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Sammanfattning 
 

Nynäshamn har beställt en dagvattenutredning för fastigheten Vansta 5:50 med 

anledning av den detaljplan som är under framtagande. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra för förskoleverksamhet. Området för planen är idag delvis 

oexploaterat. 

 

Utredningen och dess beräkningar har utförts i StormTac och Scalgo med den 

information som mottagits från Nynäshamn som indata. Dimensioneringen 

bestämdes till standarden för ”Tät bostadsbebyggelse” i P110; 5-årsregn för fylld 

ledning, 20-årsregn för trycklinje i marknivå och >100-årsregn för 

marköversvämning med skador på byggnader och anläggningar. 

 

Utredningen visar att det idag rinner ungefär 32 l vatten per sekund över 

utredningsområdet vid ett 20-årsregn, vilket kan jämföras med de 74 l/s som 

rinner över området efter den utbyggda planen (inkl klimatfaktor). Rinntiden över 

fastigheten beräknas i båda fallen vara 10 min. Fördröjningsbehovet för att inte 

öka utflödet vid ett 20-årsregn efter utbyggd plan blir då 40 m3.  

 

Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har utförts 

för dagens situation, för situationen efter utbyggd plan samt för situationen efter 

utbyggd plan med dagvattenhantering i regnbäddar (total area 260 m2). Vid 

belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och 

den ackumulerade årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för 

hur stor mängd förorening som genereras under ett år. I rapporten redovisas 

föroreningsbelastning (kg/år) och föroreningshalter (µg/l) för fastigheten. Följande 

föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink 

(Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad 

substans (Susp; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH) och bensapyren (BaP). Föroreningsberäkningarna visar 

att regnbäddarna ger en kraftig reduktion i både mängder och halter av 

föroreningar. De allra flesta föroreningar når ner till nivåer långt under dagens 

nivåer efter behandling i regnbäddar. Undantaget är kväve, krom, kvicksilver och 

PAH16 som samtliga har en ökning i föroreningsnivåer även efter behandling i 

regnbäddar.  

 

Föreslagna dagvattenåtgärder innefattar utöver regnbäddar även ett avskärande 

dike mot grannfastigheten i öst för att kontrollera flödet av dagvatten från Vansta 

5:50.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

Idag har Ösmo fyra kommunala förskolor: Skogsnibble, Vansta förskola, 

Hallängens förskola och Breddals förskola. Enligt kommunens lokalförsörjningsplan 

kommer behovet av förskoleplatser att öka på sikt i Ösmo i samband med 

planerade exploateringar. Kommunen är idag beroende av paviljonger i form av 

Hallängens förskola för att tillgodose förskolebehovet i Ösmo tätort. Kommunen 

saknar för närvarande detaljplanelagd mark för att kunna ersätta Hallängens 

förskola om de inte flyttar tillbaka till sina gamla lokaler. Hallängens förskola är 

illa placerad rent geografiskt och tomten är liten samtidigt som lokalerna är 

fuktskadade. 

 

Som ett underlag till detaljplanen krävs att en dagvattenutredning tas fram för att 

på så sätt veta hur dagvattenhanteringen ska säkras. Se Figur 1 för 

utredningsområdets utbredning. Uppdraget omfattar även framtagandet av ett 

översiktligt PM för hur skyfallet beter sig i ett större perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
 

Dagvattenutredningen ska klarlägga höjdsättning och metodval för den avledning, 

fördröjning och eventuell rening som blir en konsekvens av exploateringen inom 

planområdet. Utredningen ska ge underlag för att jämföra och värdera olika 

handlingsalternativ avseende dagvatten. Dagvattenutredningen ska: 

Figur 1 - Området som ska utredas med omgivning. 
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- Redovisa vilka ytor som krävs för att hantera dagvatten inom detaljplanen 

och tillkommande dagvatten från omkringliggande områden. 

- Redovisa förslag på lösningar som är möjliga att genomföra i praktiken 

(till exempel storlek på dagvattenmagasin/dammar och fungerande 

höjdsättning). 

- Redovisa var vattnet tar vägen vid extrema regn (100-årsregn) utan att 

skada byggnader. 

- Redovisa dagvattenmängder från området före och efter exploatering, 

samt mängd dagvatten som alstras inom respektive fastigheter från tak, 

körytor, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. 

- Redovisa hur dagvattnet ska tas omhand lokalt med skisser och 

beskrivning. Vid markförhållanden som omöjliggör lokalt 

omhändertagande ska samråd ske med kommunen (planarkitekt och 

projektledare på VA-avdelningen). 

- Beskriva föroreningsmängder från området före/efter exploatering. 

 
  



 

6 av 28 

 

  

Dagvattenutredning Vansta 5:50 

 Nyn Nynäshamn 

 

  
 

2. Förutsättningar 

2.1 Tidigare utredningar 
 

Det har tidigare tagits fram en geoteknisk utredning, en naturinventering, en 

trafikutredning och en bullerutredning för området. 

2.2 Dagvattenpolicy 
 

Dagvattenpolicyn i Nynäshamns kommun är antagen i kommunfullmäktige och 

gäller från 2010-01-01. Dagvattenpolicyn omfattar riktlinjer och ansvarsområden 

för dagvattenhantering inom kommunen.  

 

Den grundläggande policyn lyder: 

”Dagvattnet ska i första hand hanteras lokalt och helst infiltreras i markan på 

platsen där nederbörden faller. Om detta inte är möjligt ska vattnet samlas upp så 

att flödet utjämnas och fördröjs. Förorenat dagvatten från exempelvis större 

vägar, större bostadsområden, parkeringsplatser och industriområden ska renas 

innan det rinner vidare till recipient eller infiltreras. Föroreningskällorna ska 

minimeras.”  

 

Grundläggande riktlinjer är: 

- Bevara den naturliga vattenbalansen 

- Avrinningen från en tomt/markområde bör inte öka efter exploatering 

jämfört med före 

- Undvika översvämningar 

- Förhindra förorening av dagvattnet 

- Rena förorenat dagvatten  

 

2.3 Dimensionering 
 

I denna utredning har säkerhetsnivån för dimensionering ansatts efter nya 

duplikatsystem för tät bostadsbebyggelse enligt P110. Säkerhetsnivån för 

översvämningar mot byggnader från nederbörd eller höga flöden i vattendrag 

motsvarar då en återkomsttid på 100 år. 

 

Dimensionering av ledningar och dagvattenlösningar ska dimensioneras för att 

trycklinje vid hjässnivå (fullt rör) kan hantera ett 5-årsregn, och trycklinje vid 

marknivå kan hantera ett 20-årsregn. 

 

Dimensionerande flöden har beräknats för regn med angivna återkomsttider och 

en rinntid på 10 minuter. Beräkningar har genomförts med den rationella 

metoden. För att ta hänsyn till framtida klimatförändringar med förväntad ökad 

nederbörd i mängd och intensitet har en klimatfaktor på 1,25 använts. 
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För beräkning av dimensionerande fördröjningsvolym har utgångspunkten varit att 

flödet inte får öka efter utbyggd plan jämfört med innan, varför maximalt tillåtet 

utflöde ansatts till dagens flöde. Därefter har erforderlig volym att fördröja tagits 

fram för respektive studerad återkomsttid. 

2.4 Koordinat- och höjdsystem 
 

I Nynäshamn gäller referenssystem i plan: SWEREF 99 18 00, höjd: RH 2000. 

2.5 Miljökvalitetsnorm för vatten  
 

EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000 och har implementerats i svensk 

lagstiftning. Direktivet syftar till att åstadkomma en bra vattenkvalitet och en 

långsiktigt hållbar användning av vatten. 2009 beslutade vattendelegationerna i 

respektive vattendistrikt för första gången om miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- 

och grundvatten. Förvaltningsplan och åtgärdsprogram togs också fram.  

 

MKN uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 

2015, om inte undantag meddelats i form av tidsfrist till 2021 eller mindre stränga 

krav, och att statusen inte får försämras. Nya tidsfrister går i 6-årscykler och de 

senaste beslutade MKN är från december 2016. För ytvatten finns 

miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten 

finns MKN för kemisk och kvantitativ status. Ekologisk status är en 

sammanvägning av biologiska, kemiska och hydrologiska parametrar. Exempel på 

kemiska parametrar som ingår är näringsämnen och pH. Nuvarande situation 

jämförs med ett ursprungligt tillstånd för varje parameter som är unik för varje 

vattenförekomst. Resultatet för de olika parametrarna vägs sedan samman i en 

övergripande status för vattenförekomsten. Information om vattenförekomsternas 

miljökvalitetsnormer finns i databasen VISS. 

2.5.1 Miljökrav på recipient för dagvatten 
 

Planområdet ligger inom avrinningsområdet för Muskan (SE654353-162104). 

Miljökvalitetsnormerna för ån är att god kemisk status samt god ekologisk status 

skall uppnås till 2027. 

 

Muskan uppnår i dagsläget måttlig ekologiskt status, framförallt beroende på 

övergödning. Kemisk status klassas som uppnår ej god. Detta beror på förhöjda 

halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar 

(PBDE) i hela Sverige. Ämnena sprids genom nedfall från luften. Om kvicksilver 

och PBDE undantas från bedömningen uppnår Muskan god kemisk status. 
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3. Nulägesbeskrivning 

Utredningsområdet är ungefär 9300 m2 stort och angränsas av en idrottsplats i 

väst, Figur 2. Nynäsbanan ligger cirka 200 m österut. Området utgörs av kuperad 

naturmark med mestadels träd och buskage. Området avgränsas av 

Körundavägen som ligger i områdets norra kant. 

 

3.1 Natur och kulturintressen 
 

Det finns inga skyddade områden eller riksintressen inom utredningsområdet.  

3.2 Jordarter, geoteknik och grundvatten 
 

Utifrån den geotekniska utredningen är den östra delen att föredra för lokalisering 

av förskolebyggnaden. Marken är stabil och här finns ingen risk för ras eller 

sättningar. Inga markförbättringsåtgärder krävs för grundläggning. Dock kan det 

bli aktuellt med bergschakt för grundläggning och ledningsschakter, även för 

borttagning av större markblock. Geotekniken inom området består främst av 

glacial lera, berg och sandig morän (Figur 3). 

Figur 2 - Ortofoto över utredningsområdet. 
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Figur 3 - Tolkade jordarter över området. Rött =berg. Gult = glacial lera. Blått = 
sandig morän. 

3.3 Avrinningsområdet  
 

Planområdet ligger inom ett delavrinningsområde med utlopp i Muskan, Figur 4. 

Området ligger uppe på en höjd, relativt långt ner i avrinningsområdet. Den ytliga 

avrinningen rinner genom bostadsområden och naturmark längs en sträcka på 

ungefär 800 m till inloppet i Muskan. Från planområdet sker avrinning främst åt 

nordväst men även viss avrinning sker mot nordöst. All avrinning från 

planområdet sluter dock upp i samma huvudavrinningstråk nordost om 

planområdet, Figur 5. Då planområdet ligger på en höjd sker nästan ingen 

tillrinning in på området.  
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Figur 4 - Delavrinningsområdet med utlopp i Muskan. Ungefärlig placering av 
planområdet markerat med röd cirkel. 

 

 

Figur 5 - Avrinning från planområdet. Som illustreras i figuren sluter samtliga 
avrinningsvägar upp till ett huvudstråk strax nordväst om planområdet. Ungefärlig 
placering av planområdet markerat med röd cirkel. 

3.4 Lågpunkter 
 

För att visa på effekten av ett extremregn har höjdsättningen av mark och gator 

studerats. Ett extremregn innebär att kapaciteten i ledningsnätet är överstigen 

och dagvatten kommer då följa höjdsättningen av mark.  

 

En översiktlig analys avseende områdets lågpunkter och avrinningsvägar har 

gjorts i programvaran SCALGO Live. I programmet belastas en terräng med 
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nederbörd varefter avrinning sker till närmsta lågpunkt. Programmet räknar hur 

mycket vatten som kan inrymmas i lågpunkten tills den är helt fylld (tröskelnivån) 

varefter avrinning sker till nästa lågpunkt. Desto mer nederbörd som simuleras 

desto fler lågpunkter fylls och fler flödesvägar erhålles. 

  

Analysen har gjorts för ett 100-årsregn inkl. klimatfaktor (1,25) med 60 minuters 

varaktighet (68 mm) varefter ett 10-årsregn med samma varaktighet (26 mm) 

har dragits bort för att spegla den mängd vatten som kan antas avledas via 

ledningsnät och/eller infiltrera i grönområden. Fallet med ett Köpenhamnregn har 

också studerats (150 mm). Den höjddata som använts i SCALGO har haft 

upplösningen 1x1 m. Notera att analysen är gjord på befintliga markhöjder. 

 

Observera att en analys i SCALGO Live inte är ekvivalent med att utföra en 

skyfallsmodellering. SCALGO Live tar t.ex. inte hänsyn till tröghet i systemet eller 

vattendjup i flödesvägar. Följande gör att SCALGO bör ses som ett bra verktyg att 

använda i tidiga skeden, för att få en översiktlig förståelse för området, men vars 

resultat ska tolkas med försiktighet 

 

Det finns idag inga lågpunkter inom planområdet. Det ser dock ut som att det 

finns relativt hårt belastade lågpunkter både väster och öster om det tilltänkta 

planområdet, Figur 6. Planområdet behöver anpassas för att inte förvärra 

situationen nedströms. Det är dock rimligt att anta att dessa lågpunkter redan är 

så pass hårt belastade att skyfallsfrågan bör lyftas i ett större perspektiv och att 

planområdets inverkan på dessa är begränsad. 

 

  

 

Figur 6 - Lågpunkter väster och öster om planområdet. Vänstra bilden visar fallet 
vid ett 100-årsregn och högra bilen vid ett ”Köpenhamnregn”. Grönt illustrerar 
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vattendjup under 10 cm, gult mellan 10–40 cm och rött över 40 cm. Lila linjer 
illustrerar flödesvägar. Ungefärlig placering av planområdet markerat med röd 
cirkel. 

3.5 Markavvattningsföretag 
 

Det finns inga listade markavvattningsföretag nedströms planområdet.  

3.6 Befintliga ledningar 
 

Då området idag är oexploaterat (bortsett från en gång- och cykelväg som går 

genom området) finns det inga befintliga dagvattenledningar inom det tilltänkta 

planområdet. Det enda ledningslag som idag tycks gå genom området för 

utbyggnad (utifrån underlag tillhandahållet av beställaren) är en huvudledning för 

spillvatten som korsar den tilltänkta parkeringen i nordväst. Det är viktigt att ha 

denna huvudledning i beaktning då parkeringen höjdsätts.  

 

Det går även in en huvudledning för vatten i sydvästra utkanten (ca 10 m) av det 

tilltänkta planområdet. Detta är dock i den del av planområdet som lämnas 

oexploaterad varför ledningen inte bedöms påverka utbyggnaden.  
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4. Beräknade flöden för nuläget 

4.1 Markanvändning 
 

Ytor för respektive markanvändning inom utredningsområdet har mätts upp för 

fallen före respektive efter exploatering och redovisas i Tabell 1. För beräkning av 

dagvattenflöden har avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P110 använts.  

 

Tabell 1 - Markanvändning före respektive efter exploatering. 

Nuläge Area. ha φ 1 Red yta 2 ha 

Skog 0,906 0,1 0,091 

Gång- och cykelbana 0,026 0,8 0,021 

Summa 0,932  0,111 

Utbyggt    

Skog 0,645 0.1 0,065 

Gång- och cykelbana 0,045 0,8 0,036 

Tak 0,075 0,9 0,068 

Parkering 0,107 0,8 0,085 

Blandat grönområde 0,06 0,1 0,006 

Summa 0,932  0,253 

1 Avrinningskoefficient   
2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient  

4.2 Flödesberäkningar  
 

I denna utredning har dagvatten- och recipientmodellen StormTac, version 20.2.2, 

använts för beräkningar av flöden, föroreningar och fördröjningsvolymer. 

Resultaten av dessa beräkningar har sedan legat till grund för föreslagen 

dagvattenhantering. Som indata till beräkningsmodellen används en uppskattad 

rinnsträcka, flödeshastighet och angiven markanvändning för området. Därefter 

tilldelas varje markanvändning ett specifikt schablonvärde för föroreningshalt och 

avrinningskoefficient.  

 

Beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden har gjorts för olika 

återkomsttider i tre steg enligt nedan för tät bostadsbebyggelse (Tabell 2). Regnet 

beräknas ha en rinntid på 10 minuter över fastigheten och beräkningar genomförs 

med hänsyn till framtida klimatförändringar (klimatfaktor på 1,25) för samtliga 

fall.  

 

Säkerhetsnivå 1 – ledning fylld till hjässa, 5-årsregn. 

Säkerhetsnivå 2 – Trycklinje vid marknivå, 20-årsregn. 

Säkerhetsnivå 3 – Marköversvämning upp till kritisk nivå för byggnad vid 

100-årsregn. 

 
Vidare har beräkningar även gjorts för ett så kallat ”Köpenhamnsregn” (150 mm 
under 1,5 – 2 timmar). Detta regn har en återkomsttid på 1300 – 1500 år varför 
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det är orimligt att använda resultatet för dimensionering av dagvattensystemen. 
Resultatet kan dock vara användbart för att se hur området påverkar och 
påverkas av extrem nederbörd.  

 

Årsmedelflödet ut från Vansta 5:50 är för nuläget 0,075 l/s. 

Tabell 2 - Beräknat dimensionerande utflöde (l/s) från utredningsområdet vid olika 

återkomsttider för nulägessituation. 

Återkomsttid 
Utan klimatfaktor 

(l/s) 

Med klimatfaktor 

1,25 (l/s) 

5-år 20 25 

20-år 32 40 

100-år 54 68 

1400-år 130 160 
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5. Framtida utformning 

Nedan visas ett exempel på hur utredningsområdet kan komma att byggas ut, 

Figur 7. Förskolebyggnaden är tänkt att byggas i två våningsplan. Mer detaljerade 

ritningar över den tilltänkta exploateringen finns ännu inte varför beräkningar har 

gjorts utifrån skissen nedan. 

 

Figur 7 - Exempel på utredningsområdet som möjliggörs för bebyggelse. 
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6. Beräknade flöden för utbyggd detaljplan 

6.1 Markanvändning 
 

Den framtida markanvändningen utgår från underlag givet från beställaren (Figur 

7) och redovisas i Tabell 1.  

6.2 Flödesberäkningar  
 

Flödet för utbyggd plan beräknas på samma sätt som för nuläget (se kapitel 4.2) 

och redovisas i Tabell 3. Förändring i markanvändning har gjorts enligt Figur 7. I 

och med den förändrade markanvändning (ökad andel hårdgjorda ytor) blir 

avrinningen högre jämfört med dagens situation. I Nynäshamns kommuns 

dagvattenpolicy anges att avrinningen vid dimensionerande regn inte får öka till 

följd av en exploatering, varför en fördröjning behöver ske. Den volym som 

behöver fördröjas inom utredningsområdet till följd av den förändrade 

markanvändningen presenteras i Tabell 4. För Vansta 5:50 har ett 20-årsregn 

valts att dimensionera utifrån. 

 

Årsmedelflödet ut från Vansta 5:50 beräknas efter utbyggd plan bli 0,1 l/s. 

 

Tabell 3 - Beräknat dimensionerande utflöde (l/s) från utredningsområdet vid olika 

återkomsttider efter utbyggd plan. 

Återkomsttid 
Utan klimatfaktor 

(l/s) 

Med klimatfaktor 

1,25 (l/s) 

5-år 47 59 

20-år 74 93 

100-år 130 160 

1400-år 310 380 

 

Tabell 4 - Erforderlig fördröjningsvolym (m3) till följd av utbyggnaden för att inte 

öka utflödet av dagvatten från utredningsområdet (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Återkomsttid Fördröjningsvolym (m3) 

5-år 26 

20-år 40 

100-år 69 

1400-år 160 

 
Då det ännu inte finns några detaljerade ritningar eller höjdsättning av den 

planerade utbyggnaden är det svårt att säga i detalj hur avrinningsområdena 

kommer att ändras. Då den största delen av utbyggnaden fortfarande kommer 

bestå av befintlig mark är det troligt att avrinningsområdena inte kommer 

påverkas nämnvärt.  

 



 

17 av 28 

 

  

Dagvattenutredning Vansta 5:50 

 Nyn Nynäshamn 

 

  
 

6.3 Föroreningsberäkningar 
 

I denna dagvattenutredning har dagvatten och recipientmodellen StormTac, 

version 20.2.2, använts. Beräkningarna har beräknats för tre fall; (1) nuvarande 

situation, (2) framtida situation exklusive LOD och (3) framtida situation inklusive 

LOD. Vid beräkningar av belastning (mängd förorening, kg/år) använts 

årsmedelhalten och den ackumulerade årliga nederbörden då årsvolymen 

nederbörd avgör hur stor mängd föroreningar som genereras under ett år.  

 

Föroreningsberäkningarna har inte beräknats med klimatfaktor. En studie gjordes 

2013 från Luleå universitet angående klimatförändringar och urbaniseringens 

effekt på dagvattenkvalitet. I studien visade det sig då att förändringen i 

dagvattenkvaliteten orsakade av klimatförändringar är små jämfört med 

effekterna av förändringar i markanvändning 

 

Följande föroreningar har beräknats och presenteras: fosfor (P), kväve (N), bly 

(Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver 

(Hg), suspenderat material (Susp; Partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH16) och bensapyren (BaP). 

 

Resultatet av föroreningsberäkningarna redovisas i Tabell 5 och Figur 8 respektive 

Tabell 6 och Figur 9. Observera logaritmiska skalor i figurerna.  

 

Tabell 5 - Modellerade föroreningsmängder (kg/år) för scenarion: före 
exploatering, efter exploatering och efter exploatering med LOD (regnbäddar). 
Förändring redovisas i procent jämfört med nuläget. 

Förorening 
Nuläge 

(kg/år) 

Framtid 

(kg/år) 

% förändring 

utan LOD 

Framtid 

med LOD 

% förändring 

med LOD 

P 0,048 0,23 + 379% 0,038 -21% 

N 0,980 3,3 + 237% 1,2 22% 

Pb 0,007 0,026 + 282% 0,002 -66% 

Cu 0,014 0,044 + 214% 0,004 -69% 

Zn 0,030 0,130 + 333% 0,01 -67% 

Cd 0,0003 0,001 + 254% 0,0001 -46% 

Cr 0,005 0,016 + 202% 0,006 17% 

Ni 0,007 0,018 + 143% 0,004 -53% 

Hg 0,00002 0,00008 + 245% 0,00003 23% 

SS 36 130 + 261% 11 -69% 

Olja 0,300 0,85 + 183% 0,190 -37% 

PAH16 0,0001 0,003 + 1823% 0,00021 62% 

BaP 0,00001 0,00005 + 342% 0,000005 -62% 
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Figur 8 - Diagram över modellerade föroreningsmängder (kg/år) för scenarion: 

före exploatering, efter exploatering och efter exploatering med LOD 
(regnbäddar). Observera logaritmisk skala 

 

Tabell 6 - Modellerade föroreningsmängder (µg/l) för scenarion: före exploatering, 

efter exploatering och efter exploatering med LOD (regnbäddar). Förändring 

redovisas i procent jämfört med nuläget. 

Förorening 
Nuläge 

(µg/l) 

Framtid 

(µg/l) 

% förändring 

utan LOD 

Framtid 

med LOD 

% förändring 

med LOD 

P 20 72 + 260% 12 -40% 

N 420 1000 + 138% 370 -12% 

Pb 2,9 8 + 179% 0,74 -74% 

Cu 6 14 + 133% 1,4 -77% 

Zn 13 41 + 215% 3,1 -76% 

Cd 0,11 0,290 + 164% 0,043 -61% 

Cr 2,3 5,1 + 122% 1,9 -17% 

Ni 3,1 5,5 + 77% 1,1 -65% 

Hg 0,009 0,024 + 155% 0,009 -10% 

SS 15000 41000 + 173% 3600 -76% 

Olja 130 270 + 108% 61 -53% 

PAH16 0,055 0,78 + 1318% 0,068 24% 

BaP 0,005 0,017 + 221% 0,002 -72% 
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Figur 9 - Modellerade föroreningshalter (µg/l) för scenarion: före exploatering, 
efter exploatering och efter exploatering med LOD (regnbäddar). Observera 
logaritmisk skala. 

 

Då den framtida utbyggnaden främst sker på oexploaterad mark krävs stora 

insatser för att nå ner till dagens föroreningsnivåer (om det ens är möjligt). 

Beräkningarna visar att föroreningsnivåerna, med föreslagen dagvattenhantering, 

minskar kraftigt i både mängd och koncentration för de allra flesta föroreningar 

jämfört med dagens nivåer. I de flesta fall minskar föroreningsnivåerna med över 

50 % jämfört med dagens nivåer. Undantaget är kväve, krom, kvicksilver och 

PAH16 som samtliga har en ökning i mängd även efter behandling i regnbäddar. 

PAH16 ökar dessutom i koncentration. För att det ska bli en rättvis jämförelse 

rekommenderas dock att dessa föroreningar, med sin ökning till trots, ändå sätts i 

ett större perspektiv och jämförs med nivåerna utan behandling i regnbäddar. 

Exempelvis går PAH16 från en ökning på ca + 1300 % till + 24 % efter 

behandling i regnbäddar.  

 
Att föroreningsmängden kan öka samtidigt som föroreningskoncentrationen 

minskar (vilket är fallet för t.ex. kväve) beror på att exploateringen ger upphov till 

mer dagvatten. Då dagvattnet ökar blir föroreningarna mer utspädda varför 

mängden kan öka samtidigt som koncentrationen minskar.  
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7. Dagvattenhantering 

Dagvatten från planområdet kommer efter utbyggnaden främst från takytan och 

parkeringarna. Relativt stor andel av planområdet behåller sin befintliga 

markanvändning och utformning varför dagvattenåtgärderna bör koncentreras till 

de tillkommande hårdgjorda ytor, i synnerhet till parkeringarna då det är dessa 

som skruvar upp föroreningsnivåerna.  

 

Vid ett 20-årsregn som dimensionerande regn blir det erforderliga 

fördröjningsbehovet inom planområdet 40 m3. Volymen dagvatten som behöver 

renas för att nå ner till föroreningsnivåer i enlighet med MKN är dock högre än 

volymen som behöver fördröjas för att inte öka flödet. Av den anledningen är det 

främst föroreningarna och inte flödet som dagvattenanläggningarna dimensioneras 

för. 

 

Dagvattenhanteringen för området föreslås främst bestå av regnbäddar då denna 

typ av lösning ger både rening och tillräcklig fördröjning. Då området får en hög 

ökning i föroreningsnivåer efter utbyggnad krävs relativt stor area (260 m2) 

regnbäddar för att komma ner i nivåer i storleksordning med dagens värden.  

 

För att inte öka dagvattenflödet från området till grannfastigheten i öst bör ett 

avskärande dike anläggas längs gång- och cykelbanan. På så vis ges en extra 

säkerhetsbarriär vid skyfall då dagvattenanläggningarna går fulla. 

 

7.1 Höjdsättning 
 

Det är viktigt att området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att 

marköversvämning vid säkerhetsnivå 3 inte skadar byggnader eller anläggningar. 

Idag finns inga större lågpunkter inom utredningsområdet att förhålla sig till där 

utbyggnaden är tänkt. Vid framtida höjdsättning är det därför av stor vikt att 

gator inom området höjdsätts lägre än fastighetsmarken så att vatten kan avrinna 

ytledes från fastigheten till gatan för att undvika översvämning och fuktskador på 

hus. På så vis skapas inte heller några lågpunkter intill fasad.  

 

Vid extrema skyfall (till exempel 100-årsregn eller ett Köpenhamnregn) kommer 

samtliga lågpunkter, ledningsnät och infiltrationskapacitet vara fyllda/mättade. 

Vattnet kommer därmed rinna utmed höjdsättningen varför det är viktigt att 

fungerande skyfallsvägar tas i beaktning vid höjdsättning av området. Exempel på 

skyfallsvägar skulle kunna vara de gator som höjdsätts lägre än omgivande 

fastighetsmark, eller anläggandet av diken. Huvudsaken är att skyfallet ges en 

säker avrinning ut från området utan skada på fastigheter eller orsaka 

framkomlighetsproblem för utryckningsfordon.  

7.2 Materialval 
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För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör man välja material som inte 

innehåller miljöskadliga ämnen. Kända material som avger föroreningar är t ex 

takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 

innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. 

7.3 Växtbäddar/Regnbäddar 
 

Regnbäddar anläggs som planteringslådor där växter planteras och dit dagvatten 

avleds för rening och fördröjning. Växtligheten kan anpassas efter områdets 

förutsättningar även fast vissa (tåliga) växter är att föredra i anslutning till 

inkommande dagvatten. Reningsprocesserna i en regnbädd bygger på filtrering i 

bäddens jordlager samt växtupptag. Regnbäddens fördröjningskapacitet beror på 

bäddens porvolym, infiltrationskapacitet samt eventuell nedsänkning. Intag av 

dagvatten kan generellt ske både genom ytlig och ledningsbunden avrinning. Vid 

ytligt intag är det viktigt att vid detaljprojekteringen säkerställa att omgivande 

mark och byggnader höjdsätts så att avrinning till regnbädden är möjliggörs.  

I föreliggande utredning har ett behov av totalt 260 m2 regnbäddar identifierats 

för att nå reningskraven (vilket ger en kapacitet att ombesörja ca 85 m3 

dagvatten). Detta under följande förutsättningar: 

 

- Regnbäddarna är nedsänkta 100 mm (ytlig magasineringsvolym) 

- 300 mm filtermaterial (jordlager), beräknad porositet 25 % 

- Materialavskiljande duk 

- 350 mm makadam, beräknad porositet 40 % 

 

Ovanstående parametrar är även de som har använts i föroreningsberäkningarna. 

Se schematisk skiss av de olika lagren i Figur 10. 

 

Figur 10 - Konceptuell skiss av en regnbädds uppbyggnad med respektive lager, 
behöver ses över i detaljprojektering.   
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En schematisk skiss av hur regnbäddarna kan tänkas fördelas över området 

illustreras i Figur 11. Fördelningen behöver detaljstuderas och anpassas allt 

eftersom mer detaljerat underlag avseende den framtida utformningen finns att 

tillgå. Då det ännu inte finns en utformning eller höjdsättning inom 

utbyggnadsområdet är det svårt att rita in placering på växtbäddarna. 

 

 

Figur 11 - Grov skiss på hur placeringen av växtbäddar (gröna rektanglar) skulle 
kunna se ut. Placering och utformning behöver ses över när detaljer kring 

utbyggnad och höjdsättning finns. 

 

Regnbäddar kan anläggas både med tät och öppen botten, där det senare fallet 

medger infiltration. Området bedöms (utifrån den geotekniska undersökningen) ha 

potential för infiltration i den östra delen av planområdet, där geotekniken främst 

består av sandig morän. Huruvida om och vart regnbäddarna ska göras 

täta/öppna föreslås beslutas i nästa steg då en mer exakt placering av dessa är 

framtagen.  

7.4 Avskärande diken 
 

I en situation med ett område som ligger högre i plan än intilliggande fastighet(er) 

rekommenderas att anlägga avskärande diken för att förhindra översvämning vid 
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kraftiga regn. Det avskärande diket kan ses som en sista barriär som fångar upp 

och avleder dagvattnet innan det hinner rinna in på intilliggande fastighet(er). 

Särskilt relevant blir det om intilliggande fastighet(er) består av bebyggelse. Vid 

ett kraftigt skyfall som inte kan ombesörjas i dagvattenanläggningar bedöms 

avrinning mot lågpunkten i väst vara en relativt lämplig avrinningspunkt varför 

inte ett avskärande dike även mot väst föreslås. 

 

Ett avskärande dike kan utformas på flera sätt, exempelvis som ett makadamdike 

eller som ett gräsdike med dräneringsrör i botten. Medan ett klassiskt svackdike 

helst utformas med en så stor översilningsyta som möjligt (för ökad reningseffekt) 

kan avskärande diken vara relativt smala och bidrar inte nämnvärt till rening. Se 

Figur 12 för förslag på ungefärlig placering av diket. 

 

 

Figur 12 - Exempel på avskärande dike med röd markering. 

7.5 Permeabla beläggningar 
 

Vissa typer av hårdgjorda ytor kan med fördel anläggas med permeabla 

beläggningar för att medge viss rening och fördröjning, och på så vis avlasta 

övriga dagvattenåtgärder och ledningsnät. Exempel på ytor som bör övervägas att 

anläggas med permeabla beläggningar är gång- och cykelvägar, lekplatser, och i 

viss mån även parkeringar. Hur permeabla beläggningar utformas behöver 

anpassas efter de platsspecifika förutsättningarna. Vanliga permeabla 

beläggningar är dock smågatsten, hålstensbeläggningar, grus och permeabel 

asfalt. En förutsättning är att de inte anläggs i branta lutningar då infiltrationen 

koncentreras med potentiell igensättning som följd. För att ge tillräcklig 
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fördröjning rekommenderas ett underliggande lager med god porositet med ett 

dräneringsrör i botten. 

 

7.6 Stuprörskastare och rännor 
 

Där byggnad ligger i anslutning till en regnbädd kan takvatten med fördel avledas 

ytligt till regnbädden. Det föreslås ske via stuprör och dagvattenrännor. Då man 

vill undvika stående vatten längs fasad är det viktigt att utformningen görs 

korrekt. Nedanstående är således en beskrivning på hur ytlig avledning kan 

genomföras och inte en dagvattenåtgärd i sig. 

 

- De första tre metrarna bör marken luta bort från husgrunden med ca 5 % 

lutning, varefter lutningen kan minska till 1–2 % bort från fasad.  

- De första två metrarna bör anläggas med ränndalsplattor för att undvika 

onödig erosion. Rändalsplattan närmast husgrunden bör anläggas med 

bakkant.  

- För att undvika stänk bör avståndet mellan utkastare (stuprör) och 

rändalsplatta vara mindre än 5 cm.   
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8. Bedömning av den föreslagna dagvattenhanteringen 

Då det inte finns ett utbyggt VA-nät inom planområdet antas att ett sådant 

kommer anläggas och därmed anpassas efter gällande krav och standard. 

Föreslagna regnbäddar kommer kunna fördröja och rena den ökade mängd 

dagvatten som uppkommer vid ett framtida 20-årsregn med klimatfaktor jämfört 

med dagens avrinning vid samma återkomsttid. 

 

Den största föroreningspåverkan i planområdet kommer från parkeringsytor varför 

det är prioriterat att omhänderta dagvatten från dessa. Utifrån de översiktliga 

föroreningsberäkningarna minskar de flesta föroreningsnivåer med över 50 % 

jämfört med dagens nivå efter behandling i regnbäddar. En viss ökning i 

föroreningsnivåer sker dock för fyra ämnen. Även dessa minskar dock flera gånger 

om jämfört med vad fallet hade varit utan regnbäddarna varför en 

helhetsbedömning tordes kunna göras för fallet. Då den illustrerade planen inte 

har detaljritats ännu bör dagvattenhanteringen ses över och anpassas ytterligare i 

nästa skede.  

 

Avseende konsekvenserna vid ett 100-årsregn och/eller ett Köpenhamnsregn är 

detta helt avhängt på vilka val som görs vid höjdsättning av den utbyggda planen. 

Om de råd som givits avseende tydliga skyfallsvägar och inga lågpunkter intill 

fastighet följs bedöms extremregn kunna avledas från området.  
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9. Slutsats 

- Dagvattenanläggningar behöver dimensioneras för att kunna fördröja 

minst 40 m3 för att klara av kravet om att inte öka flödet vid ett 20-

årsregn. 

- Då området som står inför utbyggnad idag främst består av oexploaterad 

mark innebär detta en kraftig ökning av föroreningar efter utbyggd plan 

(utan dagvattenhantering). 

- Dagvattenhantering föreslås primärt ske i regnbäddar. 

- Totalt föreslås 260 m2 regnbäddar (vilket ger en behandlingsvolym på 85 

m3). 

- Efter behandling i regnbäddar reduceras föroreningsnivåerna med mer än 

50 % för de allra flesta föroreningar jämfört med dagens situation.  

- Fyra föroreningar ökar i nivåer jämfört med dagens situation, även efter 

behandling i regnbäddar. Dessa reduceras dock kraftigt jämfört med vad 

fallet hade varit utan behandling i regnbäddar.  

- Inom det framtida planområdet finns det idag inga lågpunkter som 

riskerar att fyllas upp vid ett extremregn. Det finns däremot stora 

lågpunkter i intilliggande områden som bör hanteras i ett större 

sammanhang. 

- För att skydda den fastighet som ligger direkt nedanför Vansta 5:50 till öst 

föreslås ett avskärande dike. 
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10. Fortsatt arbete /ytterligare utredningar 

När dagvattenutredningen ska användas som underlag för system- och 

bygghandling behöver ytterligare beräkningar och handpåläggning utföras.  

 

Om det visar sig att föreslagen mängd regnbäddar inte är möjlig att uppnå 

föreslås att följande alternativ utreds i stället: 

- Seriekopplade dagvattenanläggningar 

- Komplettera regnbäddar med en ”end-of-the-pipe”-lösning nedströms 

(exempelvis en torrdamm, våtdamm eller översilningsyta), innan utsläpp i 

recipient 

- Bedöma recipientpåverkan i ett större perspektiv. Dvs att samtliga 

pågående detaljplaner med Muskan som recipient vägs samman för att se 

den sammanvägda påverkan på MKN. I många fall kan en detaljplan för 

ett tidigare exploaterat område med enkla medel reducera sina 

föroreningsnivåer långt under befintliga nivåer, vilket skulle kunna ses 

som en kompensationsåtgärd till en exploatering som sker på en tidigare 

oexploaterad mark.  

 

Parallellt med framställandet av dagvattenutredningen för Vansta 5:50 tas ett 

översiktligt PM fram där skyfallsfrågan och föroreningssituationen inom 

avrinningsområdet diskuteras i ett större perspektiv. Det översiktliga PM:et är inte 

en fullgod dagvattenutredning i sig utan syftar till att komplettera 

dagvattenutredningarna för att hjälpa att se helheten.  
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