallen. I detta lågområde är stora delar av området 1,5 meter lägre än 

uppströms lågområdet. Under platsbesök hittades dock en kulvert under banvallen 

nedströms denna lågpunkt (Figur 9). Därmed torde lågpunkten endast fyllas vid större 

regntillfälle som skyfall då kulvertens kapacitet överstigs. Öster om järnvägen finns 

även en djup lågpunkt samt en norr om Gävlevägen ovanför östra området, dessa 

borde inte påverka planområdet om det inte finns en kulvert som leder vatten från 

dessa in i planområdet, någon sådan kulvert har inte identifierats. 

  

Utlopp 
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Figur 5. Lågpunkter och flödesriktningar inom planområdet. 

2.4 GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Enligt SGU:s Jordartskarta består det västra området av torv
6

 (Figur 6). Denna karta är 

inte exakt, provtagning krävs för att säkerhetsställa exakt jordtyp. Den hydrauliska 

konduktiviteten av kärrtorv har ett stort spann som kan variera över flera tiopotenser i 

samma torvlager och varierar ofta även genom jorddjupet (Sofia Hedberg, 2016). 

Torven är troligtvis ofta blöt här, med tanke på närheten till Storsjön och dess låga 

höjd. Därmed antas torven inte vara lämplig för LOD i form av infiltrationssystem. 

Enligt SGU:s karta för genomsläpplighet har torv låg genomsläpplighet. 

 

De centrala och östra områdena består av moränmark. Morän har ofta god 

infiltrationskapacitet, men även denna jordart kan ha stora variationer inom hydraulisk 

konduktivitet. Dess spann ligger mellan 10
–6

 –10
–9 

m/s
7

. Moränmarken antas fungera 

för infiltrerande LOD-tekniker. Jordens verkliga infiltrationsförmåga behöver utredas 

innan projektering och höga grundvattennivåer kan även påverka 

infiltrationskapaciteten och behöver därmed även undersökas. Enligt SGU:s karta för 

genomsläpplighet har morän medelhög genomsläpplighet. 

 

 
6

 SGU. (2021). Kartvisaren. https://apps.sgu.se/kartvisare/ 

7

 Bovin, et al 2015. SGU. Tätande jordlager – en kunskapssammansättning 

:http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1532-rapport.pdf 
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Figur 6. Jordartskarta från SGU, grå färg är morän och brun färg är torv. 

 

2.5 RECIPIENTER 

Inom planområdet finns tre naturliga delavrinningsområden enligt SMHI:s vattenwebb 

(Figur 7). Vatten inom det västra delavrinningsområdet rinner till Jädraån. Vatten inom 

det södra delavrinningsområdet rinner direkt till Storsjön som är mottagare av 

Jädraåns vatten, och vatten inom det östra delavrinningsområdet rinner ”naturligt” 

direkt till Gavleån vars inlopp är Storsjöns utlopp. Det västra delavrinningsområdet 

innefattar planområdets västra område, det södra delavrinningsområdet innefattar en 

del av det östra området och det östra delavrinningsområdet innefattar största delen 

av det östra området, planområdets centrala område ingår delvis i alla 

delavrinningsområden. 

 

 

Figur 7. Avrinningsområdena inom planområdet markeras med tjocka blåa linjer och planområdet med röd 

tjock linje. 
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Det västra delavrinningsområdets recipient Jädraån är därmed även det västra området 

i planområdets recipient. Jädraån är ett vattendrag som har  

sin början i östra dalarna och mynnar ut i Storsjön (Figur 8).   

 

 

Figur 8. Vattendraget Jädraån är recipient för det västra områdets dagvatten. Planområdets ungefärliga 

position är markerat med röd punkt. Karta: Viss 

 

Jädraån anses vara ett skyddsvärt vattendrag då det har höga naturvärden. Ån är bitvis  

orörd och innehåller många strömmar, hällar och våtmarker i dess övre del. Den nedre  

delen av ån har forsar, raviner med nipor och meandring. Djur och växtlivet är även rikt  

i dess nedre del där bland annat bäver och utter är vanliga (Länsstyrelsen 2014).  

 

Eftersom Storsjön avvattnas av Gavleån räknas Jädraån som ett källflöde till Gavleån  

och är klassad i VISS (VISS EU_CD: SE672455-155483) och har tillhörande 

miljökvalitetsnormer. Recipienten har god ekologisk status och dess kemiska status är 

uppnår ej god status. Jädraån har denna kemiska status på grund av för höga halter av 

de prioriterade ämnena: Bromerad difenyletyleter och kvicksilver och  

kvicksilverföreningar.  

 

Recipienten Jädraån avvattnas av Storsjön som även är klassad i viss (VISS EU_CD: 

SE672215-156026 ) och har tillhörande miljökvalitetsnormer. Efter platsbesök i 

planområdets östra del misstänks vattnet i det östra område ej ledas till Gavleån vilket 

det naturliga avrinningsområdet i Figur 7 visar, utan mer troligt till Storsjön via 

Båthusviken. Under platsbesök upptäcktes en kulvert genom banvallen som såg ut att 

leda vatten söder om planområdet. Vattnets slutdestination är dock ej fastställt då 

marken var igenväxt, men vattnet förutsätts rinna till Storsjön (Figur 9).  
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Figur 9. Till vänster kulvertens position under banvallen, i mitten kulverten, 

till höger den svårframkomliga terrängen söder om banvallen. 

Därmed härleddes det att Storsjön är den recipient med statusklassning och 

miljökvalitetsnormer enligt VISS som östra området avvattnas till, vatten inom 

planområdet leds alltså till två olika recipienter (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Sjön Storsjön är recipient för det östra områdets dagvatten. Planområdets ungefärliga position är 

markerat med röd punkt. Karta: Viss 

Sjöns nuvarande ekologiska status är Dålig och klassningen uppges ha hög 

tillförlitlighet. Miljökonsekvenstypen: övergödning, morfologiska förändringar och 

kontinuitet har sämre än god status. Statusen för den fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorn näringsämnen är måttlig, men eftersom den Biologiska 
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kvalitetsfaktorn växtplankton bedöms som dålig får miljökonsekvenstypen 

övergödning dålig status eftersom den sämsta faktorn styr.  

 

Sjöns kemiska status är Uppnår ej god. Det förekommer för höga halter av de  

prioriterade ämnena: Bromerad difenyletyleter, Naftalen, Oktylfenol, kvicksilver och  

kvicksilverföreningar samt dioxiner och dioxinlika föreningar.   

 

Påverkanskällor som dömts ha betydande påverkan för ekologisk och kemisk status av  

Storsjön är reningsverk, industri, förorenade områden, urban markanvändning, 

enskilda avlopp med flera. 

 

Hela planområdets mark ligger ovanpå grundvattenförekomsten ” Sandstenförekomst 

Gävle-Sandviken” som är klassad i VISS (VISS EU_CD: SE673104-157612) (Figur 11). 

 

 

Figur 11. Planområdet ligger inom området för vattenförekomsten ”Sandstenförekomst Gävle-Sandviken” . 

Planområdets ungefärliga position är markerat med röd punkt. Karta: Viss 

Vattenförekomsten har god kvantitativ- och kemisk status idag och dess 

miljökvalitetsnormer är god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. 

 

2.6 STORMUREN 

 

Området Stormuren ligger mellan planområdet och E 16, marken består av urdikad 

skogsmark med bostadsområdet Lövbacken i ost och Östanå i väst. Enligt topografin 

avrinner majoriteten av Stormurens vatten via diken mot Gävlevägens norra dike.  

 

Vid platsbesök har Sandviken kommun identifierat två kulvertar med cirka 40 cm 

diameter vardera som avleder vatten från Gävlevägens norra dike till diket som går i 

Nord-sydlig riktning i planområdets västra del. Därmed avvattnas Stormuren via diket 

som går genom planområdets västra del.  

 

Avrinningsområdet för inloppet till kulverterna genom Gävlevägen är 0.55 km
2  

stort då 

30 mm nederbör är ansatt i det hydrostatiska GIS-programmet scalgo Live (Figur 12). 

Området innefattar då delar av bostadsområdena Lövbacken och Östanå som 

möjligtvis avvattnas på annat sätt.  
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Figur 12. Stormurens avrinningsområde enligt topografin och kulvert genom gävlevägen insatt. Från Scalgo 

Live då 30 mm regn ansätts. Det gröna området markerar avrinningsområdet och röd färg är 

sammanhängande lågområde som fylls med vatten vid 30 mm regn utan infiltration. 

Med avdrag för del av avrinningsområdet inom planområdet samt bostadsområdena 

Lövbacken och Östanå vars vatten möjligt leds åt annat håll blir storleken i stället 0.54 

km
2

. Koncentrationstiden för kulvertarna genom Gävlevägens avrinningsområden är 

cirka 2 timmar. Vid ett 100-årsregn med 2 timmars varaktighet och klimatfaktor 1.25 

med antagandet att vatten kan flöda fritt genom Gävlevägens kulvertar skulle flödet bli 

490 l/s. 

 

Stormurens påverkan på planområdets huvuddike beror på hur väl kulverterna under 

Gävlevägen avvattnar området, då låg kapacitet leder till uppdämning vid högre flöden. 

När kulverternas kapacitet överstigs vid kraftig avrinning från Stormuren kommer 

vatten att då bilda stående vatten vid dikena norr om vägen.  

 

Stormuren har troligtvis hög grundvattennivå, eftersom det ligger lågt i terrängen, 

behövts urdikas och snabbt fylls med vatten vid simulerat regn.  

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

 

3.1 PLANERAD MARKANVÄNDNING OCH UTFORMNING 

Verksamheten i områdets centrala område som idag är klassat som industriområde ska 

ändra planbestämmelse till verksamhet, dessutom kommer exploatering av marken att 

förlängas i både västlig- och östlig riktning.  
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Det västra området kommer bilda liknande struktur som dagens verksamhet. 

Dessutom planeras det västra området att höjas till motsvarande nivå som det centrala 

området. Kommunens planer innebär att Blixtvägen fortsätter att gå genom hela det 

västra området så att både det centrala området och Gävlevägen kan nås. I och med att 

marken höjs i väst kommer dikets kapacitet i nord-sydlig riktning att öka då den får ett 

ökat djup i förhållande till den angränsande marken (Figur 13).  

 

 

Figur 13. Exploateringsskiss för det västra området. Röda ytor markerar verksamhetsområden med visst yt-

avdrag för diken med mera. Yta med vita prickar markerar väg. 

I det östra området kommer Mullervägen att förlängas enligt erhållen 

exploateringsskiss samt höjas upp i liten skala för att fylla upp lågpunkter (Figur 14). 

 

 

Figur 14. Exploateringsskiss för det östra området. Röda ytor markerar verksamhetsområden med visst yt-

avdrag för diken med mera. Yta med vita prickar markerar väg 

3.2 ÖVERSVÄMNINGSRISK FRÅN JÄDRAÅN 

MSB:s översvämningskartering för Jädraån visar att planområdet inte nås av 

översvämningar vid ett 200 års flöde. Däremot blir västra delen av planområdet 

översvämmat vid ett beräknat högsta flöde för Jädraån (Figur 15). 

 

Gävlevägen 

Kraftledning Järnvägsspår 

Mullervägen 

Gävlevägen 

Kraftledning 

Järnvägsspår 

Mullervägen 

Blixtvägen 
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Figur 15. Översvämningskartering för Jädraån, från MSB:s översvämningsportal, röd markering är 

ungefärligt planområdet  

Det västra området planeras dock att höjas till marknivån i det centrala området så att 

området ligger ovanför översvämningsutbredningen för Jädraån vid beräknat högsta 

flöde. 

 

Vid ett 200-årsregn skulle däremot avvattning av planområdets vatten via diken och 

kulvertar mot Jädraån försvåras eftersom diket nedströms då har stående vatten. 

 

Skyfall som kan leda till pluvial översvämning orsakas vanligtvis av korta och intensiva 

regn på sommaren (mest i juli och augusti) via konvektiv nederbörd som har en stor 

spatial variation.  

 

Höga flöden i vattendrag orsakar i stället fluvial översvämning. De höga flödena 

uppstår av längre regn med större regnmängder eller snösmältning inom vattendragets 

avrinningsområde men kan även orsakas av isproppar eller konstruktionshaverier i 

exempelvis dammar. 

 

Att både en pluvial- och fluvial översvämning sker samtidigt är osannolikt. Men om det 

skulle ske och dagvattenutlopp/kulvertar blir igensatta behöver någon skickas ut för 

att rensa igensättningen när vattnet drar sig tillbaka så att marken kan avvattnas igen.  

 

3.3 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

Dagvattenberäkningar har genomförts för respektive bebyggelsetyp inom området. 

Beräkningarna har genomförts enligt rationella metoden (Svenskt Vatten, 2004) och 

med nederbördsdata från Svenskt Vatten (2011)
8,9

. Antaganden har gjorts avseende 

markanvändning, beräknad area, avrinningskoefficienter och reducerad area, gräns för 

planområdet samt riktlinjer från Svenskt Vatten
8,9

. Beräkningarna är gjorda för ett 100-

 
8

Svenskt Vatten AB. (2016). Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Publikation 110. 

9

 Svenskt Vatten AB. (2011). Hållbar dag- och dränvattenhantering – råd vid planering och utförande. 

Publikation 105. 
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årsregn med en varaktighet på 10 minuter (för de västra områdena) respektive en 

timme för det östra området och klimatfaktor 1,25 för framtida bebyggelse. För 

beräkning av dimensionerande flöden ska dimensionerande avrinningskoefficienter 

användas till skillnad från volymavrinningskoefficient. Detta eftersom 

avrinningskoefficienter påverkas av markens vatteninnehåll som ökar vid större 

regnhändelser. 

 

Industriområde mindre förorenat innebär: Område med industriell verksamhet av olika 

slag, inkluderande byggnader och trafikerade ytor som är glesare och inte så hårdgjort 

som normalt.  

 

Denna benämning verkar stämma bra för dagens industri och verksamhetsytor. 

Dessutom stämmer beskrivningen av denna markanvändning bäst in på verksamheten 

efter omställning till verksamhet från industri och därmed även på de nya 

exploateringsytorna som ska efterlikna dagens exploaterade område. 

 

Följande dimensionerande avrinningskoefficienter från StormTac v22.2.3 används:   

 

Skog                                            0,10 

Väg             0,8 

Asfalt                                           0,8 

Grusyta                                        0,4 

Industriområde mindre förorenat 0,5 

Villaområde                                  0,35 

 

I Tabeller 1-6 visas antagen markanvändning som legat till grund för dagvatten-

beräkningar inom västra respektive östra området innan exploatering samt beräknade 

dimensionerande flöden. Avrinningskoefficienten (φ) samt ytstorleken baseras på 

inspektion av området via ortofoto, platsbesök och erhållna exploateringsytor. 

Eftersom diket genom det västra området avvattnar Stormuren är det lämpligt att 

utforma separat dagvattenhantering för området väst respektive öst om diket, så att 

åtgärderna inte behöver tåla flödet som Stormuren bidrar med. Det västra området 

delas i två tekniska avrinningsområden (Väst A och Väst B) som separeras av dagens 

dike i nord-sydlig riktning, Väst A är väster om diket och Väst B är öster om diket. 

Beräkningarna baseras på yta inom planområdet. För beräkning av markanvändning 

och flöden till dagvattendamm, i östra området, från hela dess avrinningsområde, se 

Bilaga 1.  

 

Tabell 1. Beräkningar enligt Rationella metoden utan klimatfaktor för nuvarande användning av västra 

avrinningsområdet A. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient. 

Nuvarande 

markanvändning Väst 

A 

Area (ha)       φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (101 

mm/h), (l/s) 

Skogsområde 3,14 0,10 0,31  

Grusyta 0,11 0,4 0,044  

Hela området 3,25 0,11 0,36 175 

 

Tabell 2. Beräkningar enligt Rationella metoden utan klimatfaktor för nuvarande användning av västra 

avrinningsområdet B. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient. 
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Nuvarande 

markanvändning Väst 

B 

Area (ha)       φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (101 

mm/h), (l/s) 

Skogsområde 2,98 0,10 0,30  

Grusyta 0,06 0,4 0,024  

Hela området 3,04 0,11 0,32 160 

 

Tabell 3. Beräkningar enligt Rationella metoden utan klimatfaktor för nuvarande användning av östra 

avrinningsområdet. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient. 

Nuvarande 

markanvändning 

Östra området 

Area (ha)       φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (55 

mm/h) (l/s) 

Skogsområde 7,60 0,1 0,76  

Asfalt 0,15 0,8 0,12  

Totalt 7,75 0,11 0,88 130 

 

 

Efter exploatering ersätts skogsområde med byggnader för verksamhetsutövning. 

Dimensionerande flöden efter exploatering i områdena Väst- A, B och Östra området är 

framtaget (Tabell 4, Tabell 5 & Tabell 6). 

 

Tabell 4. Beräkningar enligt Rationella metoden med klimatfaktor för framtida användning av västra 

avrinningsområdet A. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient. 

Prel. Markanvändning 

Väst A 

Area 

(ha) 

Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

(126 

mm/h) 

regn (l/s) 

Industri låg förorening  3,25 0,5 1,63 795 

 

Tabell 5. Beräkningar enligt Rationella metoden med klimatfaktor för framtida användning av västra 

avrinningsområdet B. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient 

Prel. Markanvändning 

Väst B 

Area 

(ha) 

Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (126 

mm/h) 

(l/s) 

Industri låg förorening  3,04 0,5 1,52 743 

 

 

Tabell 6. Beräkningar enligt Rationella metoden med klimatfaktor för framtida användning av östra 

avrinningsområdet. Reducerad area är arean som beräknas bidra med avrinning och beräknas genom 

multiplikation av marktypens area och avrinningskoefficient. 

Prel. Markanvändning 

Östra området 

Area 

(ha) 

Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (68 

mm/h) 

(l/s) 

Industri låg förorening  7,75 0,5 3,87 589 
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3.3.1 FÖRORENINGSBERÄKNING OCH BEHOV AV RENING 

Schablonhalter i dagvatten för de aktuella föroreningarna vid olika markanvändning i 

µg /l inom planområdet inhämtades från databasen som ligger till grund för StormTac 

v21.3.3. Värdena är baserade på långvariga mätserier och föroreningshalter från olika 

ytor har varierande standardavvikelse och säkerhet (Tabell 7). Markanvändningen Väg 

1 gäller den del av blixtvägen i det västra området som idag är grusad. Eftersom det 

går en mer central infart till dagens industriområde bedöms vägen ha idag ha låg 

trafikering, därför sattes vägens årsdygnsmedeltrafik (ÅDT) till 100 bilar.  

 

Tabell 7. Scablonhalter i µg /l för de olika marktyperna som används i föroreningsberäkning  

 

Eftersom det inte finns riktlinjer för föroreningshalter i dagvatten i Sandviken kommun, 

jämförs föroreningshalter med generella riktlinjer för årsmedelhalter framtagna av 

regionala dagvattennätverket i Stockholms läns riktvärdesgrupp
10

. De åtgärder som 

lämpligen ska användas för detta ändamål är torrdammar med tät botten. Samt vore 

ett tvåstegsdike lämplig för både, flödesutjämning av vatten från Stormuren, ökad 

rening och naturvärden genom större mängd växtlighet. Eftersom torrdammarna krävs 

för flödesutjämning har de därmed ett dubbelt syfte. Om de torra dammarna har 

kraftig strypning kommer reningsgraden att närma sig en våtdamm. 

 

Halterna innan och efter exploatering samt med eller utan torrdammar räknades med 

StormTac v21.3.3. En sammanställning finns i Tabell 8, Tabell 9 och Tabell 10 för 

förororeningsmängder innan exploatering och efter exploatering med och utan rening 

för det västra respektive östra området, samt jämförelse med riktvärden framtagna av 

riktvärdesgruppen inom regionala dagvattenverket i Stockholms kommun. Grön färg 

innebär att värdena understiger riktvärdena och orange att halterna överstigs. 

Generiska värden antogs för torrdammarna, med 1 meters bottendjup och släntlutning 

1:1.5, dimensionerade för att uppnå erforderlig fördröjningsvolym för regn med 30 års 

återkomsttid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Stockholms län och landsting 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  
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Tabell 8. Föroreningshalter i µg /l för vanliga föroreningsämnen för dagvatten i det västra området samt 

Jädraåns överskridda prioriterade ämnen med för höga halter jämförda med riktvärden framtagna av 

riktvärdesgruppen inom regionala dagvattenverket i Stockholms kommun.  

 

 

Tabell 9. Föroreningshalter i µg /l för vanliga föroreningsämnen för dagvatten i det östra området samt 

Storsjöns överskridda prioriterade ämnen jämförda med riktvärden framtagna av riktvärdesgruppen inom 

regionala dagvattenverket i Stockholms kommun. 

 

Tabell 10. Föroreninghalter i µg /l för vanliga föroreningsämnen för dagvatten i det östra området samt 

Storsjöns överskridda prioriterade ämnen jämförda med riktvärden framtagna av riktvärdesgruppen inom 

regionala dagvattenverket i Stockholms kommun. 

 

 

Eftersom beräkningarna baseras på övergång från marktyperna skogsmark till 

industriområde mindre förorenat är det svårt att få ner föroreningshalterna till låga 

nivåer utan dyra åtgärder. Hur miljöbelastande verksamheterna som skall bedrivas i 

det västra respektive östra området kommer vara är inte helt tydliggjort idag men det 

bedöms likna dagens verksamheter i det centrala området. Därmed kan ökad rening 

krävas beroende på t.ex. hur trafikerade gatorna kommer bli. Parkeringar innebär till 

exempel alltid risk för större oljeläckage. Därför gör en oljeavskiljare stor nytta som 

säkerhet mot specifika läckage och bör därmed anläggas i anslutning till parkering 

eller annat högt trafikerat område. 

 

De gödande ämnena kväve och fosfor ökar i det västra och östra områdena. Fosfor är 

ett viktigt näringsämne eftersom det ofta är den begränsande faktorn och är svår att 

åtgärda så det är viktigt att den inte ökar eftersom den stannar i recipienten.  

 

Kväve kan däremot denitrifieras och därmed ”försvinna” till atmosfären.  

 

Recipienten Jädraåns ekologiska kvot för fosfor som säger hur nära klassgränsen den 

ligger är 0,68. Detta innebär att vattendraget är nära gränsen för hög ekologisk status 

som innebär en ekologisk kvot över 0,7 och har avstånd till den lägre klassningen 
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måttlig under 0,5. För det östra området är den ekologiska kvoten 0.46 för fosfor, 

denna kvalitetsfaktor är idag måttlig men är nära att nå god status (ekologisk kvot över 

0,5) men har avstånd till statusen otillfredsställande (ekologisk kvot under 0,3) 

 

Storsjöns avrinningsområde är mycket stort på 2171 km
2

 och Jädraåns 

avrinningsområde är även stort på 893 km
2,11

. därmed utgör dessa årsmängdökningar 

små andelar av recipienternas totala årsmängder och bedöms därmed inte riskera att 

påverka Storsjöns kemiska och ekologiska status eller dess chanser att uppnå sina 

miljökvalitetsnormer. För att sätta halt- och mängdökningarna i perspektiv: För att 

Storsjön ska uppnå god status med avseende på näringsämnen är det framräknade 

förbättringsbehovet av bruttobelastning av totalkväve 160 000 kg per år
12

, för det 

västra och östra områdena förväntas de årliga kvävehalterna öka med 20 respektive 

11.5 kg/år jämfört med innan exploatering.  

 

Utöver torrdammar vore det önskvärt att bygga om diket i det västra området till ett 

tvåstegsdike då marken runt diket ändå planeras att höjas. Detta är alltså en åtgärd 

som passar områdets planer väl och bidrar med skyfallshantering av vatten från 

Stormuren, samt ökad rening från dagvatten men även naturvärde i form av vegetation 

vid tvåstegsdikets svämplansdel. Torrdammarnas nödvändiga positionering nedströms 

planområdet gör att dess utsläppta vatten bara kan rinna genom en smärre del av 

tvåstegsdikets sträcka, se Figur 17. Men detta kompenseras delvis av att tvåstegsdiket 

kommer att rena delar av Gävlevägens dagvatten se Figur 12. Reningsberäkningens 

med tvåstegsdike beräknas ej i StormTac då tekniken ej finns inlagd i programmet.  

 

Ledning av dagvatten till torrvattendammarna planeras att ske via dagvattenledningar, 

men ur dagvattensynpunkt vore svackdiken önskvärda då de leder till fördröjande 

effekter och rening via sedimentation, dock kräver de mer yta i anspråk se stycke 5.3.  

 

Enligt SGU:s jordartskarta består det översta jordlagret till största del av torv i den 

västra delen av planområdet, som generellt har en låg genomsläpplighet. Resterande 

del av planområdet har morän i det översta jordlagret som generellt har medelhög 

genomsläpplighet. För att förhindra negativ påverkan på grundvattenförekomstens 

kvalitativa status bör nya fördröjningsdammar göras täta. Detta är viktigast för 

dammen i det östra planområdet då jorden där består av morän. Dessutom bör 

utloppen läggas vid en höjd ovanför dammbotten och dammarna bör dimensioneras 

att vara djupast i början för att gynna sedimentation och goda möjligheter till 

sedimenttömning. På så sätt infiltrerar inte orenat vatten direkt till 

grundvattenförekomsten utan i stället sker sedimentation i början av dammarna innan 

vattnet rinner ut. Det är då viktigt att ha rutiner för tömning av sediment så att 

sedimenten inte luckras upp och rinner ut vid stora nederbördstillfällen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
11

 SMHI:s Vattenwebb. Länk: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ 

12

 VISS (2021). Storsjön. Hämtad: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA56430952 
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4 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING 

 

4.1 FLÖDESUTJÄMNING OCH RENING 

Resultatet av genomförda dagvattenberäkningar visar att avrinningen ökar från 

planområdet efter exploatering. För att undvika att vatten från planområdet ska bidra 

med för höga flöden till nedströmsliggande dike och kulvert och därmed riskera att 

orsaka erodering av diken och underminering av banvallen behövs magasinering av 

flödestoppar från planområdet. Beräkningen för framtagning av erforderlig 

magasinsvolym är baserad metod från P105, Svenskt Vatten (2011)
9

. Förslag på 

utjämning utgår från att beräknat vattenflöde efter exploatering ska motsvara flödet 

innan exploatering för ett uniformt dimensionerande blockregn med 100 års 

återkomsttid och den varaktighet som ger störst magasineringsbehov, vilket var 10 

minuters varaktighet för de västra områdena och 60 minuter för det östra området 

(Tabell 11). Mark bestående av 3,16 ha villaområde och 2,52 ha skog tillkommer till 

det östra området via Trafikverkets vägtrumma vilket medräknas i fördröjningsbehovet 

vid ett 100-årsregn. Beräkning av de flöden för östra området då dessa ytor finns i 

Bilaga 1 och är grunden för beräkning av den erforderliga fördröjningsvolymen för 

östra området. 

 

Tabell 11. Vattenvolymer som ska kunna magasineras för att säkra att utflödet ur de västra och östra 

områdena motsvarar dagens flöden för ett 100 års regn med 20 minuters- respektive 40 minuters 

varaktighet benämns erfoderliga fördröjningsvolymer. 

Områden Väst A Väst B Östra 

området 

Erfoderlig 

fördröjningsvolym 

(m
3

) 

420 

 

400 1710 

Dimensionerat flöde i 

magasinets utlopp 

(l/s) 

175 

 

     160 315 

 

 

4.1.1 TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR RENING OCH FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN 

Enligt både uppdragsbeskrivningen och riktlinjer från kommunens översiktsplan ska 

dagvatten hanteras lokalt, så nära källan som möjligt. Sann lokal omhändertagande av 

dagvatten görs endast via infiltration, eftersom området då helt tar hand om sitt eget 

vatten. Men eftersom dagvatten kan bli förorenat av industriverksamhet och 

planområdet ligger ovanpå en grundvattenförekomst eftersträvas inte åtgärder för 

infiltration.  

 

En lämplig metod för fördröjning av dagvatten från hårdgjorda ytor inom 

nyexploateringen är att anlägga torrdammar. Dessa är en av de billigare 

dagvattenlösningarna och kan enkelt ge stora fördröjningsvolymer och sedimentation 

vid små regn vilket är viktigast för reningen.  

 

Enligt principskissen i Figur 16 ska vattnet ledas från industriverksamheter och väg till 

befintligt dike som sedan leder vattnet till en torrdamm eller direkt till torrdammar. 

Delar av det befintliga diket behöver grävas ut för att ge plats åt torrdammarna. I det 

östra området planeras två torrdammar att anläggas. Den största dammen anläggs 

norr om den planerade förlängningen av Mullervägen och benämns Torrdamm öst A. 

Den mindre anläggs söder om Mullervägen och benämns torrdamm öst B. 
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Figur 16. Principskiss på tekniska åtgärder för flödesutjämning och rening av dagvatten samt 

höjdsättningsprinciper i det östra området. De turkosa strecken visar dagens befintliga dike. 

Väster om diket går idag en in/utfart mot Gävlevägen. Där planeras Blixtvägen att 

bräddas. 

 

Områdets dagvattenhantering efter exploatering hanteras separat väster respektive 

öster om dagens dike. Detta sker genom ledning av dagvatten åt syd till separata 

torrdammar (Figur 17). Därmed omhändertas områdets dagvatten utan påverkan från 

Stormurens dagvatten. Detta torde vara fördelaktigt dels för reningen, eftersom 

dagvattnet från planområdet blir mindre utspätt. Men framförallt så att torrdammarna 

ej behöver fördröja för mycket vatten vid skyfall, vilket annars kan innebära risk för 

dess hållbarhet. 

 

Höjdsättning bör ansättas så att vatten från närstående ytor rinner söder mot 

torrdammarna för att samlas in där. 

 

Gävlevägen 

Kraftledning 

Järnvägsspår 

Mullervägen 
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Figur 17. Principskiss på tekniska åtgärder för flödesutjämning och rening av dagvatten samt 

höjdsättningsprinciper i det västra området. Det turkosa strecken visar dagens befintliga dike 

 

Fördröjningsvolymer, ytbehov och ungefärliga kostnader för anläggning av torrdammar 

redovisas i Figur 13. Ytbehovet antar 1 m reglerdjup för dammen, då grundvattennivån 

bedöms kunna ligga högt. Slänter har ej tagits med i beräkningen av ytbehov, men 

flackare slänter ger större ytbehov. Schablonpriserna i tabellen kommer från StormTacs 

kostnadsmodell för översiktlig kostnadsberäkning. Kostnaderna baseras på data från 

Sverige och beror starkt på platsspecifika förhållanden och ska därmed endast 

användas för grova kostnadsberäkningar i en tidig projektfas. Kostnad för anläggning 

av tvåstegsdike redovisas ej då denna metod ej är med i StormTac. 

 

Tabell 12. Dimensioner för dagvattenrening och fördröjning. Kostnaderna är tagna från StormTac Web 

v21.3.3, och är baserade på Svackdikenas längd och torrdammarnas volym.  

Anläggning Torrdamm 

väst A 

Torrdamm 

väst B 

Torrdamm öst A Torrdamm 

öst B 

Fördröjningsvolym (m
3

) 420 400 1000 710 

Ungefärligt ytbehov (m
2

) 420 400 1000 710 

Grov 

kostnadsuppskattning (kr)  

300 000 290 000 720 000  510 000 

 

 

 

 

Gävlevägen 

Kraftledning 

Järnvägsspår 

Blixtvägen 



 

 

Uppdrag: 316657, Dagvattenutredning Lövbacken Östra 2022-09-12 

Beställare: Sandvikens kommun 

 

O:\BOR\316657\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Slutleverans\PM_dagvattenutredning_316657_211220.pdf 
 

26(33) 

5 BESKRIVNING AV TEKNIKER 

 

5.1 TVÅSTEGSDIKE 

I det västra området ska marken höjas till nivå med det centrala området. Därmed 

kommer diket i nord-sydlig riktning bli djupare om inte dess botten även höjs. I stället 

för att ge diket samma lutning vid den tillkomna höjden vilket kan ge erosionsproblem 

kan en terrass skapas med flackare lutning. Detta kallas för ett tvåstegsdike.  

 

Fördelar med ett tvåstegsdike är framför allt minskad erosionsbenägenheten av det 

djupare diket men även större volym för flödesutjämning och ökad reningsförmåga. 

Denna teknik är fördelaktig för hantering av Stormurens vattenavledning som kan 

bidra med stora mängder vatten vid snösmältning och kraftiga regn. 

 

I mitten av ett tvåstegsdike finns en djupfåra som räcker för att klara vattenföringen 

under låga flöden (Figur 18). Med en liten mittfåra minskar risken för uttorkning och 

vattnet kan då vara tillräckligt för vattenlevande organismer. När vattenflödet ökar 

rinner vattnet ut över de båda terrasserna. Där kan kväve och fosfor fastläggas genom 

sedimentation av partiklar eller tas upp av vegetation. Att dikets tvärsektion är större i 

ett tvåstegsdike än i ett vanligt dike gör också att vattnets hastighet minskar. Det gör i 

sin tur att vattnets kraft blir svagare och risken minskar för att vattnet drar med sig 

jord ur dikesslänter. Dagens diken är ofta grävda med en och samma släntlutning. I 

verkligheten är olika jordar som sand, torv och lera olika rasbenägna och därför blir ett 

nytt tvåstegsdike också ett sätt att passa på att göra slänter flackare
13

. 

 

 

Figur 18. Principskiss av ett vanligt dike och ett tvåstegsdike. Ur Jordbruksverkets rapport: Från ide till 

fungerande tvåstegsdike – en vägledning. Rapport 16: 15 

 

Utförda tvåstegsdiken i Sverige har en terrassbredd på 1-4 gånger dikets bottenbredd. 

Ju bredare terrass desto större blir hela sektionen, vilket sänker vattennivån och 

vattenhastighet. Då ökar även möjligheten för sedimentation av partiklar. Normala 

släntlutningar för jordbruksdiken är 1:1,5 till 1:2, dvs. 33 till 26 grader mot 

horisontalplanet. Släntens lutning bör dimensioneras beroende på markens jordtyp, 

och som regel ger flackare släntlutning lägre erosionsrisk men kräver då större 

markanspråk
14

.  

 

Genom inspektion av dagens dike med lantmäteriets höjdkarta med 1x1 meters 

upplösning, uppskattas dagens dike ha en dagbredd (dikets totala bredd) på cirka 2m. 

Om terrasserna antas ha samma bredd som dagens dike på 2m och släntlutning 1:1,5 

 
13

 Go odla lärarhandledning. SLU: lararhandl-tvastegsdiken.pdf (slu.se) 

14

 Lantbruksverket. Rapport 2013:15. Tvåstegsdiken - ett steg i rätt riktning. 
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som ska stiga upp till 1.5 m ovanför dagens dikeskrön på grund av markhöjning blir 

tvåstegsdikets dagbredd: 10,5 m. 

 

Alla dessa parametrar går dock att justera för att minska platsbehovet, och dagens 

dike som ska bli mittfåran kan även justeras vid behov.  

 

Att ändra utformningen på ett dike faller under miljöbalkens begrepp 

vattenverksamhet och kräver oftast tillstånd. Och om diket ingår i en 

dikningssamfällighet krävs omprövning. Men om diket helt finns inom en ägarens 

mark och det är uppenbart att ingen annans intresse skadas eller att det får någon 

negativ påverkan på miljön så behövs inget tillstånd. Men det är alltid den som äger 

diket och gör ändringen som har bevisbördan. Sedan år 2016 går det att söka 

miljöersättning hos Länsstyrelsen för att anlägga tvåstegsdike. Ersättning ges för 50, 

90 eller 100 procent av anläggningskostnaden
13

. Det är viktigt att tidigt ta kontakt med 

länsstyrelsen föra att höra om projektidén har en möjlighet att få finansiering och  

vad de behöver veta för att kunna ge ett förhandsbesked. 

 

Syftet med tvåstegsdiket är att avleda vatten från Stormuren genom planområdet på ett 

säkert sätt genom att förhindra översvämning inom planområdet och erosion. Det är 

inte till för att fördröja vatten för att skydda mark nedströms planområdet, då marken 

inom dikets avrinningsområde ej ska omdanas. Därmed behövs ej ett strypt utflöde.  

 

5.2 TORR FÖRDRÖJNINGSDAMM 

 

Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som fylls med vatten vid höga dagvattenflöden. 

De utformas med bottenutlopp som kan strypas, vilket innebär att flödet nedströms 

regleras (Figur 19). Vid hög avrinning av vatten bildas en tillfällig vattenspegel som 

sedan försvinner successivt då tillrinningen avtar. Vid inloppet och utloppet bör 

erosionsskydd installeras
15

.  

 

. 

 

Figur 19. Principskisser på torra fördröjningsdammar. Från SVU 2019 

Även om huvudsyftet i regel är fördröjning, kan torra dammar ha en viss reningseffekt 

på dagvattnet, främst genom sedimentation av grövre sediment. Eftersom en 

lagringsvolym för sediment saknas finns risk för re-suspendering av sediment vid 

senare tillfälle, därmed bör sediment ibland avlägsnas.  

 

Anläggningens tillgänglighet för kontroll och underhåll behöver säkerställas. 

Säkerhetsåtgärder (staket, livboj och skyltning) behöver installeras om så krävs, t.ex. 

vid branta slänter (Figur 20). En flack släntlutning är i regel säkrast. 

 

 

 
15

 SVU, 2019. Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. 

Rapport Nr. 2019-20. Svenskt Vatten utveckling, Svenskt Vatten AB, Bromma, Sverige. 
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Figur 20. Exempel på torra fördröjningsdammat. Från SVU 2019 

5.3 SVACKDIKE 

 

Svackdiken planeras ej att anläggas idag, men redovisas ändå eftersom det skulle vara 

möjligt att anlägga för transport till torrdammar istället för dagvattenledningar, och 

kan därmed förbättra dagvattenhanteringen.  

 

Svackdiken är grunda, breda kanaler/diken med svagt sluttande sidor som  

är täckta med en tät gräsvegetation. Den flacka släntlutningen ger normalt ett bredare 

tvärsnitt med lägre hastigheter i svackdiken än i vanliga diken, varmed svackdiken har 

en större potential till att ha högre reningseffekt än vanliga diken. Reningen kan ske  

genom sedimentering och fastläggning samt genom infiltration av vattnet främst vid 

låga flöden
15

.  

 

Vid utformning av svackdiken med huvudsyfte att rena är det bra att ha med ett 

filtersubstrat för att öka reningseffekten och därmed göra det mer likt ett 

infiltrationsstråk. 

 

Endast svackdiken är dock i regel inte ett komplett reningssystem för att uppnå god 

vattenkvalitet. Dock kan t.ex. sedimentation i svackdiken fungera som förbehandling 

för andra reningssteg.  

 

Maximala flöden kan utjämnas om man skulle anlägga ett strypt utlopp och på så vis 

utnyttja ett lägre utflöde och den volym som svackdiket har. Svackdiken kan vara en 

effektiv komponent av ett dagvattensystem där de ersätter dagvattenbrunnar och 

konventionella ledningar. 

 

Det finns mycket få dimensioneringskriterier för diken och svackdiken avseende rening 

av dagvatten. Generellt dimensioneras svackdiken för att bibehålla en låg 

vattenhastighet under små nederbördstillfällen och till att transportera bort dagvatten 

från större avrinningstillfällen
16

. 

 

Bottenbredden bör vara mellan 0.5-3m. Ju bredare desto bättre eftersom stor bredd 

ger låg vattenhastighet. Släntlutningen bör överstiga 1:4.5. Dikets tvärsnitt bör vara 

trapetsformad eller parabolisk vilket ger bättre erosionsskydd och rening än v-form. 

Om stående vatten eller ett basflöde bedöms uppträda och om man vill undvika detta 

så kan dränering anläggas under dikesbotten (Figur 21). 

 

 

 

 
16

 Urban Drainage and Flood Control District (1999). Urban storm drainage. Criteria manual. Volume 3 - best 

management practices. Denver, Colorado. USA 
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Figur 21. Till vänster skiss på ett svackdike med bottendränering, till höger svackdike med tvärsgående 

vallar för reducering av flödeshastigheter. Från SVU 2019 

6 ÅTGÄRDER FÖR ÖVERSVÄMMNINGSSKYDD 

Eftersom fördröjningsåtgärderna dimensioneras för skyfall med 100 års återkomsttid 

med klimatfaktor 1.25 skall inte området påverkas negativt av ett sådant 

nederbördstillfälle, då krävs god höjdsättning och ledning av dagvatten från 

planområdet mark så att detta fungerar. Mark nedströms planområdet skall ej 

påverkas negativt på grund av omdaningen vid ett sådant regn. 

 

Ett grovt förslag till höjdsättning har tagits fram utifrån områdets förutsättningar och 

planerad markanvändning (Figur 22, Figur 23). Förslaget genomförs för att skydda 

bebyggelse från översvämning vid skyfall och innehåller följande rekommendationer. 

 

• Tomtmark och andra områden där byggnader planeras höjdsätts minst 0,5 m 

över omgivande mark och gatunivåer. En allmän rekommendation från Svenskt 

Vattens P110 

• Planlägg vilka ytor som är avsedda för översvämning vid skyfall. 

• Breddutlopp installeras vid torrdammarna så att översvämning sker nedströms 

planområdet när deras fördröjningskapacitet överstigs vilket skyddar 

fastigheterna 

• Tvåstegsdike används för att omhänderta och säkert leda bort vattenmassor 

från Stormuren. 

 

Idag finns översvämningsyta nedströms diket i östra området som delvis ligger inom 

planområdet (Figur 22). I västra området finns två lågpunkter nedströms diket som 

syns bäst i (Figur 5) och det ena är markerat i Figur 23. Det är viktigt att bevara 

översvämningsytorna så att de kan ta överskottsvatten vid bräddning av 

dagvattendammarna vid skyfallstillfällen och därmed minska risken att byggnader 

inom planområdet, diken eller banvall tar skada. Enligt lantmäteriets fastighetskarta är 

det Sandviken kommun som äger marken mellan planområdet och banvallen. 
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Figur 22. Tekniska dagvattenlösningar höjdsättningsprinciper samt lågpunkt markerade i det östra 

områdets exploateringsskiss. 

 

Figur 23. Tekniska dagvattenlösningar höjdsättningsprinciper samt lågpunkt markerade i det västra 

området på exploateringsskiss för alternativ B. 
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7 OSÄKERHETER 

 

Eftersom denna utredning sker i ett tidigt skede finns inga grundvattenmätningar eller  

mätningar av markens infiltrationskapacitet. Det finns risk att grundvattennivån är hög  

i området. Eftersom västra delen av planområdet ska höjas med cirka 1.5 meter 

påverkas den östra delen av planområdet mest av dagens grundvattennivåer. 

 

Beräkning av de fördröjande dagvattenåtgärderna tar ej hänsyn till infiltration vid diken 

under dimensionerande regn. 

 

Det finns osäkerheter kring föroreningshalterna av olika marktyper i StormTac som  

baseras på olika långa mätserier. Speciellt marktypen Industrier mindre förorenad har 

stora osäkerheter i sina värden (Figur 7). 

8 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

• Skissförslag till utformning innebär en ökning av dagvattenflöden ifrån området 

på grund av att de hårdgjorda ytorna ökar jämfört med befintliga förhållanden. 

För att inte riskera att skada dike eller banvall nedströms området bör 

flödesutjämningsåtgärder tillämpas. Systemen dimensioneras för ett 100-

årsregn med 1,25 klimatfaktor. 

 

• Dagvatten från tomtmarker och vägar planeras att tas om hand om via 

dagvattenledningar för att sedan ledas till torra dagvattendammar.  

 

• Ytor behöver tas i anspråk för renings- och fördröjningsåtgärder av dagvatten 

inom de västra och östra områdena. Dagvattensystem bestående av diken 

och/eller tvåstegsdiken, samt torra dagvattendammar används.  

 

• 420 m
3

, 400 m
3

 respektive 1710 m
3 

erforderlig magasineringsvolym erhålls 

efter exploatering av områdena Väst A, Väst B och Öst. För flödesreglering via 

torrdamm med bottendjup på 1 m krävs i väst A att 420m
2 

tas i anspråk, och 

400 m
2

 i Väst B. Det östra området behöver avsätta 1710 m
2 

för två dammar då 

den ena på 1000 m
2

 läggs norr om förlängningen av blixtvägen och den andra 

på 710 m
2 

läggs söder om vägen. 

 

• Höjdsättning av området ska göras så att stora flöden, vid skyfall med 

återkomst över 100 år kan avledas mot avsedda översvämningsytor via diken 

och bräddning av torrdammarna. Nya byggnader inom planområdet bör vara 

belägna minst 0,5 m högre än omgivande mark. 

 

• Förslag på flödesutjämning utgår från att magasinens utflöde motsvarar 

beräknat dimensionerande vattenflöde innan exploatering. 

 

• Dagvattensituationen efter exploatering kommer ge ökade föroreningshalter 

för recipienter nedströms, efter rening bedöms dessa halter ej påverka 

recipienternas miljökvalitetsnormer. Detta då påverkan från planområdet på de 

båda recipienterna är litet i relation till recipienternas stora avrinningsområden.  

 

• Beroende på vilken verksamhets som utövas och hur hårt trafikerad de nya 

vägarna blir inom planområdet blir, kan oljeavskiljare bli nödvändigt att 

installeras, då detta är en försäkring mot större oljeläckage som kan ha stora 

negativa effekter på recipienten. 
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• Dagvattensituationen efter exploatering leder till mer hårdgjorda ytor i västra 

och östra området, men eftersom flöden från regn med 100 års varaktighet 

eller lägre ska fördröjas, kommer flöden mot kulvert igenom banvallen i östra 

området ej öka gentemot idag vid dessa regn.  
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BILAGA 1 – FLÖDESBERÄKNING ÖSTRA OMRÅDET MED 

TILLKOMMANDE YTOR  

 

Flöde till torrdamm i östra området för hela dess planerade tekniska 

avrinningsområde. Dammarnas position gör att avledning av vatten till dem från hela 

planområdet blir svårt. Men för att kompensera för avrinning från ytor nedströms 

dammen tas dessa ytor med i beräkning av flöde och magasineringsvolym. 

 

Nuvarande 

markanvändning 

Östra området 

Area (ha)    Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

100-års 

regn (55 

mm/h) (l/s) 

Skogsområde 10,76 0,1 1,08  

Väg 0,15 0,8 0,12  

Villaområde 2,52 0,35 0,88  

Totalt 13,43 0,16 2,08 315 

 

Prel. Markanvändning 

Östra området 

Area 

(ha) 

Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

100-års regn 

(68 mm/h) 

(l/s) 

Industri låg förorening  7,75 0,5 3,87  

Skogsområde 3,16 0,1 3,16  

Villaområde 2,52 0,35 0,88  

Totalt 13,43 0,38 5,01 770 

 


