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SAMMANFATTNING  
I samband med detaljplanarbetet med Lofsdalen 5:98, Härjedalen kommun, har Sigma Civil fått i 
uppdrag att utföra en dagvattenutredning. Utredningen redovisar flöden och erforderlig fördröjning 
för dimensionerande 10-årsregn. I uppdraget ingår det också föroreningsberäkningar och 
skyfallsanalys för att se konsekvenser av planen. Recipient för området är Lofssjön. 
 
Som dagvattenlösning på kvartersmark föreslås LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). 
Förslagsvis anläggs ytliga lösningar som t.ex. svackdiken med makadam som har en bra 
infiltrationsförmåga och reningsgrad. Alternativt kan dagvattenkasetter också anläggas och även 
vegetationstak kan vara ett bra komplement för att minska ytavrinningen. 
 
Inom allmän platsmark föreslås diken med dämme som har en bättre flödesutjämnande kapacitet än 
traditionella diken vilket bedöms som en viktig aspekt då terrängen inom området är kuperad. 
Ytterligare lösningar föreslås utgöras av torrdammar/diken längs med planerad väg för att fördröja 
och rena dagvatten. Flera mindre fördröjningar rekommenderas framför få större, detta för att minska 
flödeshastigheten även vid större regn. 
 
Vid skyfall finns det en närliggande fastighet som är utsatt inom planområdet i den södra delen. För 
att minska belastningen mot denna fastighet bör ett avskärande dike anläggas. Den befintliga 
avrinningen belastar i dagsläget fastigheter söder om planområdet. För att minska belastningen på 
dessa fastigheter bör dagvatten avledas i västlig riktning vid infarten till det nya området.   
 
Föroreningsberäkningar visar på att föreslagen dagvattenhantering skapar en reningsgrad på ca 70% 
men att vissa ämnen ökar i koncentration jämfört med den befintliga situationen. Bedömningen är 
dock att planen inte bör påverka recipientens miljökvalitetsnormer negativt vilket baseras på 
föroreningsberäkningar, planens markanvändning samt den ytterligare rening som sker mellan 
planområdet och recipienten i forma av rinnsträcka och befintlig damm/vattendrag.   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I planområdet Lofsdalen 5:98 och delar av 5:100, Härjedalens kommun, pågår ett arbete med att ta 
fram en detaljplan för fritidshustomter. Planområdet är ca 2,5 ha stort och beläget norr om 
Lofsdalsvägen ca 60km väster om Sveg i Härjedalens kommun. Sigma Civil har fått i uppdrag att 
utföra en dagvattenutredning med syfte att utreda risker och möjliga lösningar för 
dagvattenhanteringen inom området. 

1.2 PLANERAD EXPLOATERING 
Detaljplanens målsättning är att möjliggöra anläggandet av 10–15 fritidshustomter inom 
planområdet, se Figur 1. Antalet möjliga tomter kommer att begränsas av topografin och ett befintligt 
vattenstråk i den nordvästra delen av planområdet.    
 

 
Figur 1. Planområdet med vattenstråk (blå linje) i västra delen. Modifierad bild från lantmäteriet.se. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Planområdet består av naturmark främst av kuperad skog med berg i dagen. I den nordvästra delen 
finns en ravin med ett vattenstråk . I södra delen passerar Knutvallsvägen genom området. Området 
är beläget på från +647 till +679, se Figur 2. 
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Figur 2. Planområde med flygfoto. Modifierad bild från lantmäteriet.se. 

2.2 JORDARTER OCH GRUNDVATTEN 
En grov uppskattning av jordarter har utförts utifrån underlag från SGU:s jordartskarta (Sveriges 
geologiska undersökning), se Figur 3. Underlaget visar att de sydvästra delarna av planområdet består 
av Isälvssediment med hög genomsläpplighet. I de nordöstliga delarna övergår området till 
Isälvseroderat område med isälvssediment som räknas ha medelhög genomsläpplighet. 
 
Enligt den geotekniska undersökningen utgörs översta metern av stenig grusig sand och vid 
undersökningstillfället påträffades en hög andel sten och block i jordlagren. 
 
Djup till berg bedöms vara 5-10 m enligt SSU:s jorddjupskarta  
 

 
Figur 3. Till vänster, jordartskarta. Till höger, genomsläpplighetskarta erhållna från SGU. 
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Vid undersökningstillfället påträffades en hög andel sten och block i jordlagren vilket medförde att 
installation av grundvattenrör uteblev. Istället användes sticksondering i borrhålen som var torra vid 
sonderingstillfället och inga grundvattenobservationer gjords vid fältbesöket. Rekommendationer 
från den geotekniska undersökningen är att en fördjupad geohydrologisk utredning genomförs.    

2.3 BEFINTLIG AVVATTNING 
Det kommunala VA-bolaget Vatten och miljöresurs har inget allmänt dagvattenledningssystem inom 
området. Det innebär att dagvatten omhändertas lokalt med fastighetsägarna som omhändertagande 
part av naturvatten. Ytavrinning sker främst i sydvästlig mot ravin och vattenstråk, se Figur 4 där en 
trumma leder vattenstråket genom Knutvallsvägen. Övrig ytavrinning leds i sydöstlig riktning delvis 
mot fastighet 5:100 och vidare i östlig riktning längs med Knutvallsvägen.   

 

 
Figur 4. Ytavrinning inom området och vattenstråk (blå linje) med trumma under Knutvallsvägen. 
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2.4 BEFINTLIG LEDNINGAR 
Inga befintliga ledningar har identifierats inom planområdet.  

2.5 VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Inget vattenskyddsområde i området. 

2.6 RECIPIENT 
Recipient för planområdets dagvatten är Lofssjön, se Figur 5. Från planområdets höjd på ca +660 m 
färdas vattnet söder ut via ytavrinningsstråk och diken ca 800 m till en damm/vattendrag för att sedan 
färdas vidare söder ut ca 200 m via avrinningsstråk som passerar under Lofsdalsvägen innan det når 
recipienten belägen på ca +595 m. 
 

 
Figur 5. Slutlig recipient för planområdets (svart markering) dagvatten är Lofssjön, avrinningsstråk 

(svartmarkerad med riktningspilar) 
 
Lofssjöns har ett avrinningsområde som är ca 402,7 km2 stort, se Figur 6. Planområdet är ca 2,2 ha 
vilket motsvarar ca 0,05 ‰ av Lofssjöns avrinningsområde. 
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Figur 6. Blå yta illustrerar Lofssjöns avrinningsområde som är ca 402,7 km2 stort.  

2.7 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 
Miljöfarlig verksamhet med data från EBH-stödet redovisas i Figur 7. Ingen av de identifierade 
verksamheterna bedöms påverkas eller utgöra någon risk i och med planen. 

 

 
Figur 7. Miljöfarlig verksamhet, planområdet (svart markering), 
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2.8 MILJÖKVALITETSNORMER 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i vattenförekomst 
och delas in i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Den specifika miljökvalitetsnormen för ett 
vattendrag finns redovisat i VISS (vatteninformationssystem Sverige). Planområdets slutgiltiga 
recipient Lofssjön innefattas av miljökvalitetsnormer. 
 
Lofssjön är en vattenförekomst som klassats som kraftigt modifierad på grund av väsentlig påverkad 
hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd. Kvalitetskravet till 2027 är satt till måttlig ekologisk 
potential.  
 
Recipienten har för kemisk ytvattenkvalité kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus 2027. Befintlig 
kemisk status klassas som ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” vilket beror på   kvicksilver (Hg) och 
bromerade difenyletrar (PBDE). De höga halterna av Hg kommer från atmosfärisk deposition från 
långväga globala utsläpp. För PDBE finns samma orsak till de höga halterna som för Hg. Bedömningen 
är att problemet med dessa ämnen har en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas 
tekniska förutsättningar att lösa. Därför har det beslutats om att dessa ämnen omfattas av ett 
undantag. De nuvarande halterna av Hg och PBDE (dec 2015) får dock inte öka. 
 
Tabell 1. Miljökvalitetsnorm och status för Lofssjön 

Ekologisk status 
Kvalitetskrav Status 2020 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer 

Måttlig ekologisk potential 
2027 

Ekologisk status för kraftigt 
modifierade vatten. 
Otillfredställande 

Hydrologisk regim eller  
morfologiskt tillstånd 

Kemisk ytvattenstatus 
Kvalitetskrav Status 2020 Utslagsgivande kvalitetsfaktorer 

 God kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god kemisk  
ytvattenstatus 

Hg (hg-föreningar), PBDE 

3 SKYFALLSHANTERING 
Extrema regn innebär alltid en risk för att lågpunkter och instängda oråden översvämmas. Vid extrema 
regntillfällen, dvs korta och intensiva regn (t.ex. 100- och 200-årsregn) eller långa regn med låg 
intensitet, riskerar diken och trummors kapacitet att överskridas och dagvatten bör då kunna avrinna 
på markytan utan att orsaka skador på byggnader. 
 
Grundprinciper skyfallshantering: 

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 
från ett 100-årsregn. 

• Grundregeln är att instängda områden ska undvikas för bebyggelse. 
• Stora översvämningsytor och ytliga avledningsstråk behöver identifieras. Dessa ytor ska 

hållas fria från bebyggelse.  
• En mycket robust åtgärd för att skapa högre säkerhet mot skyfall är att skapa en 

höjddifferens mellan husgrund och gata. 
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• I kuperad terräng bör diken placeras mellan fastigheter så att inte ytavrinning sker från en 
fastighet till en annan, se   

 

 
Figur 8. Exempel på husplacering inom fastighet. 

3.1 SKYFALLSHANTERING VID BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
En bedömning av ytavrinning vid skyfall illustreras i Figur 9. Tillkommande närmast liggande 
avrinningsområden som påverkar planområdet redovisas som blå yta. Det största tillkommande 
avrinningsområdet kommer från norr vilket leds in i planområdet genom vattenstråk i ravinen. 
 
Övrigt tillkommande avrinningsområden är från den östra sidan av planområdet samt i den södra 
delen från fastighet 5:100 som avrinner mot Knutvallsvägen. 
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Figur 9. Ytavrinning vid skyfall med tillkommande avrinningsområden (blå ytor) som belastar planområdet. 

3.2 HÖJDSÄTTNING 
För att säkerställa god avrinning och minskad uppdämning av dag och dräneringsvatten bör lägsta 
golvnivå sättas med hänsyn till intilliggande mark på ett sånt sätt att lokala lågpunkter, i vilka 
dagvatten kan samlas, i möjligaste mån undviks. Planerade golvnivåer bör placeras högre än 
omgivande mark, på ett sånt sätt att ytavrinning inte kan ske in i byggnaden. För att minimera risken 
vi skyfall (som t.ex. 100-årsregn) bör lägsta golvnivå för byggnader vara minst 30 cm över anslutande 
gatunivå. Planerade fastigheter får inte utformas på ett sådant sätt att avrinning sker från en 
fastighet till en annan. Placeras en fastighet nedströms en annan bör höjdsättning eller avskärande 
diken anläggas mellan fastigheterna för att säkerställa att dagvatten vid skyfall leds runt nedströms 
fastighet.  
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3.3 FÖRESLAGNA SKYFALLSÅTGÄRDER 
I området har fyra platser identifierats där åtgärder kan vara nödvändiga för att inte byggnader och 
vägar ska ta skada vid skyfall. Dessa listas nedan och illustreras i Figur 10. 
 
1) Befintligt vattenstråk och området runt lågpunkten är brant sluttande terräng (ravin). Detta 

vattenstråk leder till en trumma under Knutfallsvägen. Bidragande ytavrinningsområde är 
beräknat till ca 6,42 ha och medför vid ett kraftigt skyfall ett flöde på ca 400 l/s. Med detta bör 
trummans dimension vara av dimension minst 600mm för att inte dämmas upp vilket förslås 
kontrolleras. 

2) Trumma vid infart till området för att avleda dagvatten bort från Knutfallsvägen som har 
lågpunkt och skyfallsväg genom fastighet 5:70 och 5:71. Dagvatten avleds till naturmark i 
sydväst istället för mot utsatta fastigheter. Planerad skoterled behöver flyttas. 

3) Dike för avledning i västlig riktning, där annars fastighet 5:100 är utsatt. Dikets bredd varierar 
p.g.a. områdets terräng och uppgår till ca 4 m i bredd. 

4) Trumma bör finnas i området denna kontrolleras då ett mycket stort avrinningsområde (ca 3,3 
km2) belastar Knutfallsvägen. 

5) Utsatt fastighet område bör inte bebyggas. Alternativt fylls området med diken runt fastigheten. 
6) Avskärande diken i de norra delarna längs med fastighetsgräns. 

 

 
Figur 10. Fem platser där skyfallslösningar bör tillämpas. 
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Eftersom planområdet är mycket kuperat är inte all mark byggbar. I liknande områden/projekt har 
begräsningen för marklutning och byggbar mark begränsats till maximalt 17%. Dock är detta endast 
en grov uppskattning av förutsättningarna och utlåtande från geoteknik krävs för en tydligare analys. 
Figur 11 illustrerar marklutning för den befintliga situationen. 
 

 
Figur 11. Marklutning där gula och röda områden bedöms som ej byggbara utan att marken fylls/schaktas. 
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4 DAGVATTENAVLEDNING 

4.1 DIMENSIONERANDE FLÖDEN  
Vid beräkning har följande parametrar antagits och följts: 
 

• Beräkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt Vatten P110 
• Regnintensitet har bestämts utifrån Svenskt Vatten P110, figur 1.25. 
• 10-årsregn är dimensionerande (glesbebyggt område och dränering i marknivå) med en 

rinntid på 10 min. 
• Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 ”Bedömning av ökad 

nederbörd fram till år 2100” 
 
Flödesberäkningar visar på att dagvattenflödet ökar med ca 210% efter exploatering.  
 
Tabell 2. Befintliga dagvattenflöden. 

Markanvändning φ 
Area 
[ha] 

Areared. 
[ha] 

Qdim. 10-årsregn 
[l/s] 

Qdim. 100-årsregn 
[l/s] 

Väg 0,6 0,05 0,03 9 19 
Skogsmark 0,1 2,15 0,22 61 131 

Totalt:  0,11 2,20 0,25 70 150 
 
 
Tabell 3. Exploatering dagvattenflöden. 

Markanvändning φ 
Area 
[ha] 

Areared. 
[ha] 

Qdim. 10-årsregn 
[l/s] 

Qdim. 100-årsregn 
[l/s] 

Tomter fritidshus 0,3 0,90 0,27 77 165 
Väg 0,6 0,39 0,23 66 142 

Vägområde 0,4 0,44 0,18 50 108 
Avfallsstation 0,6 0,07 0,04 12 25 

Skoterled 0,4 0,06 0,02 7 15 
Natur 0,05 0,34 0,02 5 10 
Totalt: 0,35 2,20 0,76 217 466 

5 FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN  
Planen innebär en förhöjd hårdgörningsgrad vilket medför ett ökat dagvattenflöde utan 
fördröjningslösningar. Den förändrade markanvändningen och det ökade flödet bidrar även till en 
ökad föroreningsbelastning om inga åtgärder vidtas. Dagvattnet bedöms kunna hanteras inom 
fastigheten genom m.h.a. diken och magasin. Infiltrationsförmågan är generellt god inom området 
vilket medför att infiltrationsanläggningar anses kunna tömmas mellan regntillfällena. Om 
infiltrationsanläggningar anläggs direkt på berg rekommenderas att dräneringsledningar anläggs 
med utlopp nedströms anläggningen. 
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5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENRENING  
Dagvattenhanteringen utgår från att lokalt omhändertagande av dagvatten används LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) och gäller som huvudprincip med öppna dagvattenlösningar som 
förstahandsval. Eftersom planområdet är kuperat är rekommendationen att behålla naturmark där det 
är möjligt, detta för att bevara den naturliga fördröjningen, rening  och erosionsskydd. 

5.2 FÖRDRÖJNINGSKRAV 
Kravet på fördröjning föreslås vara 17 mm/m2 per hårdgjord yta (reducera area) inom kvartersmark 
och allmän platsmark. Detta motsvarar fördröjning av ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min. 
 
Erforderlig fördröjning kan beräknas med hjälp av ekvationen (1). 
 
 𝑉𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 = 𝐴𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝜑𝑚𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ ℎ𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔  (1) 

5.2.1 Kvartersmark  
Tabell 4 redovisar den totala erforderliga fördröjningsvolymen för kvartersmark samt erforderlig 
fördröjning för 100 m2 tomtyta. Illustrationsplanen innehåller 15 stycken fastigheter vilket resulterar 
i ca 600 m2/fastighet.  
 
Tabell 4. Beräkning av erforderlig fördröjning för kvartersmark med totalt 15 stycken fastigheter. 

Område Erforderlig fördröjning 
[m3] 

Erforderlig fördröjning 
[m3/100 m2] 

Erforderlig fördröjning 
[m3/fastighet] 

Kvartersmark 46 ca 0,5 ca 3 
Total 46 0,5 3 

5.2.2 Allmän platsmark 
Tabell 5 redovisar erforderlig fördröjning inom allmän platsmark . 
 
Tabell 5. Beräkning av erforderlig fördröjning inom allmän platsmark 

Område Erforderlig fördröjning 
m3 

Väg/Vägområde 70 
Avfallsstation 7 

Skoterled 4 
Natur 3 
Total 84 

5.3 RENINGSKRAV 
Då ingen policy för dagvattenhantering finns för Härjedalens kommun ställs reningskraven till att 
minimera miljöpåverkan och att eftersträva så låga utsläpp som möjligt.  
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6 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENÅTGÄRDER 
Som fördröjningsförslag på fastighetsmark föreslås infiltrationsanläggningar inom den egna 
fattigheten. Om möjligt kan dagvatten avledas ytligt till lågpunkt på tomten via dagvattenrännor eller 
nyttjas en underjordisk lösning i form av dagvattenkassetter vilket rekommenderas framför stenkista. 
Eventuella utlopp beroende på markens infiltrationsförmåga kan ansluta till diken inom området eller 
till naturmark. Vid större regn än dimensionerande sker ytavrinning till samma diken. 

6.1 DAGVATTENHANTERING I BYGGSKEDET 
All erforderlig länshållning samt dränerande åtgärder ingår i byggskedet. Erforderlig länshållning ska 
fortgå genom hela entreprenaden och får ej avslutas innan samråd med beställaren och godkännande 
erhållits. Vid avledning av dagvatten ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, slam och ev. 
olja innan vatten släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa befintliga 
dagvattenlösningar som t.ex. diken och trummor. 

6.2 FASTIGHETSMARK 
Fastighetsägaren ansvarar för att hantera dagvatten inom fastigheten. 
 
Diken 
Huvudsyfte med svackdike är att avleda och fördröja dagvatten. Då marken i området har medel till 
hög genomsläpplighet är detta ett bra alternativ att både fördröja och rena dagvattnet. I området bör 
alternativ med makadam i underbyggnaden användas då detta skapar bättre förutsättningar för 
reningsgraden. I underbyggnaden kan det med fördel anläggas ett dräneringsrör med ansluten 
spolbrunn för att underlätta rensning av anläggningen. Ett bra område att anlägga sådana diken är 
nedströms fastigheten längs med  fastighetsgräns då de kan fördröja vattenmängder samt förhindra 
att dagvatten rinner in på närliggande fastigheter. Figur 12 redovisar principskiss för dike kopplat till 
takavvattning via dagvattenränna. Alternativt avleds takavvattning till grönyta som i sin tur lutar mot 
diket enligt Figur 13. 
 

 
Figur 12. Exempel dagvattenränna ansluten till takavvattning vidare till dike. 
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Figur 13. Principskiss där takavvattning leds till grönyta.  Dagvatten som inte infiltrerar rinner till 

dräneringsstråk/dike vidare ut från fastigheten. Bild erhållen från Svenskt Vatten P105. 
 
Dagvattenkassetter 
Dagvattenkassetter är en mycket effektiv fördröjningslösning med en hålrumsvolym på ca 95% 
medan en stenkista endast har ca 33% hålrumsvolym i bästa fall. Det betyder att dagvattenkassetter 
är ca 3 gånger volym effektivare än stenkistor. Vid anläggandet måste en geotextil placeras runt 
magasinet för att förhindra att partiklar och rötter tränger in i magasinet som kraftigt reducerar 
effektiviteten. Stenkistor har en generell livslängd på ca 20 år innan krossmaterialet behöver bytas 
ut medan dagvattenkassetter har en längre livslängd. För att öka livslängden kan/bör en brunn (helst 
med sandfång) placeras vid inlopp för att möjliggöra spolning och rensning 
 

 
Figur 14. Enkel dagvattenkassett som klätts in i geotextil och ansluten till takavvattning. 
 
Vegetationsklädda tak 
Vegetationsklädda tak kan vara ett bra komplement till övriga lösningar om ytterligare fördröjning 
behövs. Då traditionella tak har en hög avrinningsfaktor kan vegetationsklädda tak reducera 
avrinningen med 25-75% beroende på tjocklek och taklutning. I området med omgivande naturmark 
kan det även skapa en mer enhetlig bild med den omgivande marken. 
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Figur 15.Vegetationstak i olika miljöer, Foto: Veg Tech. 

6.3 VÄGAR OCH ALLMÄN PLATSMARK 
Då området till stor del består av sluttande terräng är det viktigt att vägar anläggs med funktion att 
även kunna fördröja och inte endast avleda avvattningen från vägområde.  
 
Diken med dämme 
Ett svackdike med dämme har samma funktion som ett vanligt svackdike men med en förstärkande 
flödesutjämnande kapacitet. Dämmen gör det möjligt att dagvatten blir stående i diket vilket sakta 
töms genom infiltration.  
 

 
Figur 16. Dike med dämme för att skapa fördröjning och flödesreducering. 

 
Torrdamm 
Kan inte vägavvattning bromsas på annat sätt kan en torrdamm anläggas för att dämpa och fördröja 
dagvattenflödet. Dagvattnet får även en rening i form av sedimentering av partikulärt material. En 
torrdamm är i princip ett större dike som saknar utlopp och har en flackbotten. Inom planområdet har 
sex områden identifierats som lämpligt för anläggande av en torrdamm/dike, se Figur 17. Fördelen 
med att ha flera mindre fördröjningar är att flödeshastigheten minskar och dagvattensystemet blir 
mindre känsligt vid större regn. 
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Figur 17. Förslag till lägen för torrdamm/dike för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark. 

7 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med StormTac (v.21.3.3). I StormTac finns resultat från samlad 
forskning gällande vilka typer av dagvattenföroreningar som uppkommer vid olika markanvändningar. 
För allmänna vägar (asfalt) i området sätts en ÅDT på 50. StormTac är inget exakt beräkningsverktyg 
och bör endast användas för att få en generell bild av hur föroreningssituationen före och efter 
ombyggnad kan se ut. Hur stor den faktiska reningseffekten blir är beroende av hur varje enskild 
reningsanläggning utformas och förutsättningarna på platsen. Variationer såväl till det bättre som 
sämre kommer även att finnas för olika ämnen och vid olika årstider. Beräkningarna som redovisas 
är vad planområdet teoretiskt släpper ut vid plangränsen. För planområdet sker en betydande rening 
efter planområdesgränsen till recipienten eftersom ingen anslutning sker till ett ledningssystem med 
direktutsläpp. 
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7.1 RESULTAT 
För resultatet av föroreningsberäkningar har svackdiken som underbyggs av krossmaterial använts 
som fördröjnings-/reningslösningar på allmän platsmark och LOD på kvartersmark. Reningsgraden 
blir förhållandevis god, dock stiger koncentrationen av ämnena Fosfor (P), Kväve (N), koppar (Cu), Zink 
(Zn) och TBT. Koncentrationen av Hg och PBDE som Lofssjön har för höga halter av minskar teoretiskt 
inom området, se Tabell 6. 
 
För att få en uppfattning av föroreningsbelastningen kan en jämförelse göras mot riktvärdesgruppens 
riktvärden. Riktvärdena utgår från känsligheten hos recipienten dagvattnets härkomst i fem 
kategorier 1M, 2M, 1S, 2S och 3VU. Där M–mindre recipient, S-större recipient, VU-
verksamhetsutövare och 1-direkt utsläpp, 2-ej direktutsläpp, 3-VU utan direktutsläpp. Lofssjön 
bedöms som mindre recipient och planområdet har ej direktutsläpp, vilket ger bedömningen 2M. 
 
Föroreningsberäkningarna visar på att kontrollerade ämnen minskar med god marginal med hänsyn 
till riktvärdet 2M med föreslagna dagvattenanläggningar.  
 
Tabell 6. Föroreningsberäkningar koncentration µg/l. Rött fält indikerar en ökning från befintligt värde och grönt 

en minskning. Riktvärde hämtat från riktvärdesgruppen.  

Ämne Riktvärde 
2M 

Befintlig situation 
- utan rening 

Exploaterad situation 
- utan rening 

Exploaterad situation 
- med rening 

Reningsgrad 
% 

P 175 26 170 63 63% 
N 2500 470 3300 1500 55% 
Pb 10 3,1 7,9 2,8 65% 
Cu 30 6,3 20 6,8 66% 
Zn 90 12 96 36 63% 
Cd 0,5 0,12 0,27 0,11 59% 
Cr 15 2,5 4,1 1,3 68% 
Ni 30 3,6 5,4 1,5 72% 
Hg 0,07 0,013 0,042 0,012 71% 
SS 60000 22000 38000 4800 87% 
Oil 700 150 340 35 90% 
BaP 0,07 0,0058 0,012 0,0048 60% 
ANT - 0,0048 0,0059 0,00079 87% 
Benz - 0,36 1,2 0,12 90% 

PBDE 47 - 0,00013 0,00017 0,000021 88% 
PBDE 99 - 0,00016 0,0002 0,000025 88% 
PBDE 209 - 0,015 0,015 0,0018 88% 

TBT - 0,0016 0,012 0,0059 51% 
As - 2,1 4,3 1,5 65% 

TOC - 8200 21000 6400 70% 
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Tabell 7. Föroreningsberäkningar mängder kg/år. Rött fält indikerar en ökning från befintligt värde och grönt en 
minskning eller oförändrat. 

Ämne Befintlig situation 
- utan rening 

Exploaterad situation 
- utan rening 

Exploaterad situation 
- med rening 

Reningsgrad % 

P 0,082 1,6 0,98 39% 
N 1,5 14 9,5 32% 
Pb 0,0097 0,02 0,0083 59% 
Cu 0,02 0,066 0,035 47% 
Zn 0,039 0,22 0,086 61% 
Cd 0,00038 0,0015 0,00081 46% 
Cr 0,0078 0,012 0,0073 39% 
Ni 0,011 0,024 0,012 50% 
Hg 0,00004 0,000092 0,000072 22% 
SS 69 220 99 55% 
Oil 0,46 0,82 0,24 71% 
BaP 0,000018 0,0001 0,000039 61% 
ANT 0,000015 0,000036 0,00002 44% 
Benz 0,0011 0,0024 0,0014 42% 

PBDE 47 0,0000004 0,00000086 0,00000049 43% 
PBDE 99 0,00000049 0,0000011 0,0000006 45% 

PBDE 209 0,000046 0,000081 0,000046 43% 
TBT 0,0000049 0,0000094 0,0000053 44% 
As 0,0065 0,013 0,0074 43% 

TOC 25 35 20 43% 

8 PÅVERKAN PÅ MILJÖKVALITETSNORMER 
Efter exploatering minskas koncentrationerna av Hg och BPDE vilka recipienter har för höga halter 
av. Detta är gynnsamt för målet ”God kemisk ytvattenstatusstatus 2027”. När exploatering sker från 
naturmark är det svårt att minska föroreningsbelastningen för samtliga ämnen utan större 
reningsåtgärder.  Detta beror på att naturmark har hög upptagningsförmåga och låg avrinning i 
förhållande till den exploaterad markanvändningen. Reningsåtgärderna bör vara rimliga och 
kostnadseffektiva i förhållande till planens utformning.  
 
Reningsgraden förhållandevis god med omkring 70% genomsnittlig rening av koncentrationer. I 
nuvarande skede kan det inte helt uteslutas att MKN påverkas negativt vid en exploatering. Det ska 
dock beaktas att recipienten inte är direkt närliggande (ca 1km rinnväg) och avrinning från området 
kommer ha en lägre grad av förhöjda föroreningar när de når recipienten. Dagvattnet passerar också 
en damm/vattendrag innan det når recipienten vilken har en god renande effekt genom 
sedimentering. Vidare tillåter planen markanvändning för bostadsändamål vilket inte bedöms som 
någon miljöstörande verksamhet vilket kan tas i beaktande för påverkan av kvalitetsfaktorer hos 
recipienten. Vid jämförelse av föroreningshalter mot riktvärden från riktvärdesgruppen, redovisar 
planförslaget med dagvattenlösningar halter långt under riktvärdena. 
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Sammanfattningsvis är bedömningen att planen inte medför ett försvårande att nå MKN för 
recipienten. Främsta skäl är att: 
 

• Planen innefattar en markanvändning som inte utgör en miljöstörande verksamhet. 
• Höga reningsgrader i dagvattenanläggningar som resulterar i halter inom riktvärden från 

riktvärdesgruppen. 
• Inget direktutsläpp till recipienten. 
• Utökad naturlig rening nedströms planområdet innan recipienten. 
• Planområdet utgör endast 0,05 promille av recipientens avrinningsområde, vilket medför att 

planen har ytterst liten påverkan på recipienten. 
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