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Sammanfattning 

Rubricerad utredning beskriver hur dagvattensituationen ser ut i dagsläget och hur den förändras i 
samband med den planerade exploateringen av detaljplan Vemdalens Kyrkby 32:72 m.fl. Inom planen 
planeras det för besöksanläggning, bostäder och kontor m.m. 

Dagvattenflödena ökar markant i samband med den planerade förändringen av markanvändningen. Detta 
eftersom nuvarande markanvändning till stor del består av vegetationsytor och den planerade 
markanvändningen istället till stor del kommer utgöras av hårdgjorda ytor såsom tak, asfaltsytor, grusade 
parkeringar mm.   

Den aktuella planen ställer särskilt höga krav gällande en planerad höjdsättning. Den planerade 
höjdsättningen måste dels utföras ur ett skyfallsperspektiv, dels för en avledning till de avsedda 
dagvattenåtgärderna. Den planerade höjdsättningen ska även tillse ytliga bräddfunktioner.  

Bakgrunden till att höjdsättningen blir särskilt viktig är områdets flacka karaktär samt att det för planen inte 
finns några för dagvatten avsedda eller naturliga anslutningspunkter/släppunkter. Planens lokalisering, 
flacka topografi och avsaknad av givna anslutningspunkter gör att fördröjningsåtgärderna behöver utformas 
som perkolationsmagasin med ytlig bräddfunktion. 

Planområdet har delats in i fyra delområden (A1-A4) för att i möjligaste mån beskriva hur flödessituationen 
förändras och för att se hur det erfoderliga fördröjningsbehovet är fördelat. Flödena för A1 ökar från 24 l/s 
till 170 l/s, för A2 från 46 l/s till 190 l/s, för A3 från 17 l/s till 64 l/s och för A4 från 66 l/s till 93 l/s. Flödena är 
beräknade för ett 10-årsregn inkl. klimatfaktor på 1,25 för efterläget.  

Den erforderliga fördröjningsvolymen uppgår till 130 m3 för A1, 110 m3 för A2, 34 m3 för A3 och 16 m3 för 
A4. Dessa volymer beskriver en våtvolym för att uppnå en flödesneutralitet mellan nuläget och efterläget.  

Dagvattenåtgärder som föreslås är bl.a. planerad höjdsättning, fördröjningsåtgärder (perkolationsmagasin) 
och översilning. Planens läge och utformning ställer höga krav på den fortsatta höjdsättningen av 
planområdet i samband med de kommande detaljprojekteringarna. Utöver detta rekommenderas att 
kompletterande perkolationstest och geoteknisk bedömning med avseende på de geohydrologiska 
förutsättningarna utreds vidare. Om inte erforderlig perkolationskapacitet kan uppnås i förekommande 
jordlager inom området, kommer bristen i perkolationskapacitet gentemot avledningsbehov ur magasinen 
att kräva avledning via översilning när max perkolationskapacitet överskrids. 

1. Inledning 

Ett detaljplanearbete för Vemdalens Kyrkby 32:72 m.fl. är under upprättande. Planens huvudsyfte är att 
möjliggöra mark inom Vemdalens Kyrkby 32:72 för besöksanläggning, bostäder och centrum. Platsen är 
strategiskt belägen i Vemdalen by. Inom fastigheten avses en aktivitetshall (Vemdalen Arena) uppföras. För 
att öppna upp för att byggnaden ska kunna användas på lite olika sätt så tillåts även bostads- och 
centrumanvändning för att därmed möjliggöra en anpassning av användningen utefter framtida behov. 
Vemdalen Arena planeras ha en storlek om cirka 6 000 m2 med en invändig höjd som möjliggör att flera 
olika typer av sporter/aktiviteter kan husera i byggnaden. 
 
Planen som helhet är drygt 3 ha stor och består i dagsläget till stor del av gräsytor. I planens sydöstra del 
finns idag ett mindre centrumhus, grusytor och parkeringar. 
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Syftet med dagvattenutredningen är att visa på att detaljplanen klarar av att uppfylla dagvattenkraven samt 
att fungera som ett underlag för det fortsatta planarbetet.  

Mot bakgrund av detta har Arctan AB, på uppdrag av Berg-Härjedalens kommun, tagit fram rubricerad 
utredning. I analysen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för att se hur 
avrinningsmönstret förändras och vilka dagvattenflöden som kan förväntas från området. Utifrån det har 
sedan erforderliga fördröjningsvolymer beräknats. Lämpliga dagvattenåtgärder för den aktuella planen har 
valts och anpassats utifrån givna platsspecifika förutsättningar och planerad struktur på exploateringen. 

2. Förutsättningar 

2.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt 
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig 
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en 
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsliga flödestoppar kan bli resultatet om 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och 
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera 
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området. 

Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. Det kan 
även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med dagvattnet ut i 
recipienten. Risken för transport av sediment är som störst innan nyanlagd mark hunnit ”sätta sig” och 
vegetation etablerats.  

En framarbetad dagvattenutredning med platsspecifika åtgärder minskar risken för dämning, markskador 
och påverkan på recipient. 

2.2 Underlag  

Följande underlag har använts vid upprättande av denna PM: 

• Dwg-underlag erhållet från Berg-Härjedalens kommun (planområdesgräns, GK Vemdalens Kyrkby 
32:16 mfl, utkast av planen 2022-02-11). 

• Samråd om förslag till detaljplan för Vemdalen Kyrkby 32:16 m.fl. i Härjedalens kommun. 
Diarienummer 402-6080-21. Länsstyrelsen Jämtlands län, samhällsenheten 2021-09-01. 

• DP Vemdalen 32:16, Härjedalens kommun. Markteknisk undersökningsrapport MUR med bilagor. 
WSP, 2021-01-31. 

• DP Vemdalen 32:16, Härjedalens kommun. PM Geoteknik med bilagor. WSP, 2021-01-31. 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se). 

• Scalgo live. 

• StormTac Web (v22.2.1) Webbaserad recipient- och dagvattenmodell. 

• Svenskt Vatten P110. Avledning av dag- drän och spillvatten. Svenskt Vatten AB, 2016. 

• Svenskt Vatten P105. Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten AB, augusti 2011. 

• Personlig kontakt Berg-Härjedalens Kommun. 
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2.3 Riktlinjer, dagvatten  

Inga generella riktlinjer eller krav finns i dagsläget framtaget som blir uppenbart styrande vid val av 
dagvattenåtgärder i området. För att hitta en nivå på ett kravställande har recipienten och områdets givna 
förutsättningar och den planerade exploateringen varit vägledande. En dialog har också förts med kommunen 
för att definiera vilka riktlinjer och krav som bör vara gällande för den specifika planen. 

Följande riktlinjer och krav har kunnat konstaterats: 

- Minimera risken för sedimenttransport både i bygg- och driftskede. 

- Minimera föroreningstransporten med hänsyn till recipienten vattenförekomsten Norr-Veman och 
grundvattenförekomsten Vemdalen -Glissjöberg.  

- Minimera flödesförändringen mellan nuläge och efterläge. 

- Dimensioneringsförutsättning med återkomststid 10 år och klimatfaktor 1,25 för efterläget. 

- Säker avledning. 

- Återkomststid 100 år och klimatfaktor 1,25 för att påvisa ett skyfall. 

2.5 Skyddade områden 

Huvudavrinningsområdet är Ljusnan enligt Vatteninformationsystem Sverige (VISS)1. Delavrinningsområdet 
Mynnar i Veman som finns drygt 150 meter öster om planområdet. Vattenförekomsten Norr-Veman 
SE693125-140148), ligger cirka 350 meter öster om planområdet. Gällande statusklassning för Norr-Veman 
så har den otillfredsställande ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Tillkomst/härkomst är 
naturlig. Kemisk status utav överallt överskridande ämnen (kvicksilver och polybromerade difenyletrar) har 
inte fastställts. Relaterade miljöproblem/påverkanskällor utgörs av miljögifter (kvicksilver m.fl.), försurning 
(svavel), flödesförändringar och morfologiska förändringar och kontinuitet (markavvattningsföretag 
vandringshinder för organismer).  
 
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är beslutade till att god ekologisk status ska uppfyllas till 
2021. Förslag till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status med tidsfrist 2027. Tidsfrist gäller till 2027 
med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare.  
God kemisk ytvattenstatus saknar tidsfrist för uppfyllande. För kvicksilver och kvicksilverföreningar finns ett 
generellt sänkt krav, vilket innebär att Sverige inte kommer att nå miljökvalitetsnormen god kemisk 
ytvattenstatus för kvicksilver. Dock ska halterna av kvicksilver inte öka. 
 
Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Vemdalen-Glissjöberg (SE690743-449741) som utgörs av 
en sand- och grusförekomst. Förekomsten klassas med god kemisk status samt god kvantitativ status.  
 
 

 
1 Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se) 
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3. Befintliga förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning och orientering 

Planområdet omfattar drygt 3 hektar och är beläget centralt i Vemdalen by och den mark som merparten 
planläggs som kvartersmark utgörs av Vemdalens Kyrkby (VK) 32:18, 32:60 och 32:72. Följande 
marksamfälligheter och fastigheter ingår också i planområdet som allmän plats (Åsgatan), VK s:16, VK 6:26, 
31:4, 31:23, 32:8 och 32:16. För orientering se figur 1. 
 

 
Figur 1. Orientering med planområdesgränsen illustrerad med blå linje. Veman ligger öster om planområdet. 

 
För att få en bild av hur området ser ut i dagsläget, se figur 2–5. 
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Figur 2. Vy norr ut. Befintligt grusyta i planområdets södra del. Foto Marcus Walfridsson. 
 

 
Figur 3. Vy norr ut från Åsgatan vid planområdets sydvästra del. Foto Marcus Walfridsson. 
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Figur 4. Vy norr ut tagit strax söder om Åsgatan vid planområdets södra del. Foto Marcus Walfridsson. 
 

 
Figur 5. Vy norr ut vid det befintliga centrumhuset. Foto Malin Bernhardsson, Berg-Härjedalens kommun. 
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3.2 Befintlig avvattning 

En översiktlig avrinningsanalys har utförts i Scalgo Live för att få en bild av nuvarande avrinningsmönster. 
Avvattningen inom planområdet sker i huvudsak från norr till söder. Två mer framträdande rinnvägar kan 
konstateras längs de mindre topografiska förändringarna inom området. Dessa bedöms utgöras av den 
skoterled som går in i planområdet väster ifrån samt den upptrampade stigen som bedöms ansluta mot 
grusytan med containrar för källsortering. Dvs dessa stråk är inte konstruerade diken. Utöver dessa stråk 
bedöms dagvattnet avrinna relativt jämnt fördelat. Närmast Fjällvägen avrinner vattnet väster ut för att 
samlas upp längs gångstigen och sedan avrinna söder ut. Längs Åsgatan tenderar vattnet till att avrinna 
väster ut för att sedan passera Åsgatan söder ut vid planområdets sydvästra spets.  

Det mest uppsamlande läget för det dagvatten som passerar planområdet bedöms vara där dagvattnet 
passerar Åsgatan. I figur 6 redovisas rinnvägar från avrinningsanalysen i Scalgo, identifierade delområden 
för den planerade exploateringen och den punkt som idag bedöms utgöra planområdets uppsamlande läge 
(se blå punkt i figuren). Sammantaget kan det konstateras att planområdet är mycket flackt. 

 
Figur 6. Illustration med redovisning av nuläge med delområden och rinnvägar samt avrinningsanalysens rinnvägar. 

3.3 Befintliga ledningar 

Enligt grundkartan finns det idag VA-ledningar som löper rakt in i området från söder till norr, längs 
planområdets västra gräns och längs planområdets norra gräns. Det bedöms kunna finnas ytterligare 
markförlagd infrastruktur inom planområdet som inte redovisats på grundkartan. Inför att markarbeten 
påbörjas är det därför viktigt att befintliga ledningar tydligt märks ut. Inga ledningar för dagvatten finns 
inom planen enligt uppgift från kommunen.  
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I övrigt kan nämnas att vid studie av bilder från den närliggande bensinstationen och centrumhuset kan det 
konstateras att det ser ut att finns ett befintligt avledningssystem i mark (gallerbrunnar i gata samt stuprör 
från takytor ned i mark). Funktion och ev. möjlighet att nyttja detta system för den aktuella planen måste 
dock undersökas vidare.   

3.4 Geoteknik 

Inom ramen för planarbetet så har en geoteknisk undersökning och en radonundersökning gjorts inom 
området där aktivitetshallen avses uppföras. Undersökningarna är utförda av WSP Samhällsbyggnad2. 
 
Under växtlighet och ytlig mulljord består det översta lagret i området av friktionsmaterial av främst sten, 
grus och sand. I ett av borrhålen (20W01) återfinns ett lager sand mellan 0,3–1,0 meter som efterföljs av 
ovan nämnda friktionsmaterial. Sonderingar har drivits till mellan 1,6–3,8 m, där stopp har erhållits. 
Friktionsjorden går från i huvudsak fast till mycket fast relativ fasthet mot djupet. Enligt SGU:s 
jorddjupskarta återfinns bergöverytan på mellan 18–29 m i området. 
Grundvattennivån har inte nåtts i de utförda sonderingarna eller provtagningarna. Utifrån SGU:s 
brunnsregister går det att utläsa från tre brunnar inom rimlig närhet att grundvattnet bör ligga ca 10–11 m 
under markytan.  

4. Beräknade flöden för nuläget 

4.1 Markanvändning  

De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån erhållet ortofoto och grundkarta. Planen har 
delats upp i fyra delområden enligt figur 8. Indelningen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av 
nuvarande förhållanden, den planerade strukturen samt utifrån utgångspunkten om fördröjningsåtgärder i 
planområdets planerade grönytor och parkeringsytor. Nuvarande markanvändning har karterats utifrån 
ortofoto, se figur 7. 

 
2 DP Vemdalen 32:16, Härjedalens kommun. Markteknisk undersökningsrapport MUR med bilagor. WSP, 2021-01-31. 
DP Vemdalen 32:16, Härjedalens kommun. PM Geoteknik med bilagor. WSP, 2021-01-31. 
 
 



                     
         

 
      Sidan 10 av 20 

 
Figur 7. Uppdelningen av delavrinningsområden (A1-A4) och redovisning av karterade markanvändningar. Gröna ytor 
är naturmark, magenta ytor är takytor, mörkgrå ytor är grusytor och ljusgrå ytor är asfalt. Ortofoto i bakgrunden. 

I tabell 1 redovisas nulägets karterade markanvändningar, ytor för respektive markanvändning och 
avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienterna är hämtade från StormTac (v22.2.1) och grundar sig på 
Svenskt Vattens publikation P1103.  

Tabell 1. Nuvarande markanvändning inom planområdet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning. 
Uppdelat på respektive delområden (A1-A4). 

 Markanvändning  Avrinningskoefficient Area 
(ha) 

A1 Grönområde 0,10 1,07 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar (grus) 0,40 - 

Övriga hårdgjorda ytor 0,80 - 

Vägar asfalt 0,80 - 

Grus 0,40 - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,60 1,1 

A2 Grönområde  0,87 

Takytor  - 

Parkeringar (grus)  - 

Övriga hårdgjorda ytor  - 

 
3 Svenskt Vatten P110. Avledning av dag- drän och spillvatten. Svenskt Vatten AB, 2016. 

 



                     
         

 
      Sidan 11 av 20 

Vägar asfalt  - 

Grus  - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,19 1,1 

A3 Grönområde  0,52 

Takytor  0,02 

Parkeringar (grus)  - 

Övriga hårdgjorda ytor  - 

Vägar asfalt  - 

Grus  - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,13 0,55 

A4 Grönområde  0,10 

Takytor  0,08 

Parkeringar (grus)  - 

Övriga hårdgjorda ytor  - 

Vägar asfalt  0,25 

Grus  0,02 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,64 0,45 

 

4.2 Flödesberäkning 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v22.2.1) använts. Ytorna för respektive markanvändning har i modellen bearbetats 
tillsammans med det dimensionerande regnet. I tabell 2 redovisas dimensionerat flöde för respektive 
område i nuläget. 10-årsregnet har redovisats tillsammans med ett scenario med ett 100-årsregn för att 
påvisa flödessituationen vid ett skyfall. 

Tabell 2. Beräknat dimensionerande flöden för respektive delområde (A1-A4) för nuläget för ett 10-årsregn.  

Område Flöde nuläge 10-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Flöde nuläge 100-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

1 24 52 

2 46 99 

3 17 36 

4 66 140 

5. Framtida förhållanden 

5.1 Markanvändning 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra mark inom Vemdalens Kyrkby 32:72 för besöksanläggning, bostäder 
och centrum.  

En planskiss har erhållits av kommunen 2022-02-11. Denna skiss har legat till grund för utredningen och 
dess kartering av markanvändningar. I planens norra del planeras det för parkeringar och bostäder samt 
vegetationsytor, denna markanvändning planeras också längs planens östra del. Centralt i området planeras 
aktivitetshallen med omkringliggande asfaltsytor. Planens södra del utgörs av parkeringsytor och Åsgatan. 
Planens sydöstra del bibehålls till stor del likt den nuvarande markanvändningen. För att få en uppfattning 
av den planerade exploateringen se figur 8. 
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Figur 8. Illustration av den planerade exploateringen, Berg-Härjedalens kommun 2022-02-11.  

Gällande takytor (förutom övriga markanvändningar) har den erhållna illustrationen varit dimensionerande 
för beräkningar av flöden. För illustration av planens framtida markanvändning, se figur 9.     
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Figur 9. Illustration av karterade markanvändningar för efterläget. Röda ytor avser grusparkering, grön yta avser 
grönområden, ljusgrå yta avser befintlig och ny asfaltsväg, cyan yta avser övriga hårdgjorda ytor (asfalt), magenta ytor 
avser takytor.  

Planens markanvändningar för efterläget grundar sig på det framarbetade utkastet i figur 8 och figur 9 som 
erhållits av Berg och Härjedalens kommun. Samtliga vägar och parkeringar har räknats som asfalterade men 
grus har ansatts för de planerade parkeringarna. För den befintliga parkeringen i det sydöstra hörnet har 
parkering med asfalt använts.  

I tabell 3 redovisas markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta per markanvändning för respektive 
delområde (A1-A4) efter ett plangenomförande (efterläget). 

Tabell 3. Planerad markanvändning inom planområdet med avrinningskoefficienter och yta per markanvändning. 
Uppdelat på respektive delområden (A1-A4). 

 Markanvändning  Avrinningskoefficient Area 
(ha) 

A1 Grönområde 0,10 0,36 

Takytor 0,90 0,39 

Parkeringar (grus) 0,40 0,14 

Övriga hårdgjorda ytor 0,80 0,10 

Vägar asfalt 0,80 0,08 

Grus 0,40 - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,60 1,1 

A2 Grönområde  0,16 
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Takytor  0,29 

Parkeringar (grus)  0,32 

Övriga hårdgjorda ytor  0,16 

Vägar asfalt  0,16 

Grus  - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,72 1,1 

A3 Grönområde  0,20 

Takytor  0,12 

Parkeringar (grus)  0,20 

Övriga hårdgjorda ytor  - 

Vägar asfalt  0,02 

Grus  - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,56 0,54 

A4 Grönområde  0,05 

Takytor  0,08 

Parkeringar (grus)  0,09 

Övriga hårdgjorda ytor  0,09 

Vägar asfalt  0,13 

Grus  - 

 Sammanvägd 
avrinningskoefficient och total yta 

 0,74 0,44 

 

5.2 Flödesberäkningar 

För att ge en bild av hur flödena förändras som en följd av den planerade exploateringen har 
flödesberäkningar utförts för efterläget, se tabell 4. Motsvarande beräkningsmetod som för 
nulägessituationen har använts för att beskriva efterläget. Hänsyn har tagits till förväntade 
klimatförändringar för efterläget genom att det dimensionerande flödet räknats upp med en klimatfaktor 
på 1,25. För att påvisa ett skyfallsscenario har även ett 100-årsregn redovisats. 

De beräknade flödena för nuläge och efterläge för det dimensionerande 10-årsregnet ligger sedan till grund 
för de beräknade erforderliga fördröjningsvolymerna.  

Tabell 4. Beräknat dimensionerande flöden för respektive delområde (A1-A4) för efterläget (inkl. klimatfaktor 1,25) för 
ett 10-årsregn. 

Område Flöde efterläge 10-årsregn 
(l/s) (inkl. klimatfaktor) 

Flöde efterläge 100-årsregn 
(l/s) (inkl. klimatfaktor) 

1 170 360 

2 190 400 

3 64 140 

4 93 93 

 
 

5.3 Fördröjningsvolymer 

I tabell 5 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats. Dessa volymer krävs för att en flödesneutralitet 
ska uppnås mellan nulägesituationen och efterläget. I den första kolumnen i tabellerna är en våtvolym 
redovisad där hela volymen finns tillgänglig i magasinet. I andra kolumnen i tabellerna har ett ytanspråk 
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redovisats i ett scenario där magasinen anläggs med ett krossmaterial med en porvolym på 40 % samt ett 
djup på 1 m. Nedanstående volymer ska avrundas uppåt vid anläggandet. 
 
 
Tabell 5. Erforderliga volym för fördröjning av 10-års regn för respektive delområde.  

Område Magasinsbehov 
(m3) 

Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 40% 
samt 1 m djupt magasin. 

Delområde 1 130 325 

Delområde 2 110 275 

Delområde 3 34 85 

Delområde 4 16 40 

6. Förslag till dagvattenhantering 

I nedanstående avsnitt redovisas de dagvattenåtgärder som bedöms lämpliga för området. Åtgärderna är 
principiellt beskrivna och föreslås att tas med och implementeras i det fortsatta planarbetet. Slutliga val 
med detaljerade utformningar och exakta placeringar bestämmas i samband med kommande 
detaljprojekteringar.  

Den aktuella planen har omkringliggande befintlig bebyggelse. Marken är väldigt flack men de små 
nivåskillnaderna ger en antydan till att nuvarande avrinningen främst tenderar att ske i sydlig riktning samt 
längs Åsgatan väster ut. Markanvändningen består i dagsläget främst av vegetationsytor men också enstaka 
byggnader och en grusad köryta. Efterläget kommer bli betydligt mer hårdgjort och flödena ska utöver 
detta också ta höjd för en förväntad klimatförändring.  
 
Följande målsättningar bör gälla för dagvattenhanteringen i den aktuella planen: 
 

• Sträva efter en robust dagvattenhantering (exempelvis översilning och möjliggörande av infiltration). 

• Minimera risken för sedimenttransport i både bygg- och driftskede. 

• Minimera föroreningstransporten med hänsyn till områdets recipient.  

• Minimera flödesökningen mellan nuläge och efterläge.  

• Dimensioneringsförutsättningar enligt Svenskt Vatten P110 och klimatfaktorn 1,25.  

• Dagvattenåtgärder som vidtas ska vara tekniskt och ekonomiskt rimliga sett till planens 
förutsättningar. 

• Säker avledning av dagvatten, både vid dimensionerande regn och vid en skyfallssituation. 

Den aktuella planen ställer särskilt höga krav gällande en planerad höjdsättning. Den planerade 
höjdsättningen måste dels utföras ur ett skyfallsperspektiv, dels för en avledning till de avsedda 
dagvattenåtgärderna. Den planerade höjdsättningen ska även tillse ytliga bräddfunktioner.  
Med detta avses att regnsituationer över det dimensionerande 10-årsregnet måste tillåtas avrinna ytligt och 
avledas enligt principerna för skyfallshantering. Bräddfunktionens nivå ska alltid ligga med en marginal från 
omkringliggande kritiska nivåer, dvs den planerade ytliga avledningen ska alltid ske utan risker för negativ 
påverkan på planens planerade byggnader. Den ytliga bräddfunktionen ska samordnas med den planerade 
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höjdsättningen ur ett skyfallsperspektiv för området som helhet. De principer som gäller ur ett 
skyfallsperspektiv är att området ska vara höjdsatt för att skydda de planerade byggnaderna, undvika 
instängda områden där okontrollerade dämningssituationer kan uppstå samt i möjligaste mån eftersträva 
att avrinningsmönstret återgår till det nuvarande avrinningsmönstret. 
  
Bakgrunden till att höjdsättningen blir särskilt viktig är områdets flacka karaktär samt att det för planen inte 
finns några avsedda eller naturliga anslutningspunkter/släppunkter. Planens lokalisering, flacka topografi 
och avsaknad av givna anslutningspunkter gör att fördröjningsåtgärderna behöver utformas som 
perkolationsmagasin med ytlig bräddfunktion. 
 

6.1 Planerad höjdsättning 

Den aktuella planen ställer särskilt höga krav på en planerad höjdsättning. Höjdsättningen bör utgå från hur 
den befintliga topografin ser ut och målsättningen bör vara att göra så få ingrepp som möjligt samt i 
möjligaste mån få en massbalans. Vissa justeringar av marknivåer kommer dock att krävas och då ska 
principerna för en planerad höjdsättning gälla. 
 
En planerad höjdsättning kan också innebära exempelvis att hinder för dagvattnet undviks där det kan 
finnas fördelar att låta vattnet rinna ut över intilliggande ytor för möjliggörande av infiltration, mer om 
detta under avsnitt ”Översilning och infiltration”.  
 
Höjdsättningen ska inte tillskapa instängda lågpunkter och avrinningen ska generellt ske bort från 
byggnader.  
 
Höjdsättningen ska också ta hänsyn till områdets skyfallshantering vilket beskrivs närmare under avsnitt 
”Skyfallshantering”. 
 

6.2 Skyfallshantering 

Området ska även planeras höjdmässigt utifrån ett skyfallsperspektiv. Detta är mycket viktigt då 
höjdsättningen blir avgörande i händelse av att perkolationsmagasinen inte hinner ta undan vattnet. 
 
Höjdsättningen ska anpassas så att dagvattnet rinner från byggnader och inga instängda områden får 
tillskapas där större dämningsdjup riskerar att skapas. Vattnet ska obehindrat kunna ta sig via säkra 
rinnvägar mot recipienten. Observera att det bör förutsättas att även omkringliggande områden har samma 
principer för detta.  
 

6.3 Stuprörsutkastare  

I planens planeras det för ett möjliggörande av bostäder (utöver aktivitetshallen). För bostäderna bör 
stuprör med utkastare används för att ta hand om och styra takvattnet. Dessa kan med fördel anordnas i 
flera lägen runt byggnader för att kontrollerat sprida ut dagvattnet i flera strategiska lägen. För att undvika 
erosionsskador på mark och få bort vattnet från byggnaden kan betongrännor eller dyl. anläggas närmast 
byggnaden. Rännan kan avslutas med en stensättning där vattnet mynnar ut över de ytor som kommer att 
bestå av gräs. 

Översilning bör i den aktuella planen möjliggöras där detta är möjligt eftersom översilning och infiltration 
utgör planområdets huvudåtgärder. Att nyttja stuprörsutkastare på aktivitetshallen bedöms dock inte 
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lämpligt eftersom risken för svallis på de omkringliggande ytorna bedöms bli stora. I figur 10 illustreras 
principen för stuprörsutkastare.  

 
Figur 10. Illustration översilning, illustration Rickard Olofsson. 

6.4 Översilning och infiltration  

Den aktuella planen möjliggör en relativt stor hårdgörandegrad. Skillnaden mot nulägessituationen är 
markant. De delar av planen som planeras med grönytor bedöms utgöra viktiga ytor för översilning och 
möjliggörande av infiltration. Aktiva materialval ska göras och genomsläppliga material ska väljas framför 
mer hårdgjorda ytor. I dialog med kommunen har exempelvis materialvalet för parkeringarna styrts om från 
asfalt till grus. Det bör tas i beaktning om ytterligare ytor inom planen kan utföras genomsläppliga för att 
minimera fördröjningsbehovet. 

Samtliga ytor som angränsar mot en planerad vegetationsyta ska höjdsättas så att den hårdgjorda ytan 
avrinner mot vegetationen. Översilning bedöms vara en effektiv, relativt enkel och robust lösning. Där 
hårdgjorda ytor (vägar, parkeringsytor och takytor mm) ligger i anknytning till vegetationsytor kan den 
hårdgjorda ytan höjdsättas så att dagvattnet översilar den intilliggande vegetationen. Genom denna princip 
kan översilning, trög avrinning och möjliggörande av infiltration tillskapas i flera lägen. 

En översilningsyta kan beskrivas som en svagt sluttande växtbeklädd yta där dagvatten långsamt kan 
avrinna fördelat över ytan. Översilningsytor bidrar med rening genom att partiklar fastläggs och 
nedbrytning av föroreningar sker över tid i växtligheten. För illustration av översilning se figur 11. 
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Figur 11. Illustration översilning. Illustration: Rickard Olofsson. 

I den erhållna illustrationen över planområdet har ”insprängda” grönytor illustrerats i parkeringarna. Här 
kan man med fördel förlägga den gröna ytan något lägre än parkeringsytorna och höjdsätta parkeringsytan 
mot dessa lägen. Detta för att möjliggöra för översilning och goda förutsättningar för infiltration i så många 
lägen som möjligt.  

6.5 Snöupplag 

Under vintersäsongen kommer planeringen av snöhantering utgöra en viktig del för planen. 
Uppläggningsytor för snö ska främst ske på grönytor inom planen.  

6.6 Trumgenomföringar  

Trumgenomföringar kan komma att bli aktuellt för in- och utfarter för planområdet. 

6.7 Fördröjningsåtgärder (perkolationsmagasin) 

Fördröjningsåtgärder ska tillskapas för att kompensera för den flödesökning som den planerade strukturen 
innebär. Genom upprättande av fördröjningsåtgärder kan flödesneutralitet uppnås mellan nuläget 
(nuvarande markanvändning) och efterläget (framtida exploatering som planen medger). Förutom 
fördröjning uppnås även en rening i dessa åtgärder.  
 
Det finns en mängd olika tekniska lösningar för fördröjning. Några exempel är plastkassetter, 
makadammagasin, rörmagasin eller dammar. Markförlagda magasin kan ha olika porvolym samt varierande 
reningsgrad. Exempelvis så har plastkasetter en väldigt hög porvolym (uppemot 90 %) medan ett 
krossmagasin har lägre (ca 40 %) Detta ska tas i beaktning vid val av slutlig lösning. 
 
De erforderliga volymerna har beräknats genom att ett utflöde motsvarande beräknat dimensionerande 
flöde för nuläget för det dimensionerande 10-årsregnet (se erforderliga fördröjningsvolymer i tabell 5) har 
ansatts.  
 
För att i möjligaste mån ge en bild av fördröjningsbehovet fördelat inom planen har planområdet delats in i 
fyra delområden (A1-A4). Indelningen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av nuvarande 
förhållanden, den planerade strukturen samt utifrån utgångspunkten om fördröjningsåtgärder i 
planområdets planerade grönytor och parkeringsytor. 
 
För planen har inte några avsedda eller naturliga anslutningspunkter/släppunkter identifierats eller erhållits. 
Detta gör att fördröjningsmagasinen måste tömmas genom perkolation i markprofilen. Den utförda 
geotekniska undersökningen påvisar preliminärt goda förutsättningar för att kunna avleda dagvattnet från 
magasinen via perkolation. Detta eftersom jordlagerföljden till stor andel består av sten, grus och sand och 
avståndet till bergöverytan är 18–29 m samt att grundvattennivån bedöms ligga på ca 10–11 m under 
markytan. Det är dock viktigt att magasinen utformas med hänsyn till de givna förutsättningarna i området. 
Eftersom det geotekniska underlaget påvisar visst inslag av silt rekommenderas att det i de kommande 
stegen utförs kompletterande provgropar med perkolationsprov samt att vidare dialog förs med den 
geotekniker som utfört undersökningarna på platsen för att hitta den mest gynnsamma placeringarna i plan 
och djupled. 
 
För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för perkolation ska den översta växtligheten och ytliga 
mulljorden tas bort i de lågpunkter som utgör intaget till perkolationsmagasinet. Här kan stenkross läggas 
som kommunicerar mot underliggande sten, grus och sand. Däremot ska översilning ske fram till dessa 
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punkter genom att sträckan fram till intaget bibehålls vegetationsbeklätt. Detta för att i möjligaste mån 
fastlägga material innan intagspunkten. 
 
Fördröjningen föreslås primärt ske i krossmagasin i mark under parkeringar och i grönytor där magasinen 
utformas med ”öppna” bottnar och sidor för att möjliggöra en tömning av magasinen ned i jordprofilen. 
Sandfångsfunktion ska finnas i samtliga inloppsbrunnar/intag. Om exempelvis spridarledningar blir aktuellt 
ska spolmöjlighet tillses. För illustration av perkolationsmagasin med intagsbrunn med sandfång och 
”öppen” volym samt krossbotten, se figur 12. 
 

 
Figur 12. Illustration perkolationsmagasin, VA-guiden. 

6.8 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 

För att minimera risken för sedimenttransport vid markarbeten (byggskedet) kan dagvattenåtgärder för 
byggskedet upprättas. Detta eftersom det i samband med utförande av markarbetena finns en förhöjd risk 
för ökad sedimentationstransport till recipienten. Under bygg- och etableringsfasen kan därför tillfälliga 
lokala sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet.  Dessa kan också vid behov samordnas med ev. 
länshållning av schaktgropar. Målsättningen bör vara att anlägga sedimenteringsfällor i strategiska 
lågpunkter som kombineras med efterföljande översilning över naturmark. Uppehållstiden, djup och 
möjligheten att sakta ned vattenhastigheten är avgörande för avsedimenterande funktion. I figur 13 
illustreras principen för tillfällig sedimentfälla. 
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Figur 13. Illustration tillfällig mindre sedimentationsfälla. En vall kan exempelvis bestå av överblivna vegetationsskikt 
från markarbeten. Illustration: Rickard Olofsson. 

6.9 Drift och skötsel 

Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de 
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Drift- och skötselaspekten bör lyftas upp som en 
dagvattenåtgärd eftersom detta skapar förutsättningar för god funktion över tid. Anvisningarna kan sedan 
överlämnas vid överlämnandet av driftansvaret när området står klart. 
Exempel på drift- och skötselinsatser är exempelvis ronder där exempelvis trumgenomföringar kontrolleras 
och rensas. Samt att sandfång i exempelvis inloppsbrunnar till fördröjningsåtgärder slamsugs mm. En 
särskilt viktig aspekt i denna plan är att vidhålla perkolationsmagasinens funktion, efter 25 till 50 år kan 
materialet i och under perkolationsmagasinet behöva bytas ut. 
  
 

6. Slutsats 

Det är viktigt att beakta om inte den erforderlig perkolationskapacitet kan uppnås i förekommande 
jordlager inom området, kommer bristen i perkolationskapacitet gentemot avledningsbehov ur magasinen 
att kräva avledning via översilning när max perkolationskapacitet överskrids. Detta innebär att ytlig 
avrinning från området kan ske om den erforderlig perkolationskapacitet inte räcker till. 
Perkolationskapaciteten behöver undersökas vidare i de kommande stegen genom att kompletterande 
provgropar med perkolationsprov utförs samt att vidare dialog förs med den geotekniker som utfört 
undersökningarna på platsen för att hitta den mest gynnsamma placeringarna i plan och djupled. 

Vidare ska tillräckliga avstånd säkerställas mellan perkolationsmagasinens botten och den bedömda 
grundvattenytan, detta för att uppnå en god rening i marklagren innan det hanterade dagvattnet når 
grundvattenförekomsten. 

 


