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Sammanfattning 

 

Fastigheten Sörskogen 5:1 ägs av Lars Olén som har önskemål om att exploatera en obebyggd 

del av fastigheten. Ateljé Arkitekten i väst AB, har upprättat ett förslag till detaljplan för 

området. För att förslaget ska kunna prövas av Länsstyrelsen krävs bl.a. att det kompletteras 

med en dagvattenutredning för området. ALP Markteknik AB har fått i uppdrag att utföra 

denna.  

 

Planområdet omfattar närmare 3,3 ha och enligt förslaget ska det exploateras med 22 nya 

småhustomter, med tillhörande komplementbyggnader och parkering. Marken i området 

består idag av ca 1,6 ha ungskog och 1,7 ha avverkad skogsmark, där några ädla lövträd och 

enstaka barrträd har sparats. 

 

Systemet för dagvattenhantering bör, i enlighet med Svenskt Vattens riktlinjer, designas för 

ett 5-årsregn samt klara åtkomsttiden 20 år för trycklinje i marknivå (markdimensionering) på 

ledningsnät. Fördröjning av dagvattnet bör anordnas inom planområdet innan det avleds till 

befintlig recipient. Fördröjningsvolymen bör minst buffra dagvatten motsvarande ökningen 

vid full exploatering jämfört med dagens orörda naturmark vid ett 5-årsregn. Vidare bör 

byggnader skyddas vid extremflöden genom höjdsättning och utsedda avrinningsstråk i 

planområdet. Lokalgatorna nyttjas som avrinningsstråk och kompletteras med buffring i ett 

makadamdike. I direkt anslutning till det centrala dike som avvattnar området kompletteras 

med buffring i dike och damm, samt översilningsytor. Färdig golvhöjd för nya hus bör vara 

minst 0,3 m över närmaste väganslutning, i och med att gatorna utgör avrinningsstråk, såvida 

det inte kan påvisas att ytvatten kan passera vid sidan om byggnaden om färdig golvhöjd 

ligger minst 0,3 m över omgivande mark. 

Svenskt Vatten anger riktlinjer för föroreningar och behov av rening av dagvatten. Krav på 

dagvattenrening har, utifrån dessa riktlinjer, inte bedömts vara relevant för småhus-

bebyggelsen i planområdet. Inte heller Vattenmyndigheterna har specifika krav på 

dagvattenrening, då dagvatten inte har pekats ut som en betydande påverkanskälla. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Fastigheten Sörskogen 5:1 ägs av Lars Olén som har önskemål om att exploatera en obebyggd 

del av fastigheten. Ateljé Arkitekten i väst AB, har upprättat ett förslag till detaljplan för 

området. För att förslaget ska kunna prövas av Länsstyrelsen krävs bl.a. att det kompletteras 

med en dagvattenutredning för området.  

 

1.2 Uppdrag 
 

ALP Markteknik AB har fått uppdraget att utreda dagvattnets påverkan inom planområdet 

samt dess effekter på omgivande mark och recipient. Utredningen ska dels beskriva 

dagvattensituationen i nutid och ge en bild av hur dagvattenflödena, samt eventuellt 

medföljande föroreningar, kommer att påverkas vid exploatering av området. 

ALP Markteknik har utrett tre olika alternativ för dagvattenhantering. 

Dagvattenutredningen ska ligga till grund för hur dagvattenhanteringen i området bör 

utformas samt förslag på fördröjningsåtgärder, behov av rening samt lokalt omhändertagande. 

2. Förutsättningar 
 

2.1 Dagvattenhantering 
 

2.1.1 Grundläggande principer 
 

Dagvattenhantering syftar till att avleda dagvatten under kontrollerade former och att undvika 

negativ inverkan på miljö och egendom, i närområdet eller i nedströms liggande områden.  I 

Lagen om allmänna vattentjänster och Plan- och bygglagen beskrivs ansvarsförhållanden som 

gäller för fastighetsägare och va-huvudman. 

Svenskt Vatten är branschorganisation och vägledande organ inom VA-sektorn. Denna 

dagvattenutredning grundar sig på beräkningsanvisningar och råd om lösningar ur Svenskt 

Vattens publikationer om dagvatten, främst publikationerna P110 och P105.  

Av P110 framgår att exploateringsområden bör utformas och höjdsättas så att byggnader, 

infrastruktur och samhällsfunktioner inte drabbas av allvarliga skador vid extrem nederbörd. I 

detta bör man ta hänsyn till hur dagvattenhanteringen kan lösas vid eventuella framtida 

klimatförändringar. Ytor som avsätts för att buffra dagvatten vid kraftiga nederbördsmängder 

bör dokumenteras och skyddas så dess funktion bibehålls.  

I begreppet dagvattenhantering avses både hantering av flöden och föroreningar som 

dagvattnet bär med sig. 
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Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är möjligt bör det 

fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern dagvattenhantering är gröna tak, 

genomsläppliga beläggningar och gräs-/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större 

utsträckning. Fördröjning och trög avledning av dagvatten föreslås anordnas i magasin, 

makadamdiken, dammar och översilningsområde.  

 

2.1.2 Föroreningar 
 

Exempel på föroreningar som kan tillföras dagvattnet är bl.a. organiskt material, tungmetaller, 

kemiska ämnen och näringsämnen. Dessa kan t.ex. härröra från fordon, vägbeläggningar, 

nedbrytningsprodukter från byggnadsmaterial, produkter för grönyteskötsel och andra 

verksamheter. 

Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom uppströmsarbete – t.ex. 

materialval och andra restriktioner som minskar tillförsel av föroreningar. I andra hand bör 

föroreningarna fångas upp nära källan, vegetationsytor, infiltrations- och dräneringsstråk 

bidrar till att rena dagvattnet. I vissa fall kan särskild rening av dagvattnet vara nödvändig 

innan det släpps till recipient. 

 
2.2 Nuvarande förhållanden i området 
 

Planområdet som omfattas av dagvattenutredningen är närmare 3,3 ha till ytan och består idag 

av ca 1,6 ha ungskog och 1,7 ha avverkad skogsmark, där några ädla lövträd och enstaka 

barrträd har sparats. Topografiskt befinner sig området något lägre än kringliggande mark. 

Grundvattenytan är genomgående ytlig inom området och marken medger därför inga större 

möjligheter till infiltration av dagvatten.  

 

Markerna öster om väg 2675 avvattnas via kulvertar till diken i området. Fyra villatomter som 

finns i direkt anslutning till planområdet avvattnas till det dike som går igenom området. Inom 

området finns idag sträckor med bakfall i dikesbotten vilket medför att vatten stängs inne i 

området. Se foton i bilaga 9. 

Diket som går tvärs igenom planområdet har avrinning åt väster genom jordbrukslandskap 

och vidare till Simmatorps dammar. Dessa avvattnas till Afsen som i sin tur rinner ut i Flian, 

vidare till Lidan och Vänern. Se bilaga 1 och 2. 

 

Afsen är ej klassad enligt miljökvalitetsnormerna då den ej är utpekad vattenförekomst. Flian, 

Lidan och Vänern utgör recipient för dagvattnet och ingår i VISS Vatteninformationssystem 

Sverige.  

 

Enligt VISS uppgår de tre ovan nämnda vattenförekomsterna ”ej god kemisk status” avseende 

Kvicksilver och polybromerade difentyletrar (PBDE) 

 

Vattenförekomsterna bedöms ha miljöproblem miljögifter på grund av uppmätta halter av 

diklorvos samt nationell extrapolering av kvicksilver och PBDE i biota. 

I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG) anges gränsvärdet, det vill säga den tillåtna 

halten, för kvicksilver biota till 20 mikrogram per kilogram (ug/kg). I Sverige idag överstiger 

kvicksilver gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Problemet 
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med dessa föroreningar är så pass omfattande att tekniska förutsättningar att åtgärda det 

saknas i dagsläget. Halterna får dock inte öka.  

 

Enligt VISS uppgår vattenförekomsten Flian ”måttlig god ekologisk status”, utslagsgivande 

för bedömingen är Fiskstatus och näringsämne. Fiskundersökningarna visar på relativt stor 

artrikedom men lägre tätheter än vad som borde förekomma på lokalen. Flera vandringshinder 

i vattenförekomsten hindrar fiskar och andra vattenlevande djur att vandra naturligt. Två 

definitiva vandringshinder finns i övre delen av vattenförekomsten. Övergödningsproblem i 

form av syrefattiga förhållanden p.g.a. belastning av organiska ämnen. 

 

Vattenförekomsten Lidan har också ”måttlig god ekologisk status”, Motivering och metod för 

bedömningen är att övergödningsproblem utifrån bedömning av kiselalger och näringsämnen. 

 

Vattenförekomsten Vänerns ekologiska status bedöms vara måttlig. De fysikaliska-kemiska 

parametrarna Näringsämnen och Försurning visar båda hög status, men ekologisk status 

klassas ned till måttlig då den sammanvägda parametern Hydrologisk regim i sjöar visar på 

måttlig status. Näringsämnen och Försurning har bedömts enligt bedömningsgrunderna, 

medan parametrarna under Hydrologisk regim i sjöar har modellerats. Ekologisk status har 

ändrats från god till måttlig jämfört med förevarande förvaltningscykel 2004-2009, vilket 

beror på att bedömning av Hydromorfologiska parametrar ej gjorts tidigare.  

Bedömningen stöds av strandvegetationsundersökningar som tyder på en stor 

igenväxningsproblematik. Avsaknad av den naturliga vattenståndsvariationen gör att de 

känsliga livsmiljöer som är beroende av perioder av högvatten/lågvatten växer igen. Det kan 

också ge effekter på näringstillförsel från mark till vatten, då kontakten med svämplanet har 

hämmats. 

 

Målsättningen är att ”god ekologisk status” ska uppnås 2027, Vattenmyndigheterna har ett 

åtgärdsprogram. Orenat dagvatten kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs 

men har inte pekats ut som en betydande påverkanskälla.  

 

2.3 Framtida förhållanden 
 

Planförslaget innebär att östra delen av kommer området exploateras med 22 st småhustomter. 

Infartsvägar och bygator är alla grusbelagda.  

Bilaga 3. Föreslagen utformning av planområdet. 
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3. Beräkningar 
 

3.1 Dimensionerande flöde 
 

Flödesberäkningar har utförts i enlighet med anvisningar i Svenskt Vattens publikation P110, 

rationella metoden. Dimensioneringskriterier för ”tät bostadsbebyggelse” valdes. Dessa anger 

minst en återkomsttid på 5 år vid fylld ledning samt återkomsttid 20 år för trycklinje i 

marknivå. Regnets varaktighet sattes till 10 minuter. 

Ett dimensionerande 20-årsregn med 10 minuters varaktighet ger flödet 287 l/s * ha. 

Klimatfaktor 1,25 valdes, vilket ger flödet 359 l/s * ha. 

Kartunderlag för beräkningar av nuvarande flöden redovisas i Bilaga 2. 

Beräkningar av nuvarande flöden redovisas i Bilaga 4. 

Totalt genererar området i nuläget 123 l/s vid ett 20-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

Beräkningarna för framtida flöden har utgått ifrån Ateljé Arkitekten i väst AB illustration av 

området, se Bilaga 3.  

Avrinningskoefficienter för villabebyggelse har valts. I och med att topografin i området 

bildar en vattendelare har beräkningar och föreslagna dagvattenåtgärder fördelats på två 

delområden – norra området och södra området.  

Beräkningar av framtida flöden redovisas i Bilaga 5. 

Dimensionerande flöde från planområdet efter exploatering beräknas till totalt 354 l/s.  

De omgivande områdenas dagvatten beräknas ge ett oförändrat flöde på 193 l/s vid ett 20-

årsregn med 10 minuters varaktighet. (Se bilaga 2,4 och 5). 

 

3.2 Föroreningar 
 

Enligt Svenskt Vattens P110 är det svårt att utföra mätningar och exakta beräkningar på 

föroreningshalter, det kan också förekomma stor variation över tid. Typer av föroreningar 

som kan tillföras dagvattnet i bostadsområden är tungmetaller, kemiska substanser, organiskt 

material och näringsämnen. Källorna till föroreningarna kan t.ex. vara nedbrytningsprodukter 

från byggnader (exempelvis koppar och zink), produkter för grönyte-/trädgårdsskötsel, ämnen 

från fordon och vägbeläggningar (bly, PAH'er, oljespill, vägsalt), exkrementer från fåglar och 

husdjur, samt allmän nedskräpning. 

För olika typer av områden används schabloner för att bedöma föroreningshalter. Enligt 

Tabell 2.1 i Svenskt Vattens P105 bedöms småhusområden, inkl. lokalgator ha låga 

föroreningshalter som ej medför behov av rening.  
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4. Förslag till dagvattenhantering 
 

4.1 Dimensionering 
 

Exploateringen skulle totalt medföra ett dagvattenflöde med 354 l/s vid ett dimensionerande 

20-årsregn, således en ökning med 231 l/s. Det innebär att ett 20-årsregn med 10 minuters 

varaktighet skulle alstra 139 m3 mer regn än i nuläget. Tillkommande dagvatten till följd av 

ökad exploatering bör fördröjas och hanteras så att det inte belastar omgivningen eller 

nedströms liggande områden. 

Till området avleds oförändrat 123 l/s från omgivande områden vid ett dimensionerande 20-

årsregn. 

Den norra delen av planområdet kommer generera 173 l/s, vilket är 110 l/s utöver det 

nuvarande och därför dimensionerande flödet som beräknats till 63 l/s. Det bör anordnas 66 

m3 fördröjningsvolym för att hantera det tillkommande flödet.  

Den södra delen kommer generera 181 l/s, vilket är 121 l/s utöver det nuvarande och därför 

dimensionerande flödet som beräknats till 60 l/s. Fördröjning motsvarande 73 m3 bör 

anordnas.  

Det befintliga diket som leder genom området breddas och ger därmed en fördröjningsvolym, 

olika stor beroende på vilken utformning man väljer. 

Dessutom finns förslag på att anlägga en damm som fungerar som kompletterande 

fördröjningsmagasin vid stora flöden. Fördröjningsvolymen som krävs där är också beroende 

på vilken alternativ lösning som väljs. 

 

4.2 Extrem nederbörd 
 

Vid extrema nederbördsmängder kommer dagvattensystemen att belastas hårt. När ledningar, 

diken och magasin är fyllda kommer dagvattnet att flöda ytledes ner mot lågpunkterna i 

området och dess omgivningar. 

Ett 100-årsregn skulle i hela området generera 602 l/s, vilket skulle behöva 235 m3 för att 

fördröjas utöver det dimensionerande flödet. Magasineringskapacitet för så pass stora volymer 

krävs emellertid inte. Däremot är höjdsättning av byggnader samt utformning av 

avvattningsstråk, med hjälp av höjdsättning, viktiga faktorer för att undvika skada på 

byggnader och egendom. Alla nya byggnader inom planområdet bör anläggas med en 

golvhöjd minst 0,3 m över närmaste väganslutning, alternativt minst 0,3 m över omgivande 

mark om det går att visa att flödande ytvatten kan passera förbi vid sidan om byggnaden utan 

att orsaka skada.  
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4.3 Föroreningar och reningsmetoder 
 

Enligt Svenskt Vattens P105 Tabell 2.1 kan man utgå ifrån att området – småhus inkl. 

lokalgata – bidrar med föroreningshalter som kan bedömas som låga och inte kräver någon 

specifik rening.  

 

4.4 Utformning 
 

Markförhållandena med ringa jorddjup och den relativt ytliga grundvattennivån samt jordens 

sammansättning medger ingen nämnvärd infiltration, möjligheterna till lokal hantering av 

dagvattnet blir därmed begränsad. Däremot bör dagvattnet fördröjas innan det släpps från 

området. Fördröjning föreslås ske på varje enskild småhustomt, via makadamdiken längs 

bygatorna, ökad volym i befintligt dike genom området, samt genom en damm om ytterligare 

fördröjning/utjämning krävs. 

 

4.4.1 Tomtmark 
 

På småhustomterna kan fördröjning t.ex. ske i dagvattenkassetter, som har stor kapacitet i 

förhållande till det utrymme de kräver, innan dagvattnet släpps till den allmänna 

anläggningen. Volymen bör minst dimensioneras för att klara ett 5-årsregn med 10 minuters 

varaktighet från tillkommande tak- och hårdgjorda ytor. 

En riktlinje är 1,25 m3 fördröjning för varje 100 m2 takyta. Fördröjningsvolymen y (m3) 

beräknas utifrån takyta x (m2) i följande formel: 

𝑦 (𝑚3) = 227 (𝑙 𝑠⁄ ) ∙
𝑥 (𝑡𝑎𝑘𝑦𝑡𝑎 𝑖 𝑚2 )

10000
∙ 0,9 ∙

600

1000
   

För hårdgjord markyta kan 1,10 m3 fördröjning för varje 100 m2 vara en lämplig riktlinje. 

Fördröjningsvolymen y (m3) beräknas utifrån hårdgjord yta x (m2) i följande formel: 

𝑦 (𝑚3) = 227 (𝑙 𝑠⁄ ) ∙
𝑥 (ℎå𝑟𝑑𝑔𝑗𝑜𝑟𝑑 𝑦𝑡𝑎 𝑖 𝑚2 )

10000
∙ 0,8 ∙

600

1000
   

Att anlägga fördröjning enligt dessa riktlinjer på tomtmarken skulle minska 

fördröjningsvolymen som krävs för det norra delområdet med 12 m3, för det södra delområdet 

minskar behovet av fördröjningsvolym med 15 m3. Totalt alltså 27 m3 

En redovisning av hur dagvattenfrågan löses efterfrågas rimligen för varje fastighet i samband 

med bygglovsansökan. Det vore eftersträvansvärt med en fördröjningsvolym om 3,6 m3 per 

fastighet för att redan från början säkerställa att fördröjning motsvarande hela den förväntade 

bebyggda och hårdgjorda yta på varje fastighet kan ordnas. Kombinerat med makadamdiket 

får man god fördröjningskapacitet och säkerhetsmarginal även vid större flöden i området.  

Denna fördröjningsvolym tillgodoräknas dock inte i vår utredning, eftersom det över tid är 

svårt att garantera funktion fullt ut.  
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4.4.2 Bygatorna och makadamdiken längs dessa 
 

Bygatornas beläggning föreslås bestå av bundet grus vilket medför en fördröjning av 

dagvattnet. 

Dessutom föreslås att det anläggs makadamdike med dräneringsledning och kupolsilsbrunnar 

längs bygatorna. Kapaciteten är ca 30% fördröjningsvolym i förhållande till dikets totala 

volym. Dikesutformning framgår av bilaga 7. Bygatorna i norra delen förses med cirka 260 

meter makadamdike och i södra delen förses de med cirka 200 meter makadamdike.  

Makadamdikena stryps strax innan utloppen till diket som leder genom området, detta för att 

få ytterligare fördröjningseffekt. Fördröjningsvolymen från de båda delarna blir då ca 9 m3 

vardera, totalt alltså ca 18 m3. 

 

4.4.3 Diket genom området 
 

Med anledning av rådande markförhållanden i området har tre olika alternativ för hantering av 

dagvatten i detta dike tagits fram. 

Alt 1: Trumman vid punkt A byts ut och huvuddikets lutning sätts till 0,3%. Damm anläggs i 

läge alt 1, enligt bilaga 6. 

Alt 2: Trumman vid punkt A byts ut och huvuddikets lutning sätts till 0,2%. Damm anläggs i 

läge alt 2, enligt bilaga 6. 

Alt 3: Detta innebär att dagvattennivån sänks och pump installeras vid punkt B. Denna 

lösning innebär att dagvatten alltid måste pumpas från området eftersom det kommer att ligga 

lägre än utloppsnivå vid punkt A, se bilaga 6.  

 

Alt 1: Förutsatt att trumman under vägen byts ut till 600 BTG med en lutning på 0,1%, kan 

dikesbotten i punkt A sänkas 18 cm till +115,69. Om dikets lutning sätts till 0,3% kan 

dikesbotten i punkt D då sänkas 7 centimeter jämfört med idag till +116,17.  

För att få en dämningsmöjlighet i diket bör en dämningsanordning anläggas i punkt B. 

Dämninsanordningen skall dämma det ökade flödet som exploateringen beräknas innebära 

men fortfarande släppa igenom 193 l/s, som är det beräknade flödet från omgivande områden 

vid ett dimensionerande 20-årsregn. 

Då nivåskillnaderna är så små från inkommande dikesnivåer och till möjligt ny utgående nivå 

bör diket vara ett makadambeklätt dike med dikeskanter 1:1, för att erhålla så stor volym i 

diket som möjligt. Om dämning sker i punkt B så kan man dämma till nivån +116,24 som är 

höjden på befintlig dikesbotten i punkt D. Dikesbotten punkt B är +115,78. Dämningen i 

punkt B blir således 46 cm. Dikesutformning framgår av bilaga 7.  

Utjämningsvolymen i diket blir 83 m3, beräkning se bilaga 8. 
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Alt 2: Förutsatt att trumman under vägen byts ut till 600 BTG med en lutning på 0,1%, kan 

dikesbotten i punkt A sänkas till +115,69.  

Om man minskar dikets lutning till 0,2% kan dikesbotten i punkt D kan då sänkas 23 

centimeter jämfört med idag till +116,01.  

För att få en dämningsmöjlighet i diket bör en dämningsanordning anläggas i punkt B. 

Dämninsanordningen skall dämma det ökade flödet som exploateringen beräknas innebära 

men fortfarande släppa igenom 193 l/s, som är det beräknade flödet från omgivande områden 

vid ett dimensionerande 20-årsregn. 

Då nivåskillnaderna är så små från inkommande dikesnivåer och till möjligt ny utgående nivå 

bör diket vara ett makadambeklätt dike med dikeskanter 1:1, för att erhålla så stor volym i 

diket som möjligt. Om dämning sker i punkt B så kan man dämma till nivån +116,24 som är 

höjden på befintlig dikesbotten i punkt D. Dikesbotten punkt B är +115,75. Dämningen i 

punkt B blir således 49 cm. Dikesutformning framgår av bilaga 7. 

Utjämningsvolymen i diket blir 116 m3, beräkning se bilaga 8. 

 

Alt 3: Detta innebär att dagvattennivån sänks och pump installeras vid punkt B. Denna 

lösning innebär att dagvatten alltid måste pumpas från området eftersom det kommer att ligga 

lägre än utloppsnivå vid punkt A, se bilaga 6. Med detta alternativ rekommenderas fortfarande 

fördröjningsmagasin i form av makadamdiken längs bygatorna, men det är inte nödvändigt. 

Utjämningsvolymen som erhålls i diket som går genom området är tillräcklig. Det innebär att 

vatten däms upp i diket från punkt B. Pumpens kapacitet måste vara 123 l/s som är det 

dimensionerande 20-årsregn från områdena kring planområdet. En bräddningsfunktion till 

befintligt dike föreslås finnas vid läge B. Bräddningshöjden sätts till +116,24. Dämningen i 

punkt B blir således 57 cm. Diket bör utformas som ett makadambeklätt dike med dikeskanter 

1:1, för att erhålla så stor volym i diket som möjligt. Dikesutformning framgår av bilaga 7. 

Den befintliga trumman under vägen vid punk A behöver inte bytas ut. Diket kan också 

bevaras i orört skick mellan punkt A och B. 

Punkt B föreslås då att sänkas 56 cm till +115,28. Om dikets lutning sätts till 0,3% blir 

effekten att dikesbotten i punkt D då sänks med 57 cm till +115,67.  

Utjämningsvolymen i diket blir 209 m3, beräkning se bilaga 8. 
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4.4.4 Damm 
 

Den totala utjämningsvolymen som krävs är 139 m3.  

Utjämningsvolymerna på tomtmark och längs bygatorna är de samma oberoende av vilket av 

alternativen man väljer.  

Dammens volym och läge varierar mellan de olika alternativen.   

 

För alternativ 1 gäller:  

En utjämningsvolym på 139-18-83=38 m3 krävs. 

På grund av höjderna kan ett dammläge i detta alternativ inte fås i läge alt 2.  

I läget alt 1 är befintlig marknivå i området ca +116,5. Förslagsvis väljs dammbotten till 

samma nivå som dikesbotten i punkt B, +115,78. Dämningsnivå +116,24. Vattendjupet blir då 

46 cm vid fullt nyttjande av dammen.  

Dammens slänter anläggs med en lutning på max 1:4. 

Föreslagen damm har en utjämningskapacitet på ca 70 m3. 

 

För alternativ 2 gäller:  

En utjämningsvolym på 139-18-116= 5 m3 krävs. 

Det är estetiskt mest tilltalande att anlägga en ev damm i läge alt 2, detta alternativ medger 

anläggande av damm där. 

Befintlig marknivå i området kring den planerade dammen är mellan +117,0 och ca +116,5. 

Förslagsvis väljs dammbotten till samma nivå som dikesbotten i punkt D, +116,01. 

Dämningsnivå +116,24. Vattendjupet blir då 23 cm vid fullt nyttjande av dammen.  

Dammens slänter anläggs med en lutning på max 1:4. 

Föreslagen damm har en utjämningskapacitet på drygt 20 m3. 

 

För alternativ 3 gäller:  

En utjämningsvolym på 139 m3 krävs. Enbart diket genom området medför i detta fall en 

utjämningsvolym på 209 m3. Därför krävs inga ytterligare åtgärder så som damm eller 

makadamdiken längs bygatorna. 

Fördelen med detta alternativ är att det inte krävs någon mer utjämningsvolym än den man 

kan erhålla i huvuddiket. Nackdelen är att allt dagvatten måste pumpas vilket medför ökade 

driftskostnader och underhåll. 
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4.4.5 Sammanställning dagvattenlösning 
 

Alternativ 1:  

Det vore eftersträvansvärt med en fördröjningsvolym om 3,6 m3 per fastighet. 

Bygatornas beläggning föreslås bestå av bundet grus vilket medför en fördröjning av 

dagvattnet, de kompletteras med makadamdike med dräneringsledning och kupolsilsbrunnar 

längs bygatorna. 

Trumman vid punkt A byts ut och huvuddikets lutning sätts till 0,3%. Damm anläggs i läge alt 

1, enligt bilaga 6. 

Damm med en utjämningskapacitet på ca 70 m3 anläggs i läget enligt alt 1 med släntlutningar 

på max 1:4. 

Fördelen med detta alternativ är en väl dimensionerad dagvattenutjämning. Nackdelen är att 

en småhustomt måste tas i anspråk för att anlägga en damm. 

Alternativ 2:  

Det vore eftersträvansvärt med en fördröjningsvolym om 3,6 m3 per fastighet. 

Bygatornas beläggning föreslås bestå av bundet grus vilket medför en fördröjning av 

dagvattnet, de kompletteras med makadamdike med dräneringsledning och kupolsilsbrunnar 

längs bygatorna. 

Trumman vid punkt A byts ut och huvuddikets lutning sätts till 0,2%.  

Damm med en utjämningskapacitet på ca 20 m3 anläggs i läget enligt alt 2 med släntlutningar 

på max 1:4. 

Fördelen med detta alternativ är en väl dimensionerad dagvattenutjämning och att dammens 

placering är att föredra. Nackdelen är att huvuddikets lutning är liten, bara 0,2%. 

Alternativ 3:  

Det vore eftersträvansvärt med en fördröjningsvolym om 3,6 m3 per fastighet. 

Bygatornas beläggning föreslås bestå av bundet grus vilket medför en fördröjning av 

dagvattnet, de kompletteras med makadamdike med dräneringsledning och kupolsilsbrunnar 

längs bygatorna. 

Den befintliga trumman under vägen vid punk A behöver inte bytas ut. Diket kan också 

bevaras i orört skick mellan punkt A och B. 

Pump installeras vid punkt B. Denna lösning innebär att dagvatten alltid måste pumpas från 

området eftersom det kommer att ligga lägre än utloppsnivå vid punkt A, se bilaga 6.  

Eftersom dikesnivån sänks medför det att en avsevärt större utjämningsvolym i diket genom 

området. Därför krävs egentligen inga ytterligare åtgärder för att skapa utjämningsvolymer, så 

som damm eller makadamdiken längs bygatorna. 

Fördelen med detta alternativ är att det inte krävs någon mer utjämningsvolym än den man 

kan erhålla i huvuddiket. Nackdelen är att allt dagvatten måste pumpas vilket medför ökade 

driftskostnader och underhåll.  
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5. Rekommendationer 
 

Dagvattenutredningen ger följande rekommendationer: 

- Dagvattensystemen dimensioneras för att kunna buffra dagvatten motsvarande 

ökningen vid full exploatering jämfört med dagens orörda naturmark vid ett 20-

årsregn.  

- Allt vatten som idag passerar området kommer även fortsättningsvis passera via 

mindre diken till det större genomgående diket. Några av de mindre dikena kan 

komma att flyttas något och korrigeras där bakfall finns idag. 

- Enligt Tabell 2.1 i Svenskt Vattens P105 bedöms småhusområden, inkl. lokalgator ha 

låga föroreningshalter som ej medför behov av rening.  

- Fördröjningsmagasin anläggs på respektive fastighet. Riktvärde för fördröjning av 5-

årsregn på fastighet: 3,6 m3. 

- Infartsvägar och bygator föreslås att beläggas med grus, vilket i sig medför en mindre 

avrinning i jämförelse med asfaltsbeläggning. 

- Bygatorna kompletteras med makadamdike som är lämpliga att nyttja som 

avledningsstråk och buffertzoner för extremflöden, genom höjdsättning och 

dimensionering vid detaljprojektering. 

- Eftersom nivåskillnaderna i området mestadels är små, så krävs en noggrann 

projektering vid höjdsättning av hela området. 

- Alla byggnader inom planområdet bör anläggas med en golvhöjd minst 0,3 m över 

närmaste väganslutning, alternativt minst 0,3 m över omgivande mark om det går att 

visa att flödande ytvatten kan passera förbi vid sidan om byggnaden utan att orsaka 

skada.  

 

- Efter att ha utrett tre olika alternativ förespråkar vi alternativ 2 som dagvattenlösning 

på grund av att det skulle klara erforderlig utjämning av dagvatten med god marginal, 

dammen får en önskvärd placering och alternativet innebär ingen pumpning av 

dagvatten.  

- Damm anläggs som fördröjningsmagasin vid stora flöden. Fördröjningsvolymen som 

krävs där motsvarar 5 m3, men vi föreslår att volymen ökas något i enlighet med 

bilaga 6, eftersom det finns utrymme för det. Föreslaget läge för placering av damm är 

läge alt 2. 

- Detta alternativ medför vid normalt flöde inget stående vatten i området. Skulle man 

vilja ha en vattenspegel i dammen går detta att ordnas om den görs djupare. Eventuellt 

kan man då vilja komplettera den med en pump för cirkulation av vatten.  

- För att erhålla en vattenspegel i det stora diket genom området får detta göras djupare 

än förslaget, Vattengångshöjden i punkt B behålls enligt alternativ 2, vatten dämms då 

upp i diket från punkt B.  

- Om man önskar en annan utformning på huvuddiket genom området, tex gräsbeklätt 

dike minskar utjämningsvolymen avsevärt eftersom släntlutningen blir mycket 

flackare. Då krävs ytterligare en damm, förslagsvis då i läge alt 1. 
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Bilaga 1 – Översikt recipienterna från Afsen i öster, via 
Flian och Lidan till Vänern i Norr 
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Bilaga 2 – Befintliga avrinningsområden före och med 
anslutning inom planområdet 

 

 

Avrinningsområdets yta består till största del av naturmark. I mindre omfattning består det 

dessutom av asfaltsväg samt villatomter.  
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Bilaga 3 – Föreslagen utformning av planområdet  
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Bilaga 4 – Flödesberäkningar dagvatten, befintliga 
förhållanden 

 

  



 

17 
 

Bilaga 5 – Flödesberäkningar, framtida förhållanden 
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Bilaga 6 – Punkter i området samt förslag på lägen för 
damm 
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Bilaga 7 – Principsektioner diken 
 

 

Principsektion dagvattendike genom området 

 

 

 

Principsektion bygata med makadamdike 
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Bilaga 8 – Volymberäkningar, utjämningsvolymer 
 

Nivåberäkningar diket genom området 

Punkt Sträcka Alt 1 Alt 2 Alt 3 

A   115,69 115,69 115,87 

B A-B 30 115,78 115,75 115,28 

D C-D 32 116,17 116,01 115,67 

Punkternas placering framgår av bilaga 6 

Alt 1. Dämningsvolymer diket genom området, 3‰ lutning 

Volymberäkningar längd medelarea Volym 

Sträckan B-B2 75 0,69 52 

Sträckan B2-C 24,6 0,745 18 

Sträckan c-D 32 0,39 12 

Summa     83 

    

Alt 2. Dämningsvolymer diket genom området, 2‰ lutning 

Volymberäkningar längd medelarea Volym 

Sträckan B-B2 75 0,81 61 

Sträckan B2-C 24,6 1,15 28 

Sträckan c-D 32 0,84 27 

Summa     116 

    

Alt 3. Dämningsvolymer diket genom området, 3‰ lutning 

Volymberäkningar längd medelarea Volym 

Sträckan B-B2 75 1,29 97 

Sträckan B2-C 24,6 2,27 56 

Sträckan C-D 32 1,765 56 

Summa     209 
 

 

Beräkning volym i makadamdikena längs 
bygatorna 

lutning 6 ‰  
Vattenandel 30%  
Helt fyllt dike 0,21 m2 

Dikesdjup 0,52 m 

Sträcka tills dämning=0 87 m 

Volym 9,1 m3 
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Bilaga 9 – Fotografier – befintliga diken 
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