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Sammanfattning 

 
Skara kommun arbetar med en ny detaljplan för del av fastigheterna Ingelstorp 1:2 och 1:9. I 
dagsläget omfattar fastigheterna bl.a. Axevalla travbana och andra anläggningar med 
hästrelaterad verksamhet. Planförslaget syftar till att komplettera nuvarande verksamheter 
med en ny hästutbildningsanläggning. 
 
Markteknik har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för området och vad 
planförslaget skulle innebära för dagvattenhanteringen. 
 
Planförslaget kommer medföra ökad hårdgöringsgrad av ytorna och ett ökat antal hästar i 
området, vilket kommer medföra ökade dagvattenflöden och föroreningar som behöver tas 
omhand. Recipient i området är Dofsan och dagvattnet leds dit via dagvattenledningar, diken 
och Risbäcken. Ledningssystem bör dimensioneras för att avleda ett 5-årsregn och klara 
återkomsttiden 20 år för trycklinje i marknivå. Det bör anordnas fördröjning av tillkommande 
dagvatten innan det avleds i befintliga diken/dagvattenledningar. En rekommendation är 0,14-
1,25 m3 effektiv fördröjningsvolym per 100m2 yta som får ökad hårdgörningsgrad. 
 
Föroreningar av kväve, fosfor och partiklar är de mest betydande som kan tillföras dagvatten 
från anläggningen. Regelbunden mockning av hårt belastade hagar och lämplig förvaring av 
hästgödsel är en väsentlig del i uppströmsarbetet, att minska mängden föroreningar som kan 
tillföras dagvattnet. För rening av dagvatten kan översilningsytor och/eller fosfordammar vara 
lämpliga metoder. Skyddszoner om minst 2 meter bör skapas mellan hagar och vattendrag, på 
utsatta ställen bör skyddszonerna göras bredare för att fungera som översilningsyta med 
renande effekt. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund till uppdrag 
 
Skara kommun arbetar med en ny detaljplan för del av fastigheterna Ingelstorp 1:2 och 1:9. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av Axevalla Hästcentrum och 
komplettera med en ny hästutbildningsanläggning. Hela planområdet är ca 24 ha stort och 
består av hästhagar, jordbruksmark och befintlig parkering. Den nya anläggningen kommer 
medföra ökad hårdgöringsgrad på en stor andel av ytan och att befintliga hagar disponeras om 
för att ge plats för ett ökat antal hästar. 

En viktig aspekt i detta är att utreda hur dagvattensituationen påverkas av planförslaget med 
utökad hästverksamhet och mer hårdgjorda ytor. ALP Markteknik AB har fått uppdraget att 
göra en dagvattenutredning för planförslaget. Utredningen ska beskriva nuläget och hur 
dagvattensituationen kan komma att påverkas av föreslagen exploatering, vad detta ger för 
effekter på området och befintliga dagvattensystem samt ge förslag till hur ökade 
dagvattenflöden kan hanteras och fördröjas. 

 

1.2 Allmänt om dagvattenhantering 
 

1.2.1 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. 

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 kan anordnas i magasin, 
svackdiken, dammar och våtmarker.  
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1.2.2 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 m.m. 
Föroreningar kan också härröra från specifika verksamheter – t.ex. jordbruksverksamhet och 
djurhållning.  

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. 

Om dagvattnet behöver renas beror dels på typ av förorening, hur stora mängder föroreningar 
som tillförs dagvattnet och hur känslig områdets recipient är. 

 

2. Förutsättningar 

 

2.1 Nuvarande förhållanden och befintliga dagvattensystem 

 
Aktuellt planområde är totalt ca 24 ha stort, och utgörs idag av hästhagar/ängsmark med 
varierande belastning i hästantal, en bit åkermark samt grusparkering. Området ingår inte i 
något verksamhetsområde för dagvatten, och det finns inget sådant i nära anslutning till 
planområdet. 

Denna utredning fokuserar på tre delområden – där planförslaget innebär mest påtaglig 
förändring – för beräkningar på dagvattenflöden och föroreningar. Delområde A (ca 7 ha) är 
idag ängsmark och gräshagar. Delområde B (ca 7 ha) ligger inom träningsbanan och är 
ängsmark/större gräshagar med mindre betestryck och slitage. Delområde C (ca 2,5 ha) är 
befintlig parkeringsyta, till största delen grusad yta men också en del som är gräsbevuxen. 

Övriga delar (befintliga hagar) kan också komma att påverkas av planförslaget, t.ex. att de 
omdisponeras, grusas eller belastas hårdare med större hästantal. Förändringarna här är ännu 
svåra att specificera och utredningen inriktas på nyckeltal att tillämpa i dagvattenhanteringen 
efterhand som förändringarna konkretiseras. 
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Bild 1: Översikt över planområde och dagvattenutredningens indelning i delområden. 

 

Nuvarande förhållanden illustreras i Bilaga 1. Risbäcken löper norr om hästanläggningen, via 
denna leds dagvatten från anläggningen slutligen ut i Dofsan. Tidigare gick dagvattnet via en 
dagvattendamm vid Sommarlands parkering, men relativt nyligen gjordes en kulvertering 
under väg 2740 så dikena fått en direkt förbindelse. På parkeringen framför entrén till 
travbanan, delområde C, finns ett flertal dagvattenbrunnar och det ska också finnas ett 
dagvattenmagasin vid körhallen. Dagvattnet avleds i en privat ledning som går tvärs genom 
hagarna mellan körhallen och ut mot väg 2740. Exakt läge för ledningar och magasin i 
dagvattensystemet är oklart. Det finns också ett täckdikningssystem på fastigheten Ingelstorp 
1:2, som avleds i stammar mot väg 2740. På södra sidan om vägen finns ett dike som leds 
samman till diket som kommer norrifrån och vidare till Dofsan. 
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Bild 2: Område med markavvattning. 

 

2.2 Framtida förhållanden 
 

Delområde A är den yta där det planeras för den nya hästutbildningsanläggningen med 
undervisningslokaler, elevboende, stallar, hästhagar samt utrymmen för foder- och 
gödselhantering. Byggnationen kommer ske etappvis. De tänkta hagarna i detta delområde 
kommer utföras som grusade rasthagar med en relativt hög belastning vad gäller hästantal/yta. 
Hagarna kommer regelbundet mockas, gödseln är tänkt att förvaras i containrar och under tak. 

Uppskattningsvis kommer hästantalet ökas med ca 105 st (ca 25 st vardera av trav-, rid- och 
islandshästar samt ca 30 elevhästar). Trafiken kommer också att öka med uppskattningsvis 
105-134 st fordon, beroende på veckodag, per vardag. 

Delområde B, gräsytan inom travträningsbanan, kommer fortsatt fungera som hästhagar men 
omdisponeras för att ge plats åt tillkommande hästantal. Dessa hagar planeras att fortsatt vara 
gräsbevuxna, men kommer få en hårdare belastning med hästantal/yta jämfört med idag och 
därmed ett ökat slitage på ytan. Ett hårdare slitage, när växtligheten minskar, medför att 
dagvattenavrinningen ökar och då medföljer en ökad transport av föroreningar. Viss 
uppsamling av gödsel kan komma att ske även i dessa hagar, men inte på så regelbunden basis 
som planeras för naturbruksskolans grushagar. 
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Delområde C kommer fortsatt huvudsakligen fungera som parkering. Det finns tankar på att i 

framtiden bl.a. anlägga ett nytt ridhus på en del av ytan. Parkeringen kommer troligast bevaras 

grusad men den kan i ett framtida perspektiv komma att asfalteras.  

2.3 Områdets förutsättningar 

 

2.3.1 Markförhållanden  
 

SGU’s jordartskarta visar att marken inom området består av isälvssediment, som har god 
genomsläpplighet. Längs väg 2740 finns ett stråk med kärrtorv, som har låg 
genomsläpplighet, vilket också stämmer överens med observationer om att det är ett lite 
blötare område där vattnet rinner undan sämre. 

 

 

Bild 3: SGU’s jordartskarta. Kärrtorv (brunt, prickat) och isälvssediment (grönt). 
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Bild 4: SGU’s karta över markens genomsläpplighet – låg genomsläpplighet (grönt), hög genomsläpplighet 
(rött). 

 

2.3.2 Stigande vatten och översvämningsrisker 
 

Området ligger inte i riskzonen för framtida stigande vatten, men hela området är relativt 
flackt. Länsstyrelsens kartunderlag över lågpunkter visar att det finns betydande lågpunkter 
som kan ställas under vatten vid travträningsbanans sydvästra del och på flera ställen längs 
dikessystemen i området. Några mindre, lokala lågpunkter finns i hagarna i norra delen av 
planområdet samt inom det område där man planerar den nya anläggningen. 
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Bild 5: Länsstyrelsen Västra götalands läns underlag på lågpunkter i området. Ljusblått visar 0,1-0,5 m djup, 

mörkare blått (vid travträningsbanan) 1-2 m djup. 

 

2.3.3 Recipient för dagvatten från området 
 

Dagvatten från området rinner via ledningar, diken och Risbäcken till vattenförekomsten 
Dofsan som via Flian och Lidan rinner ut i Vänern. Planområdet ligger inom nitratkänsligt 
område, där det finns särskilda bestämmelser för att minska näringsläckage till känsliga 
vatten. 

Dofsan har statusklassats och enligt VISS (2019) och uppnår god kemisk status, men med 
undantag för bromerad difenyleter (PDBE) och kvicksilver. Föroreningarna har i huvudsak 
sitt ursprung i långväga luftburna utsläpp och problemet är så pass omfattande att tekniska 
förutsättningar att åtgärda det saknas i dagsläget. Halterna av PDBE och kvicksilver får dock 
inte öka.  

Den ekologiska statusen är klassad till ”måttlig” och målsättningen är att god status ska 
uppnås 2027. Förekomst av kiselalger visar att Dofsan är påverkad av övergödning och 
organisk förorening. Strandzonen är på flera ställen är uppodlad, har mänskligt anlagda hinder 
och det finns vandringshinder i vattendraget, vilket påverkar livsmiljöerna för fiskar, djur och 
växter negativt.  

De påverkanskällor som bidrar till övergödning genom tillförsel av fosfor är reningsverk, 
enskilda avlopp, urban markanvändning samt jordbruk. Vattenmyndigheterna har ett 
åtgärdsprogram för att minska mängden totalfosfor från dessa källor och skapa ekologiskt 
funktionella kantzoner längs vattendraget.  
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2.4 Hästverksamhet och dagvatten 
 

För hästverksamheter är gödsel och gödselhantering en viktig faktor att nämna i 
dagvattensammanhang. Samma regler för gödselhantering ställs på alla typer av 
jordbruksverksamheter, bl.a. finns krav på viss lagringskapacitet i förhållande till antal 
djurenheter och områdets nitratkänslighet. Hästgödsel brukar innehålla relativt stor andel strö 
jämfört med gödsel från många andra djurslag, men det finns inga särregler för 
hästverksamheter.  

Modelleringsprogrammet StormTac har schablonhalter för kategorin ”Djurhållning”, vilket 
innefattar hela ytan för en sådan anläggning inklusive stallar, grönytor, infartsväg och 
parkeringar. Modelleringsverktyget skiljer inte på olika typer av djurhållning. 

En häst räknas, oavsett storlek, som 1 djurenhet från sex månaders ålder. Jordbruksverket har 
tabeller med ungefärlig årsproduktion kväve och fosfor per häst (500 kg) och ponny (300 kg)..  

En hektar bete kan under sommarhalvåret räcka till 0,7-3 hästar, beroende på avkastning. Det 
råder då balans mellan näringstillförsel och näringsupptag. När marken inte slits alltför hårt 
bevaras ett växttäcke som kan ta upp näringsämnena. Tillskottsutfodring, utevistelse då 
betestillväxt inte sker samt högre hästtäthet medför att balansen rubbas och tillskottet av 
näring blir större än upptaget. Större djurtäthet medför att växttäcket slits bort och inte längre 
ta upp växtnäringen.  

När många hästar vistas på en liten yta ansamlas snabbt kväve och fosfor och trampskador på 
marken medför en ökad risk för läckage med dagvatten som avrinner ytledes. Greppa 
näringen och Jordbruksverket har råd om hur man kan minska näringsläckage från hästhagar. 
Det rekommenderas att foderspill regelbundet tas bort och hagar mockas 1-2 gånger/vecka. 
Hagar dräneras ordentligt för att minska ytvattenavrinning och diken/vattendrag skyddas 
genom stängsling och skyddszoner. Inom nitratkänsliga områden ska en gödslingsfri zon 
(gäller vid spridning av gödsel) på minst 2 meter hållas mot vattendrag.  

Skyddszoner längs diken och vattendrag lämpar sig väl för att fånga upp för att fånga upp 
partiklar och framför allt fosfor. Kväve däremot binds inte till partiklar utan infiltreras ner till 
grundvattnet eller rinner vidare via dräneringsrör.  

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, i och med 
att planförslaget innebär att stora sammanhängande ytor kommer få ökad hårdgöringsgrad. 
Kriterierna 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 5-årsregn med 10 minuters varaktighet ger flödet 181 l/s × ha. 

Beräkningar av nuvarande flöden redovisas i Bilaga 3. 
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Tillkommande dagvatten till följd av ökad exploatering bör fördröjas och hanteras så att det 
inte belastar omgivningen eller nedströms liggande områden.  

För framtida flöden valdes klimatfaktor 1,25. 

Beräkningarna för nutida flöden har utgått ifrån en uppskattning av avrinning från nuvarande 
typer av hagar (Bilaga 1) och för framtida enligt illustration i Bilaga 2.  

Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har utgått ifrån P110, för mark/hagar har 
uppskattning gjorts till följande: 
Gräsbevuxen beteshage: 0,1 (motsvarar P110 för gräsyta/odlad mark) 
Gräsbevuxen rasthage, med hårdare slitage: 0,2 
Grusad rasthage: 0,3 

Flödesberäkningar för framtida flöden redovisas i Bilaga 4. 

Beräkningar på delområde C har gjorts på den yta som uppskattas behövas för parkering av 
fordon till nya anläggningen samt eventuellt framtida ridhus, ca 3000 + 3000 m2. 

Delområde A genererar i nuläget ca 181 l/s vid ett 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. 
Dimensionerande flöde från området sätts lika med det nuvarande, dvs. totalt 181 l/s. 

Delområde B genererar i nuläget ca 127 l/s, vilket ger ett dimensionerande flöde för hela 
delområdet. Framtida förändringar i delområdet är ännu oklara och kanske inte inbegriper 
hela området. För detta delområde kan det vara klokt att utgå ifrån rekommenderade åtgärder i 
förhållande till yta som förändras, snarare än dimensionerande flöde för hela delområdet. 

De ytor som beräknats i Delområde C genererar i nuläget ca 44 l/s. Även för detta delområde 
kan man tillämpa åtgärder i förhållande till yta efterhand som förändringar konkretiseras. 

 

3.2 Föroreningar 
 

Schablonhalter för föroreningar från olika typer av markanvändning hämtas från Stormtac och 
redovisas före och efter exploatering på delområde A samt den parkeringsyta som kan 
behövas för utbildningsanläggningens behov (ca 140 platser). 

 

Tabell 1: Föroreningars årsmedelsvärde (μg/l) enligt StormTac Web, utan rening. Röda celler representerar 
värden som överskrider riktvärden för dagvatten. 

 

 

Markanvändning 

 

P 

 

N 

 

Pb 

 

Cu 

 

Zn 

 

Cd 

 

Cr 

 

Ni 

 

Hg 

 

SS 

 

Olja 

 

PAH16 

 

BaP 

Före exploatering 
Delområde A: 
Djurhållning 3,0 ha 

Jordbruksmark 4,0 ha 

 
 

250 

 
 

3800 

 
 

5,9 

 
 

12 

 
 

22 

 
 

0,15 

 
 

2,2 

 
 

1,2 

 
 

0,0047 

 
 

86000 

 
 

180 

 
 

0,05 

 
 

0,005 

Efter exploatering 
Delområde A: 
Djurhållning 7,0 ha 

 
 

360 

 
 

2900 

 
 

4,5 

 
 

12 

 
 

24 

 
 

0,22 

 
 

1,5 

 
 

0,44 

 
 

0,0042 

 
 

63000 

 
 

150 

 
 

0,0028 

 
 

0,0003 

Parkering 
Delområde C: 
Behov av p-yta för 
anläggningen ca 0,3 ha 

 
 

130 

 
 

2300 

 
 

28 

 
 

38 

 
 

130 

 
 

0,42 
 

 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

0,076 

 
 

130000 

 
 

750 

 
 

3,3 

 
 

0,056 

Riktvärde 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,03 40000 400 - 0,03 
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3.2.1 Utbildningsanläggning och hagar 
 

Delar av den mark som ska tas i anspråk för utbildningsanläggningen används redan idag för 
djurhållning, resterande del är jordbruksmark. Schablonmässigt innebär inte detta så skillnad 
före och efter exploatering, det man kan se är att kväve, fosfor och suspenderat material (SS) 
kan behöva hanteras föroreningsmässigt. 

Enligt Jordbruksverket anges följande schablonvärden för utsöndrad mängd fosfor och kväve 
per häst: 

 Kväve (kg/år) Fosfor (kg/år) 

Häst (500 kg), lätt 

träning 

47,6 8,9 

Häst (500 kg), tävling 60,9 10,9 
Ponny (300 kg), lätt-

medelhård träning 

33,4 6,4 

Tabell 2: Utsöndring av kväve och fosfor för olika typer av hästar. 

Ca 25% av tillkommande hästar väntas vara islandshästar som väger någonstans mellan 
tabellernas häst/ponny. Att utgå ifrån schablonvärden för fritidshäst (500 kg) för samtliga 
tillkommande hästar bedöms rimligt att utgå ifrån vad gäller produktion av kväve och fosfor. 
Då skulle anläggningens hästar (i fullt utbyggd skala) generera ca 5 ton kväve och 1 ton fosfor 
årligen att hantera. Om regelbunden mockning sker i stallar och rasthagar kommer en stor del 
av detta samlas upp i ett tidigt skede, hela denna mängd blir därmed inte tillgänglig för 
förorening till dagvatten. 

Fördelas utbildningsanläggningens tillkommande hästantal (105 st) på anläggningens hagar 
och hagmarken inom travträningsbanan (totalt ca 11 ha) blir hästtätheten ca 10 hästar per 
hektar. Om delar av marken inom träningsbanan också ska hysa hästar för befintlig 
verksamhet blir hästtätheten högre än så. Man kan dock anta att belastningen av hästar blir 
något lägre under delar av året, t.ex. att elevhästar tas hem under längre lov, samt att 
belastningen kommer öka etappvis med byggnationen.  

 

3.2.2 Parkering 
 

Anläggningen kommer också medföra att ett större antal fordon kommer ställas upp 
stadigvarande på parkeringen. Parkeringsytor bidrar med ett brett spektrum av föroreningar. 
En riktlinje är att dagvattensystem från större parkeringsytor, med 50 platser eller mer, 
kompletteras med någon form av rening. 
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4. Förslag till dagvattenhantering 

4.1 Utformning av systemen för dagvattenhantering 
 
Lokalt omhändertagande bör eftersträvas i den mån det går. Marken har god 
infiltrationskapacitet, men med stora sammanhängande tak och hårdgjorda ytor som 
tillkommer bedöms det inte tillräckligt för fullständigt lokalt omhändertagande. 
Fördröjningslösningar och ett system för avledning av dagvatten bör därför anordnas inom 
området för den nya anläggningen. Fördröjning kan anordnas antingen i öppna ytor eller i 
markförlagda magasin. 

Dagvatten från delområde A och C bedöms, efter fördröjning, primärt kunna ledas till 
dagvattenledningen som idag finns från grusparkeringen mot Väg 2740. För att avgöra om det 
skulle fungera höjdmässigt och bestämma läge på lämplig släppunkt behöver det befintliga 
dagvattensystemet kartläggas närmare, med dimension och läge för ledningar och magasin. 

Längs hagarna kan det vara lämpligt att anordna ytledes avledning för dagvattnet, t.ex. i diken 
som vid detaljprojektering kan utformas så man får fördröjning på tillkommande dagvatten 
från hagarna. Sådana diken är normalt torrlagda, men bör stängslas ute ur hagarna med en 
gräsbevuxen skyddszon. Föroreningar samlas då upp genom översilning av den gräsbevuxna 
skyddszonen och diket skyddas från upptrampning och slitage. Dränering från hagarna bör 
inte ledas direkt ut i ett vattendrag utan till en buffertzon, t.ex. damm eller översilningsyta.  

 

4.2 Dimensionering 
 

För delområde A skulle exploatering enligt förstudien (inkluderat full byggnation i 3 etapper) 
totalt medföra ett ökat dagvattenflöde till ca 680 l/s vid ett dimensionerande 5-årsregn, således 
en ökning med 500 l/s. Det skulle krävas totalt 300 m3 tillgänglig fördröjningsvolym. I 
beräkningarna ingår traditionella tak. Skulle man anlägga ”gröna tak” kan avrinningen från 
dessa ytor minska med ca 50 %, vilket ger en ganska stor skillnad med så pass stora takytor. 
Andel hårdgjord yta på stallplan och gång-/infartsvägar kan också ge stort utslag i hur stora 
flöden och volymer som behöver magasineras. I beräkningarna har schablonmässigt räknats 
på att halva denna yta utförs hårdgjord (motsvarande asfalt/marksten) och halva utförs grusad. 

För delområde C skulle dagvattenflödet öka med ca 75 l/s och generera 45 m3 mer dagvatten 
om man uppför ett ridhus och hårdgör en parkeringsyta för utbildningsverksamheten. Primärt 
planeras dock befintlig parkering att vara kvar som den är. Erforderliga dagvattenmagasin bör 
anläggas och dimensioneras i samband med att förändringar genomförs. 

Dimensionering och placering av fördröjningsmagasin utförs vid detaljprojektering. Riktlinjer 
enligt nedan kan tillämpas: 

En riktlinje är 1,25 m3 fördröjning för varje 100 m2 takyta som tillkommer. 
Fördröjningsvolymen y (m3) beräknas utifrån takyta x (m2) i följande formel: 

� ���� = 227 �
 �⁄ � ∙
� ������� � �� �

�����
∙ 0,9 ∙ ���

����
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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: 

� ���� = 227 �
 �⁄ � ∙
� ��å !"#$ ! ��� � �� �

�����
∙ 0,8 ∙ ���

����
   

 

Gräs-/beteshagarna inom delområde B skulle ge ca 320 l/s om de görs om till mindre, 
fortfarande delvis gräsbevuxna, men hårdare belastade hagar. En ökning med ca 190 l/s och 
114 m3 mot idag. 

Schablonmässigt kan man räkna med att 100 m2 gräsbevuxen rasthage (hårdare slitage) ger 
0,23 l/s eller 0,14 m3 ytterligare dagvatten jämfört med samma yta beteshage/ängsmark. 
100m2 grusad rasthage ökar tillskottet med 0,46 l/s och 0,28 m3, jämfört med 
beteshage/ängsmark. 

 

4.3 Extrem nederbörd 
 

Vid extrema nederbördsmängder kommer dagvattensystemen att belastas hårt. När ledningar, 
diken och magasin är fyllda kommer dagvattnet att flöda ytledes ner mot områdets lågpunkter, 
kring den sydvästra delen av travträningsbanan. Full magasinering av extrem nederbörd krävs 
inte, men skyfallen måste kunna avledas utan att skada byggnader och nedströms liggande 
områden. En rekommendation är att byggnader placeras 0,5 m över omgivande mark. Ett 
framtida 100-årsregn över området skulle generera ca 1800 l/s eller 1 080m3 mer än dagens 
dimensionerande 5-årsregn med 10 minuters varaktighet. 

Relativt stora ytor som kan tillåtas svämma över tillfälligt och buffra extrema 
nederbördsmängder är hagarna. Dock behöver vindskydden, liksom övriga byggnader 
placeras så de inte tar skada. 

 

4.4 Föroreningar och reningsmetoder 
 

4.4.1 Utbildningsanläggning och hagar 
 

För recipienten, Dofsan, är tillförsel av näringsämnen något som är angeläget att förhindra. 
Gödsel som samlas upp på anläggningen bör förvaras så att urlakning till dagvatten 
förhindras. Detta kan lösas genom förvaring under tak/täckta behållare eller att gödselplattor 
utformas så att dagvatten hålls kvar på förvaringsplatsen. Lagringsvolymen bör dimensioneras 
utifrån Jordbruksverkets riktlinjer. Under förutsättning att gödseln hanteras och lagras enligt 
gällande regelverk, är det främst den gödsel som uppstår i hagarna som är angeläget att beröra 
i dagvattensammanhang.  

Översilningsytor, grönytor där dagvatten får infiltrera och dammar är exempel på metoder 
som kan användas för att samla upp näringsämnen och partiklar och på så vis rena dagvattnet.  

Enligt Stockholms Vatten och Avfalls riktlinjer för utformning av översilningsytor bör de 
vara minst 5 m långa och ytmässigt motsvara ca 10 % av ansluten hårdgjord yta 
(tak/asfalt/betong). Lutning utförs med 2-10 %. För hagarna bör riktvärdet om tillräcklig 
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längd vara mest relevant som riktvärde. En 10 meter lång, bevuxen kantzon kan, enligt 
Kungsbacka kommun, ta upp 60-80 % av fosforinnehållet i dagvattnet. 

Bild 6: Principskiss översilningsyta, illustrerad av WRS i Stockholms Vatten och Avfalls faktablad för 
översilningsytor. 

 

Om hästantalet ökas påtagligt i delområde B och hagarna inte mockas frekvent kan 
föroreningarna därifrån komma att öka i framtiden. Att anlägga en fosfordamm skulle kunna 
vara en effektiv lösning för att samla upp föroreningarna från detta område innan dagvattnet 
släpps vidare till recipienten. För att avgöra om en damm skulle fungera på platsen behöver 
bl.a. höjdförhållandena i området kartläggas. Anläggande av en fosfordamm kräver anmälan 
till Länsstyrelsen. 

Fosfordammar ska ha en djupare och en grundare del för att partiklar ska kunna sedimentera 
och filtreras bort effektivt. De ska också tömmas på sediment med några års mellanrum för att 
fungera optimalt. För dimensionering ska dammens yta motsvara 0,1-0,5 % av storleken på 
området som avrinner till den. 

 

Bild 6: Principskiss fosfordamm, enligt Greppa näringens praktiska råd. 

 

4.4.2 Parkering 
 

Den nya hästutbildningsanläggningen kommer medföra att ett större antal fordon (uppemot 
140 st) stadigvarande ställs upp på parkeringen. Primärt planeras befintlig parkering att nyttjas 
och bevaras i befintligt utförande. En enkel åtgärd för att samla upp föroreningar är att 
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komplettera befintliga dagvattenbrunnar med brunnsfilter, och sedan byta dessa filter 
regelbundet. Om parkeringen bevaras som den är och tillkommande fordon ställs på spridda 
ställen kan det dock vara svårt att formellt kräva en åtgärd. 

Avsätter man en samlad del av parkeringen för utbildningsanläggningens behov, eller ändrar – 
t.ex. asfalterar, kan det vara motiverat att komplettera med någon reningsmetod för dagvattnet 
från den delen. Lämplig reningsmetod kan vara brunnsfilter, översilningsyta eller 
oljeavskiljare. 
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5. Rekommendationer 

 

Dagvattenutredningen ger följande rekommendationer: 

- Dagvattensystem dimensioneras för att kunna hantera ett 5-årsregn. Ledningssystem 
designas vid detaljprojektering för att klara markdimensionering vid 20-årsregn. 

- Befintliga dagvattenledningar och magasin inom planområdet bör kartläggas och 
dokumenteras inför detaljprojektering. Eventuellt finns ett dagvattenmagasin i den yta 
man planerar för kommande ridhus, läget på detta magasin behöver säkerställas. 

- Fördröjning eftersträvas så nära källan som möjligt. För takavvattning och hårdgjorda 
ytor dimensioneras fördröjning i proportion till tillkommande exploatering. Riktvärde 
för effektiv fördröjningsvolym vid ett 5-årsregn är 1,25 m3 per tillkommande 100 m3 

tak, 1,10 m3 per tillkommande 100 m3 hårdgjord yta. 
- Tillkommande byggnader höjdsätts minst 0,5 m över omgivande mark eller på så vis 

att dagvattnet kan passera förbi dem. 
- Att hagar mockas och rensas från foderspill regelbundet är den viktigaste åtgärden för 

att minska tillförsel av föroreningar (näringsämnen) till dagvattnet. 
- Gödsel som uppstår på den nya anläggningen bör förvaras på ett lämpligt vis, som 

förhindrar urlakning av näringsämnen till dagvatten.  
- Dagvatten från hästhagar kan renas via översilningsytor, infiltration i grönytor eller 

dammar innan det släpps till recipient. En fosfordamm kan vara en platseffektiv metod 
att rena dagvatten från hårt belastade hagar som inte mockas frekvent. 

- Vattendrag och diken stängslas ute ur hagar med en gräsbevuxen skyddszon om minst 
2 meter. Skyddszonen syftar till att skydda från slitage (upptrampning) och direkt 
tillförsel av näringsämnen. Vid hårt belastade hagar och utsatta ställen (flödesstråk för 
dagvatten, nära utfodrings- och gödslingsplatser i hagarna) bör skyddszonerna göras 
bredare, gärna uppemot 5-10 meter där dagvatten kan översilas och renas. 

- Dagvatten från parkeringsytor kan renas via brunnsfilter, översilningsytor eller 
oljeavskiljare. 
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Bilaga 1 – Nuvarande förhållanden 

 

 

Bilaga 1: Illustration av befintliga förhållanden i området. Område med markavvattning samt utredningens områdesindelning visas separat (Bild 1 och 2). 



 

 

 

Bilaga 2 – Framtida förhållanden 

  

Bilaga 2: Illustration av framtida förhållanden i området som gäller hästutbildningsanläggningen, delområde A. Illustration hämtad från bilaga till förstudien. 



 

 

 

Bilaga 3 – Nuvarande dagvattenflöden 

 

 

 

Bilaga 3 – Beräkningar av nutida flöde för delområden, exkl klimatfaktor. Ytan i delområde C avser endast den yta som uppskattats för 
utbildningsanläggningens parkeringsbehov och framtida ridhus, ca 3000 m2 vardera.  



 

 

 

Bilaga 4 – Framtida dagvattenflöden  

 

 

 

Bilaga 5 – Beräkningar av framtida flöde för hela området, inkl klimatfaktor. Ytan i delområde C avser endast den yta som uppskattats för 

utbildningsanläggningens parkeringsbehov och framtida ridhus, ca 3000 m2 vardera. 


