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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Finspång kommun arbetar med framtagandet av detaljplaner för området Nyhem 1:2. 

Området är beläget längs med Sundsvägen söder om centrala Finspång och planläggs 

för byggnation av bostäder. Idag är större delen av området oexploaterad mark med 

ett mindre område odlingslotter i öster som planeras att flyttas. I samband med 

detaljplanearbetet har Tyréns fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning, 

samt utföra en förprojektering av gator och VA-ledningar i området. 

Utredningsområdena visas i Figur 1. 

 

 

Figur 1 Topografisk karta där utredningsområdena är markerade med svart (Bildkälla: Lantmäteriet). 

1.2 SYFTE 

Dagvattenutredningens syfte är att utgöra underlag för beslut om en ny detaljplan för 

området. I dagvattenutredningen ska bland annat förutsättningar för 

dagvattenhantering, nuvarande och framtida dagvattenflöden, föroreningsberäkningar 

och förslag på principlösningar för hantering av dagvatten redovisas. 

Sundsvägen 

Bangårdsvägen 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UNDERLAG OCH REFERENSER 

• Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik. Geoteknisk undersökning för 

ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2, ÅF (2019-11-18). 

• Markmiljöteknisk undersökning och utredning för del av fastigheten Nyhem 1:2 

Finspång, ÅF (2019-11-18) 

• Vatteninformationsystem Sverige (VISS), Dovern, tillgänglig: 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20040443, hämtad 

20-11-02 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta, WMS-tjänst. 

• Befintliga ledningar i området genom ledningskollen 

• Svenskt Vattens publikationer P105 och P110 

• Programmet Scalgo live för rinnväg- och lågpunktsanalys 

• Utkast plankarta, Finspångs kommun, upprättad 2020-10-13.  

• Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Riktvärdesgruppen Stockholms läns 

landsting (2009).  

• SMHI, Modelldata per område. https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ .hämtad 

20201127 

 

2.2 DIMENSIONERINGSPRINCIPER  

Finspångs kommun har ingen gällande dagvattenpolicy som ställer krav på fördröjning 

och rening av dagvatten. Dimensioneringsförutsättningar och rekommendationer 

hämtas från Svenskt vattens publikation P110 och P105. Resonemang kring rening av 

dagvattnet förs utifrån vattenförekomstens miljökvalitetsnormer samt riktvärden 

framtagna från Riktvärdesgruppen (2009). Information avseende miljökvalitetsnormer i 

vattenförekomsten hämtas från VISS (Vatteninformationsystem Sverige). 

 

2.3 AVGRÄNSNINGAR 

Utredningen kommer endast omfatta områden som är planerad att exploateras, och 

inte områden med befintlig byggnation där ingen förändring är planerad. 

3 NULÄGE 

3.1 ALLMÄN OMRÅDESBESKRIVNING 

De två områden sydväst om Sundsvägen som ska exploateras ligger i eller i relativ nära 

anslutning till kuperad terräng, med en stark generell lutning mot Sundsvägen. 

Området vid de nuvarande kolonilotterna nordöst om Sundsvägen, lutar från 

Sundsvägen mot järnvägsspåret och Skutbosjön. Alla områden utgörs idag av 

naturmark, främst skog, samt kolonilotter mellan Sundsvägen och järnvägsspåret. 

 

För att ge en bättre bild om hur förutsättningarna ser ut idag visas ett antal bilder från 

Tyréns platsbesök den 17 november 2020 (Figur 2-4). Foton tagna av Tyréns.  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20040443
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Figur 2 Vy längs med Sundsvägen. Kuperad skogsmark på högra sidan och befintligt bebyggelse på vänstra, 

vy mot sydöst. 

 

Figur 3 Utredningsområdet mellan Sundsvägen och järnvägen, vy åt norr. Skutbosjön skymtas i bakgrunden. 
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Figur 4 Kuperad skogsmark väst om Sundsvägen. Vy mot väster från korsningen 

Sundsvägen/Bangårdsvägen. 

3.2 TOPOGRAFI 

Topografin inom området är kuperad. Höjderna variera mellan +23 nära järnvägsspåret 

och +57 i det sydvästra skogspartiet (RH2000). 

 

Den generella lutningen är från norr till söder längs med Sundsvägen, samt från den 

kuperade skogsmarken i sydväst mot Skutbosjön i nordöst. De ytliga rinnvägarna 

redovisas i Figur 5. 

 

Vattennivån i Skutbosjön är enligt laserscannade höjddata (hämtat från programmet 

Scalgo live) +21,85 m. Det är okänt om denna nivå motsvarar normalnivån, eller en 

högvatten- eller en lågvattensituation i Skutbosjön, men det kan ändå ge en anvisning 

om höjdskillnaden till utredningsområdet.  
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Figur 5 Ytliga rinnvägar från planområdet (markerad med rött) och närområdet (© Scalgo och 

Lantmäteriet). 

3.3 BEFINTLIG AVVATTNING 

Idag finns allmänna VA-ledningar längs med Sundsvägen (Figur 6) till vilka det 

närliggande villaområdets dagvattenserviser är anslutna. Dagvattnet avleds mot en 

större trumma som korsar gatan vid korsningen Bangårdsvägen/Sundsvägen. Förutom 

dagvatten från Sundsvägen ansluter även ytvatten från skogsmark i väster till 

trumman. Ett utlopp finns ut mot marken inom koloniområdet, strax väster om 

Bangårdsvägen (Figur 7).  

 

Även spill- och vattenledningar finns längs Sundsvägen och Bangårdsvägen. En 

befintlig pumpstation för spillvatten är belägen vid nordvästra delen av koloniområdet.  

Från pumpstationen går en bräddledning genom banvallen och ut mot Skutbosjön. Vid 

platsbesök konstaterades att bräddledningen är i dåligt skick, och att ytvatten från 

koloniområdet troligtvis infiltrerar in ledningen genom ett hål i ledningens hjässa 

(Figur 8).  

 

Enligt information från kommunen
1

 finns ytterligare en ledning under banvallen. 

Inloppet har dock varit igenväxt och dagvatten har troligtvis inte kunnat avledas 

genom denna under en längre tid. Vid platsbesök kunde det ses att vatten var stående 

längs med banvallen upp i järnvägens överbyggnad, viket tyder på att dag- och 

ytvatten har svårt att avbördas från området.   

 

 
1 Mejlkonversation med Anders Svensson, 2020-12-02.  
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Figur 6  Befintliga dag- (gröna linjer), spill- (röda linjer)- och vattenledningar (blå linjer) inom planområdet. 

Figur 7 Befintligt dagvattenutlopp vid Bangårdsvägen.  
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Figur 8 Befintlig bräddledning från pumpstationen under banvallen. I ledningen finns hål så att ytvatten kan 

infiltrera.  

3.4 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Närmaste recipient är Skutbosjön som är en del av sjön Dovern. Dovern är en 

vattenförekomst med ett relativt stort avrinningsområde på cirka 1220 km² vid 

inloppet av Skutbosjön. Avrinningsområdet utgörs till cirka 75% av skog, 10% 

jordbruksmark, samt 5% hedmark och sjöar/vatten. Hårdgjorda ytor och tätorter utgör 

mindre än 1% av avrinningsområdet. Sjön Dovern mynnar i sjön Glan som i sin tur är en 

del av Motala ströms vattensystem. 

 

Doverns miljökvalitetsnormer och statusklassningar redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1 Miljökvalitetsnormer och statusklassningar för recipienten Dovern, efter den beslutade 

förvaltningscykeln 2 (2010-2016) (VISS). 

 

Dovern har otillfredsställande ekologisk status enligt nämnda parametrar ovan. 

Exploatering av naturområden medför ofta högre föroreningstransport av 

näringsämnen och tungmetaller till recipienten. Även om inte urban markanvändning 

idag klassas som en påverkansskälla kan en ökad andel urbana områden sammantaget 

börja bidra till sämre värden, varför rening av dagvatten från området ska eftersträvas.  

 

Inga grundvattenförekomster, naturskyddsområden eller markavvattningsföretag 

berörs av exploateringen. 

 

Sjön Glan är till stora delar ett vattenskyddsområde, men ligger cirka 8 kilometer från 

utredningsområdet. Exploateringen bedöms inte påverkar vattenskyddsområdet 

negativt. 

 

Dovern (SE650258 

-150301) 

(vattenförekomst) 

 

Ekologisk status 

 

Kemisk status 

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027 God kemisk ytvattenstatus 

 

Undantag - Mindre stränga 

krav: 

Kvicksilver och 

kvicksilverföreningar 

Bromerad difenyleter. 

 

Undantag - Tidsfrister: 

Antracen, till 2027 

Statusklassning Otillfredsställande 

 

Bottenfaunan har fått 

klassningen 

”Otillfredsställande” och den 

längsgående konnektiviteten, 

samt parametrarna koppar 

och syrgasförhållanden har 

fått klassningen ”Måttligt”. 

Däremot är vattendraget inte 

övergött och status på 

parametern näringsämnen 

bedöms som ”Hög”. 

 

Alla andra klassade 

parameter har fått 

klassningen ”God”. 

Uppnår ej god 

 

Kvicksilver och bromerade 

difenyleter, överstiger 

gränsvärdet i alla svenska 

vattendrag. 

 

Utöver dessa har antracen, 

benso(a)pyrene och 

tributyltenn får klassningen 

”uppnår ej god” 

 

Resterande ämnen som har 

klassats har fått statusen 

”God”. 

Påverkanskällor Reningsverk, industrier, förorenade områden, transport och 

infrastruktur, atmosfärisk deposition, förändring av 

konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar för 

vattenkraft och historisk förorening (organiskt material i 

sjöbotten som leder till syrefattiga förhållanden). 
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3.5 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Översvämningsrisk från Skutbosjön vid ett 100-årsflöde bedöms som försumbart 

eftersom banvallen fungerar som ett översvämningsskydd (Figur 9). När det anläggs en 

trumma genom banvallen för avledning av dagvatten finns dock risk att trumman står 

dämt vid mycket höga flöden och att vatten kan tryckas mot utredningsområdet. 

Höjdsättning inom området ska säkerställa att det inte finns risk för att bostäderna 

översvämmas.    

 

 

Figur 9 Översvämningsytan av Skutbosjön vid ett 100års flöde (© Lantmäteriet, Finspångs kommun och 

MSB). 

Resultatet av lågpunktsanalysen visar att vid större regntillfällen riskerar vatten bli 

stående längs delar av Sundsvägen samt i det låglänta området längs med 

järnvägsspåret (Figur 10). Analysen tar ingen hänsyn till eventuella ledningar genom 

banvallen eller kapacitet i ledningsnät. 
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Figur 10 Lågpunkter längs med Sundsvägen och mellan Sundsvägen och järnvägsspåret (© Scalgo och 

Lantmäteriet).  

 

3.6 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Sundsvägen ligger i en liten dalgång och enligt SGUs jordartskarta utgörs området 

däromkring av olika leror. I de topografisk högre belägna områden dominerar berg i 

dagen (Figur 11). 

 

Den geotekniska markundersökningen som genomfördes under våren 2017 (ÅF, 2019) 

bekräftar denna bild. Jordarterna i området är relativt homogena och utgörs av en 

blandning av silt och lera. Leran har delvis karaktär av torrskorpelera. Dessa jordarter 

är generellt täta och infiltrationsmöjligheterna är därför begränsade. 
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Figur 11 SGUs jordartskarta, där jordarter i utredningsområdet i huvudsak utgörs av olika leror, samt berg 

i dagen (© Sveriges geologiska undersökning och Esri). 

I samband med den geotekniska undersökningen installerades också ett antal 

grundvattenrör. Grundvattennivåerna avlästes två gånger under 2017 (maj och juni), 

samt för de båda grundvattenrören närmast järnvägsspåret ytterligare en gång i 

oktober 2019. Nivåerna variera flera meter i olika delar av utredningsområdet, men är 

närmast markytan i direkt anslutning till järnvägsspåret (Figur 12). 

 

 

Figur 12 Positionen av grundvattenrören och grundvattennivåerna angivna i meter under markytan (© ÅF) 



 

 

 

Uppdrag: Dagvattenutredning Sundsvägen, Finspång kommun  2021-01-29 

Beställare: Finspångs kommun Granskningshandling 

 

O:\NOR\309003\R\_Text\DVU_Sundsvägen_210113.docx 

16(27) 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 PLANERAD UTFORMNING OCH MARKANVÄNDNING 

Planområdet planeras bestå av villor, par- och radhus och flerfamiljsbostäder (Figur 

13). Längs med Sundsvägens södra sida planeras en cykelbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Illustrationsskiss över planområdet. © Finspångs kommun (2020).  
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5 BERÄKNINGAR 

5.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Vid beräkning av dagvattenflöden används rationella metoden enligt P110:  

 

𝑞 = 𝐴 ∙𝜑 ∙𝑖(𝑡𝑟) * kf 

   

där:   

 

q är flödet (l/s)   

A är avrinningsområdets area (ha)   

𝜑 är avrinningskoefficienten   

i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha)   

tr är regnets varaktighet (min)   

kf är klimatfaktor 

 

Den dimensionerande nederbördsintensiteten är en funktion av regnets  

varaktighet. För den rationella metoden är regnets varaktighet lika med  

områdets koncentrationstid, som är den tidsmässigt längsta rinnvägen inom  

delavrinningsområdet fram till beräkningspunkten. Rinntiden har beräknats till 10 

minuter. Den planerade gc-vägen längs Sundsvägen har antagits vara ca 3 m bred. 

 

Beräkningar görs utifrån 3 delområden av planområdet. Framtida flöden beräknas med 

klimatfaktor 1,25 efter rekommendationer i p110. Delområdena redovisas i Figur 14. 

Resultatet från flödesberäkningarna kan ses i Tabell 2. Markanvändningarna med 

avrinningskoefficienter kan ses i Bilaga 1.  

  

 

Figur 14 Delområden inom planområdet för föroreningsberäkningarna.  

1 

2 
3 
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Tabell 2  Flödesberäkningar inom planområdet för 10- resp. 20-årsregn. 

Före exploatering  Area (ha) ⱷ 

 

Red area 

(ha) 

Q10 (l/s) Q20 (l/s) 

 Delområde 1 1,65 0,19 0,32 70 90 

 Delområde 2 2,87 0,13 0,38 85 110 

 Delområde 3 4,1 0,16 0,67 155 190 

 Totalt    310 390 

Efter exploatering 

inkl. kf 1,25 

      

 Delområde 1 1,65 0,3 0,49 140 175 

 Delområde 2 2,87 0,35 1,02 290 365 

 Delområde 3 4,10 0,3 1,24 355 445 

 Totalt    785 985 

 

Beräkningarna visar att flödet efter exploatering ökar med ca 250 % vid ett 10 årsregn. 

För de korta intensiva regnen som flödesberäkningarna är beräknade för, antas att 

angränsande skogsmark till planområdet inte hinner bidra till avrinning. Vid större mer 

långvariga regntillfällen kan däremot skogsmarken bidra till avrinning in mot 

planområdet.  

 

Observera att beräkningarna endast inkluderar flöden inom planområdet. 

Dagvattenflödet från villaområdet som ansluter till befintlig dagvattenledning i 

Sundsvägen (Figur 6) har inte inkluderats i beräkningarna då underlag över ledningens 

upptagningsområde ej funnits tillgänglig. Inte heller den skogsmark som avbördas till 

utloppet inom utredningsområdet är inkluderat då storleken på dess avrinningsområde 

är osäkert.  

 

5.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll har beräknats för nuvarande och framtida  

markanvändning med hjälp av StormTac web. Modellen beräknar föroreningsinnehållet 

i dagvattnet utifrån schablonhalter och årsmedelnederbörd. Schablonhalterna är 

specifika för varje markanvändning och bygger på uppmätta värden vid befintliga 

typområden. I beräkningarna har årsmedelbördsvolymen 663 mm använts, vilket är 

data hämtat från SMHI
2

. Beräkningar redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. 

 

Tabell 3 Beräknade föroreningsmängder i dagvattnet (kg/år) före och efter exploatering.  

 

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel SS 

Före 

exploatering 

1.5 29 0.06 0.17 0.31 0.0027 0.040 0.04 570 

Efter 

exploatering 

3.1 35 0.13 0.40 0.90 0.0071 0.12 0.11 1100 

 

 

 

 
2 SMHI, Modelldata per område. https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ .hämtad 20201127. 

https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
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Tabell 4 Beräknade föroreningshalter i dagvattnet  (µg/l) före och efter exploatering. Jämförelse görs med 

riktvärdet 1M som avser dagvattenutsläpp till mindre sjöar och vattendrag.   

 

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel SS 

Före 

exploatering 

80 1500 3.0 9.3 17 0.14 2.1 2.1 30000 

Efter 

exploatering 

130 1400 5.4 16 36 0.28 4.9 4.5 43000 

Riktvärde 160 2000 8.0 18 75 0.40 10 15 40000 

 

 

Föroreningsmängder och halter i dagvattnet förväntas öka i och med exploateringen, 

vilket bekräftas av beräkningarna. Jämfört med riktvärdet 1 M som avser 

dagvattenutsläpp till mindre sjöar och vattendrag (riktvärdesgruppen 2009), är det 

dock endast halten suspenderad substans som överskrider riktvärdet. 

 

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

6.1 LÖSNINGAR PÅ KVARTERSMARK 

6.1.1 TAKVATTEN  

Dagvatten från hustak förespråkas avledas ytligt med hjälp av stuprörsutkastare och 

plattsättning (ränndalar) från fasad. Takvatten är förhållandevis rent och kan med 

fördel användas till bevattning av grönytor och planteringar inom området. Genom att 

låta vattnet avrinna ytligt mot en grönyta och infiltrera ovanifrån erhålls rening genom 

luftning och avsättning av partiklar i det översta markskiktet.  

 

Marken bör ha en lutning på minst 1:20 ca 3 meter ut från husliv för att undvika att 

takvatten tar sig ner mot byggnadens dränering. Därefter kan markytan vara flackare. 

6.1.2 GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING OCH INFILTRATIONSSTRÅK 

Flacka hårdgjorda ytor, såsom parkeringar, gårdsytor och enskilda gångvägar föreslås 

anläggas med genomsläppliga beläggningar. Genomsläppliga beläggningar bidrar till 

infiltration och utjämning av dagvattenflöden och kan användas som alternativ till 

traditionell asfalt. Beläggningarna kan exempelvis bestå av rasterytor fyllda med gräs 

eller grus eller marksten med genomsläppliga fogar (Figur 15). Dagvattenlösningen 

används ofta på parkeringsytor eller gator. 
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Avledning från hårdgjorda ytor kan även ske till infiltrationsstråk. Infiltrationsytorna 

kan exempelvis bestå av krossdiken eller gräsförsedda, skålade diken med ett 

underliggande lager av makadam (Figur 16). På detta sätt renas dagvattnet genom 

infiltrering eller sedimentation, samt så bidrar stråken till utjämning av flöden.  

 

 

 

Figur 16 Principskiss svackdike med underliggande dräneringslager. Bild hämtad från SVOA. 

 
 

6.2 PRINCIPLÖSNING FÖR ALLMÄN PLATSMARK 

Avvattning av den nya gc-vägen rekommenderas mot dikesstråk i naturmarken 

alternativt ett skålat dike med underliggande makadamlager (Figur 16) som även kan 

ta emot gatans dagvatten. Sundsvägen är den gata inom området med högst 

trafikintensitet och genom att avleda dagvattnet via diken/infiltrationsstråk ges 

möjligheten till rening av dagvattnet.     

 

Dagvattenledningar förläggs i lokalgatorna till vilka fastigheternas servisledningar 

ansluts. Vid delområde 2 i Figur 14 kommer gatan luta starkt, varför gatans avvattning 

rekommenderas ske via dagvattenbrunnar anslutna till en dagvattenledning.  

 

Figur 15 Parkeringsyta bestående av marksten med genomsläppliga fogar vid 

bostadsområde i Linköping. (Foto Tyréns) 



 

 

 

Uppdrag: Dagvattenutredning Sundsvägen, Finspång kommun  2021-01-29 

Beställare: Finspångs kommun Granskningshandling 

 

O:\NOR\309003\R\_Text\DVU_Sundsvägen_210113.docx 

21(27) 

I naturområdet strax söder om banvallen inom delområde 3 föreslås att 

dagvattenledningen från lokalgatan anläggs med ett utlopp till ett bredare 

avvattningsstråk med flacka slänter. Stråket anläggs genom naturmarken och ansluts 

till ett nytt utlopp genom banvallen. Det nya utloppet kan exempelvis förläggas vid den 

nordvästra delen av området.  

 

Avvattningsstråket kan utformas slingrande för att ge ett trivsamt inslag i 

boendemiljön, samtidigt som mer sedimentering och fastläggning av föroreningar kan 

uppnås. Eftersom grundvattennivåerna inom detta område är höga, förväntas en 

vattenspegel uppkomma beroende på hur djupt stråket anläggs. Med viss växtlighet av 

exempelvis våtmarksväxter inom stråket, kan reningen av lösta föroreningar 

förbättras. Genom de flacka slänterna kan avvattningsstråket tillsammans med 

omgivande naturmark fungera som översvämningsyta vid skyfall där vatten kan bli 

stående innan det tar sig vidare. 

 

Dagvattnet från det befintliga utloppet längs Bangårdsvägen (Figur 6 och 7) behöver 

även hanteras då området bebyggs. Från utloppet kan dagvattnet avledas via ett dike 

som sammanstrålar med avvattningsstråket och avleder dagvattnet mot utloppet.  

 

Då kvartersmarken angränsas till högre belägen naturmark anläggs avskärande diken 

för att förhindra avrinning in på tomtmark. Någon fördröjning inom området anses inte 

nödvändigt eftersom avledning kan ske direkt till Skutbosjön.  

 

I Figur 17 nedan visas en principskiss över föreslagen dagvattenhantering inom 

planområdet. Figur 18 visar exempelbilder på bredare avvattningsstråk.  

 

 

 

Figur 17 Principlösning över dagvattenhanteringen inom utredningsområdet.  
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6.2.1 UTLOPP GENOM BANVALLEN 

Dagvattenlösningen erfordrar att avledning från området kan ske via en trumma 

genom banvallen. Det finns riktlinjer avseende täckning på ledningar under 

järnvägsspår som behöver stämmas av med Trafikverket. Trumman kan dock inte 

anläggas för djupt eftersom det inte finns tillräckligt med fall till sjön. En för djup 

ledning kommer stå dämd och vattnet kommer inte kunna avbördas från området. 

Nedan ses en skiss med ungefärliga marknivåer vid området för utloppet enligt Figur 

17, tillsammans med vattennivån i Skutbosjön.  

 

 

 

Figur 19 Skiss med marknivåer vid banvallen tillsammans med vattennivån i Skjutbosjön. Marknivåerna 

kommer från laserscanning och är endast ungefärliga.  

 

Figur 18 Exempel på breda avvattningsstråk. 
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Det rekommenderas att flödet genom banvallen inte stryps för hårt eftersom inga 

alternativa ytliga avrinningsvägar finns från området. För att avleda ett 10-årsregn från 

planområdet behövs en ledningsdimension om ca 1000 mm (för flöden se Tabell 2). 

Dimensionerande flöden antas dock vara ännu större än vad som redovisas i tabell 2 

då även det befintliga villaområdet nordöst om Sundsvägen bidrar till avrinning in i 

planområdet via det befintliga dagvattenutloppet (Figur 6). För att dimensionera 

trumman behöver även detta dagvatten inkluderas i beräkningarna. Eventuellt skulle 

flera trummor med mindre dimensioner kunna anläggas istället för en större för att 

erhålla högre täckning över trummorna.  

 

Vid norra sidan av banvallen är marknivåerna väldigt flacka. Vid trummans utlopp kan 

ett grunt dike grävas ut en sträcka så att avledning mot sjön säkerställs.  

6.3 SKYFALLSHANTERING OCH HÖJDSÄTTNINGSPRINCIPER  

Vid extrema regn kommer dagvattennätet gå fullt och allt vatten behöver hanteras 

ytledes. Det är därför viktigt att inga byggnader sätts i lokala lågpunkter där vatten kan 

bli stående. Höjdsättning ska eftersträva att byggnader anläggs högre än omgivande 

mark och gator. Marken planeras så att ett fall finns från husen och ut mot gatan, se 

Figur 20.  

 

 

Figur 20 I figuren ligger gatan på lägre marknivå än omgivande tomtmark.  

Planområdets lägsta punkt utgörs av naturmarkområdet söder om banvallen, och vid 

skyfall kommer ytvatten från stora delar av planområdet avledas hit. Eftersom området 

är instängt på grund av den barriär som banvallen utgör är det viktigt att det avsetts 

tillräckligt med ytor som kan tillåtas översvämmas. Närliggande tomter till 

naturmarken i söder behöver även fyllas upp för att inte översvämning ska ske in på 

tomtmark.    

 

I Tabell 5 redovisas beräknade flöden vid 100-års regn med inom planområdet. 

Flödesberäkningar för extrema regn är dock mycket osäkra och de största 

avrinningsvolymerna brukar förekomma vid längre lågintensiva regn då marken har 

blivit mättad. Vid dessa regn förväntas skogsmarken som kopplas på till den befintliga 

kulverten under Sundsvägen även bidra till avrinning. Hur stort avrinningsområdet i 

skogsmarken är oklart utifrån tillhandahållna underlag. För att säkerställa att det finns 
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tillräckligt med ytor avsatta inom naturmarken utan att byggnader översvämmas vid 

extrema regn, rekommenderas att en modellering görs under projekteringsskedet. 

 

Tabell 5 Beräknade flöden vid ett 100 års regn med 10 min varaktighet. Kf 1,25 inkluderad i beräkningarna.  

 Q100 (l/s) 

Delområde 1 300 

Delområde 2 620 

Delområde 3 760 

Totalt 1700 

 

Enligt kap 3.5 finns även risk att ett nytt utlopp genom banvallen skulle stå dämt vid 

mycket höga flöden i Skutbosjön och att vatten från sjön kan tryckas upp mot 

utredningsområdet. Risken för att ett extremregn och höjda nivåer i Skutbosjön skulle 

inträffa samtidigt bedöms dock som låg.  

 

6.4 RENINGSEFFEKT 

Genom att avleda dagvattnet via infiltrationsstråk vid Sundsvägen och ett dike med 

växtlighet innan utsläpp till recipienten kan dagvattnet renas. Reningseffekten av att 

avleda dagvattnet via ett svackdike har beräknats och kan ses i Tabell 6 

Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering samt efter exploatering med rening: 

 

Tabell 6 Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering samt efter exploatering med rening 

 

Fosfor Kväve Bly Koppar Zink Kadmium Krom Nickel SS 

Före exploatering 1.5 29 0.056 0.17 0.31 0.0027 0.040 0.038 570 

Efter 

exploatering med 

rening i 

svackdike 

2.2 20 0.054 0.19 0.35 0.0050 0.054 0.056 440 

Skillnad +0,7 -9 -0,002 +0,02 +0,04 +0,0023 +0,014 +0,018 -130 

 

Tabellen visar att dagvattnet kan renas då det avleds via ett svackdike. För fosfor och 

de flesta tungmetaller hamnar mängderna i dagvattnet dock något över dagens nivåer 

även efter rening. I beräkningarna har inte hänsyn tagits till växtlighet i föreslaget 

avvattningsstråk, eller rening i eventuellt infiltrationsstråk längs Sundsvägen. Med 

dessa åtgärder tillsammans med viss ytlig avrinning på kvartersmark förväntas 

föroreningarna reduceras ytterligare.  

 

Dovresjön har problem med höga halter koppar i sediment, där parametern klassas 

som måttlig. Vid byggnation ska hänsyn tas till materialval. Koppartak och material 

med förzinkade ytor ska exempelvis undvikas. Ju mer dagvatten som kan avleds ytligt 

och infiltreras, desto mer fastläggning och rening av metallhalterna kan förväntas.   
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Banvallen fungerar idag som en barriär mellan planområdet och recipienten. Detta 

leder till att den östra delen av planområdet blir instängt. En ny trumma kommer att 

behövas genom banvallen för att avleda dagvatten från området. Utloppet bör inte 

ligga för djupt då det kan komma under sjöns vattennivåer och därmed stå dämt. 

Kontakt behöver även tas med trafikverket för stämma av riktlinjer avseende täckning 

på trummor under järnvägsspår. I och med att vatten idag står i överbyggnaden av 

banvallen bör det även ligga i trafikverkets intresse att avbörda vattnet från området 

på ett ordnat sätt.  

 

Eftersom området söder om banvallen är instängt utan ytliga avrinningsvägar behöver 

översvämningsytor avsättas inom naturområdet. Det föreslås att dagvattnet avleds via 

ett bredare avvattningsstråk genom området vilket kan hålla stora volymer vatten. Med 

hjälp av en modellering över flöden vid större regntillfällen så som 100-årsregn, kan 

erforderliga översvämningsytor och översvämningsnivåer inom området bättre 

bedömas.  

 

Genom att avleda dagvatten via ett avvattningsstråk innan utsläpp från planområdet 

kan även rening möjliggöras. Det rekommenderas att viss växtlighet tillåts etableras 

inom avvattningstråkets mittfåra för att förbättra rening av de mindre regntillfällena 

genom upptag från växter och sedimentation. Eftersom stråket kommer vara brett kan 

tillräcklig flödeskapacitet ändå uppnås för avledning av större flöden.  

 

Dagvattenserviserna för de villatomter väster om Bangårdsvägen är idag anslutna till 

spillvattennätet som avleder avloppsvattnet till en pumpstation inom planområdet. 

Från pumpstationen pumpas vattnet sedan vidare till Axsäters reningsverk sydöst om 

planområdet. Rening av dagvatten i reningsverk är en resurskrävande lösning då 

reningsverket behöver hantera större volymer, och ett mer utspätt avloppsvatten. Det 

är också större risk att pumpstationen inom planområdet bräddar oftare, vilket är 

sämre för recipientens status då orenat avloppsvatten går rakt ut i Skutbosjön. Då ett 

nytt utlopp anläggs genom banvallen bör man därför överväga att istället avleda 

dagvattnet från dessa villor till planområdet för en gemensam dagvattenhantering 

inom området.  
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BILAGA 1– FLÖDESBERÄKNINGAR 

 

Delområde 1:  
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Delområde 2: 

 

 

Delområde 3: 

 


