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1. Bakgrund och syfte 

Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Vadstena kommun utfört en 
dagvattenutredning för del av fastigheten Kungs Starby 2:1. Dagvattenutredningen ska 
utgöra underlag till Detaljplan för del av Kungs Starby 2:1, område för verksamhet. Aktuellt 
detaljplaneförslag avser möjliggöra etablering av verksamheter där en stor bredd på 
inriktningen medges såsom service, lager, tillverkning med begränsad 
omgivningspåverkan. Detaljplaneområdet ligger i sin helhet inom invallningsföretaget 
Kungs Starby, varför en parallell tillståndsprövning bedrivs avseende aktuell detaljplan 
samt ny infart från Ödeshögsvägen till Kronoängens industriområde.  

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva dagens dagvattensituation, förändringarna i 
dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt aktuellt detaljplaneförslag samt ge 
förslag på dagvattenhantering för planerad bebyggelse inom utredningsområdet.  

Samtliga nivåer i utredningen är angivna i SWEREF 99 15 00, RH2000.   
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2. Befintliga förhållanden 

Planområdet är ca 4,6 ha och är beläget vid Vadstena södra infart. Öster om 
detaljplaneområdet ligger Ödeshögsvägen. Norr om planområdet ligger fastigheten 
Kungs Starby 2:25. Detaljplaneområdet angränsar till Vadstena kommuns kommande 
planarbete som syftar till att ordna ny infartsväg till industriområdet Kronoängen. 
Aktuellt detaljplaneförslag omfattar den första delsträckan av infartsvägen. Marken nyttjas 
i nuläget som odlingsmark. Detaljplaneområdet ligger i sin helhet inom 
invallningsföretaget Kungs Starby.  

Fastigheten 2:25 och anslutande mark utgör Kungs-Starby Park, vilket utpekas som ett av 
de värdefullaste områdena ur biologisk synvinkel inom Vadstena kommun.  

Nedströms planområdet och reningsverket ligger Natura 2000-området Vättern östra, se 
figur 1. 

 

Figur 1. Översikt. Aktuellt planområde. Bearbetad från Lantmäteriet. 2019. 
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2.1. Markförhållanden 

Planområdet utgörs av åkermark, med en svag gradient mot väst. Lägsta avvägda punkten 
inom detaljplaneområdet längs med västra gränsen ligger på +88,9 och den högsta på 
+90,2 i öst. Enligt SGU utgörs marken av lerig morän vilken övergår i postglacial finlera 
västerut, se figur 2. 

 

Figur 2. Jordartskarta och aktuellt utredningsområde modifierad från SGU, 2019. 

Geoteknisk1 markundersökning har utförts under hösten 2018 varvid sondering, 
jordprovtagning och pejling av grundvattennivåer noterades. 

Jordprovtagning visar på ett humushaltigt ytskikt med en mäktighet av ca 0,2 m. Lagret 
utgörs huvudsakligen av silt/lera. Under det humushaltiga lagret följer ett lager av lera 
eller lermorän med en mäktighet som varierar mellan 0,6 m längs med nordvästra gränsen 
till ca 3 m djup vid sydvästra gränsen. Efter leran följer ett lager av mycket fast lagrad 
morän ner till ca 7,15 m under mark.  

Grundvattenrören som installerades fylldes med vatten vid installation, men på grund av 
täta jordar sjunker vattnet av mycket långsamt och det gick ej att läsa av korrekta nivåer. 
Grundvattennivåerna noterades i nivåer mellan 0,4 – 1 m över markytan (i uppstickande 
grundvattenrör) två veckor senare.  

Vid skruvborrning noterades stabiliserade grundvattennivåer inom detaljplaneområdet 
mellan 1,84 – 2,1 m under mark längs östra gränsen vid Ödeshögsvägen. Längs med 
västra gränsen bedrevs skruvborrningen till djup>3,3 m varvid inga grundvattennivåer 
noterades. Att grundvattennivån är högre längs med Ödeshögsvägen är sannolikt en följd 
av intilliggande vägdiken och infiltrerat vägdagvatten. Sommaren och hösten 2018 var 

 
1 Kungs Starby 2:1, Vadstena kommun – Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, MUR/Geo. 
Hylanders Geo-Byrå AB. 2018. 
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dock påfallande torra varvid noterade grundvattennivåer ej ska tolkas som normala. 
Under med normala förhållanden kan grundvattennivån antas vara högre. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning tillhörande aktuellt detaljplaneförslag 
utfördes under oktober 20182. Utförda undersökningar påvisade ej förhöjda halter av 
några analyserade föroreningar 

  

 
2 PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1. Vatten och Samhällsteknik AB. 2018. 
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2.1. Kungs Starby invallningsföretag 

Planområdet ligger inom Kungs Starby invallningsföretag. Invallningsföretaget anlades år 
1959, samma år som Vättern senast reglerades. Invallningsföretag anlades för att tillskapa 
bördig åkermark och fungerar på så sätt att vallar har uppförts, en inre och en yttre, för 
att hålla ute Vättern och Mjölnaån. Vallarna ligger på mellan +89,50 – +91,05 möh i 
RH00 vilket innebär ca +89,95 – +91,5 möh i RH2000. Innanför vallarna har 
dräneringsledningar anlagts för att sänka av grundvattennivån och avleda nederbörd. 
Överskottsvatten pumpas ut från området via en pumpstation till Vättern, samtliga 
ledningar, vallar och pumpstationer ägs och drivs i privat regi inom tillståndet för 
invallningsföretaget. Sedan 1959 har Vadstena expanderat och bland annat har Vadstenas 
avloppsreningsverk (ARV) uppförts inom invallningsföretaget varvid vallarnas sträckning 
har justerats. Sträckningen och omfattningen av vallarna är svåra att urskilja, framförallt 
mellan Vadstena ARV’s nordöstra hörn till Kungs Starby park. I figur 3 redovisas 
sträckningen av uppförda vallar, pumpstationens placering samt Mjölnaåns tidigare och 
nuvarande sträckning. 

 

Figur 3 Invallningsföretagets utbredning med uppförda vallars placering, pumpstation 
och anlagda dräneringsledningar redovisade från konstruktionsritningar 
tillhörande Kungs Starby Invallningsföretag, 1959. Intolkad placering av aktuellt 
planområde, Vadstenas ARV samt ny planerad infart från Ödeshögsvägen till 
Kronoängens industriområde. 

Kungs Starby 2:25 är beroende av pumpstationen. I nuläget dräneras åkermarken av de 
dräneringsledningar som figurerar inom nedströms liggande åkermark, när dessa ej 
fungerar stiger vattnet inom invallningsföretaget och grundvattnet inom Kungs Starby 
2:25 rinner då ej undan tillräckligt väl. Under två tillfällen har det stått vatten över 
källargolvet tillhörande ett bostadshus inom fastigheten, vilket inträffat när 
pumpstationen varit ur drift i kombination med nederbörd. Problematiken bedöms vara 
en kombination av ej tillfredsställande dränering inom Kungs Starby 2:25 och 
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invallningsföretagets funktion. Fastighetsägaren har försökt att dränera fastigheten via 
konventionell dränering via schakt och dräneringsledningar, men har ej fått tillåtelse till 
det pga. aktuella fornminnen inom fastigheten. 

Efter att den tilltänkta infarten tillskapats och om de dräneringsledningarna som finns 
inom planområdet proppas längs med nya infarten kommer beroendet av 
invallningsföretaget och nedströms placerad pumpstation att brytas. Grundvattennivån 
inom planområdet kommer då att huvudsakligen bero av Vätterns och dikessystemets 
vattenstånd. I nuläget ligger vattennivån inom diket på +89,0 dvs ca 30 cm över botten, 
mer eller mindre konstant till följd av att diket sannolikt är dämt nedströms.  

Diket kan rensas för att sänka av vattenståndet till ca +88,7, men det kan vara känsligt 
med anledning av att ”Kungs Starby parkområde” har stora naturvärden där stående såväl 
som nedfallna träd är en viktig beståndsdel. Gårdsplanen inom Kungs Starby 2:25 ligger 
på ca +90. Källaren ligger på ca +89,5 och marken nedströms Kungs Starby 2:25 ligger på 
ca +89,2. Grundvattnet bör efter att den nya infarten tillskapats hamna strax under bef 
mark, ca +89,2, men kan stiga över bef mark till ca +89,5 när Vättern står högt, dvs i nivå 
med bef källargolv. Problematiken inom Kungs Starby 2:25 förvärras ej vid 
genomförande av planförslaget, dock bedöms risken fortsatt stor för högt stående vatten 
inom fastigheten så länge fastigheten saknar en fungerande dränering. 

2.2. Hydrologi och avrinningsområde 

Avrinningsområdets utbredning antar samma utbredning likt planområdet, dvs inget 
tillskottsvatten utöver vägdagvattnet från Ödeshögsvägen tillförs planområdet.  

I nuläget avleds överskottsvatten från planområdet via den nedströms placerade 
pumpstationen tillhörande invallningsföretaget. Efter exploatering och uppförande av 
den nya infarten avses dagvatten från planområdet att avledas till det dikessystem som 
leds nordöst om reningsverket. Belastningen till diket kommer på så sätt att öka, medan 
flödet till pumpstationen kommer att minska. Till dikessystemet leds kommunalt 
dagvatten via tre släppunkter. Alternativa släppunkter dit dagvatten från planområdet kan 
ledas med självfall saknas då samtliga vattengångar ligger för högt. 

2.3. Recipient 

Utgående från Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) (utgår 
från EU:s s k vattendirektiv) har Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, 
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för i princip samtliga vattenförekomster. I detta 
fall berörs två vattenförekomster där sådana miljökvalitetsnormer utfärdats: 

 Fornåsa, sedimentär bergförekomst (grundvatten), SE647752-145113 

 Vättern – Storvättern (sjö), SE646703 

Fornåsa är i senaste statusklassningen klassad enligt god kemisk och kvantitativ status.  

För Vätten – Storvättern anges den ekologiska statusen som god men den kemiska 
statusen uppnås ej. Bedömningen grundar sig på mätningar av kvicksilver och PBDE i 
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fisk i Vättern 2001-2006 samt halterna av TBT i sediment. Den kemiska statusen skall 
uppnå god status med undantag 2027. 

Det förväntas att samtliga verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina 
respektive belastningar medverkar till att god status uppnås. Detta är särskilt lämpligt att 
beakta i samband med framtagande av ett detaljplaneprogram. En exploatering förutsätter 
att den inte bryter mot det s k icke försämringskravet inom aktuella vattenförekomster 
och försvårar att god status kan uppnås och vidmakthållas. 
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3. Dagvattenflöden 

Dagvattenavrinningens storlek bestäms främst av nederbördens intensitet och 
varaktighet, avdunstning, markytans beskaffenhet samt avrinningsområdets storlek, form 
och lutning. När naturområden bebyggs förändras den naturliga vattenomsättningen. 
Vegetationen och de betydelsefulla ytliga marklagren tas bort och ersätts av täckande, 
vattentäta konstruktioner som byggnader, vägar och parkeringsplatser. Vattenavrinningen 
från sådana ytor blir i högre grad direkt beroende av nederbörden, den blir snabb och 
dämpas knappt alls. Borttagandet av naturlig vegetation innebär dessutom att växternas 
förmåga att ta upp vatten och på annat sätt kvarhålla vatten elimineras. Avdunstningen 
blir mindre. Följden blir att volymen avrinnande ytvatten ökar. 

Dagvattenproblematiken omfattar generellt såväl effektiv bortledning, så att risken för 
översvämningar minimeras, som utjämning av flödet för att minimera risken för 
störtflöden nedströms, samt behov av rening av vattnet.  

3.1. Klimatförändringar 

SMHI har gjort klimatscenarier för perioden 1961–2100 för Sveriges samtliga län. 
Årsmedelnederbörden i Östergötlands län beräknas öka med 10–20 % till slutet av seklet, 
med den största ökningen under vinter och vår med upp till 30%3. 

För att kunna möta de större flödena har en klimatfaktor på 1,2 använts. Inga betydande 
skillnader har pekats ut för kortare och längre regn.  

3.2. Förutsättningar och antaganden 

Efter byggnation avses dagvatten från planområdet ledas ut till recipienten Vättern via det 
dagvattendike som ligger norr om nuvarande Kungs Starby invallningsföretag. Praxis 
avseende dimensionering av utjämningsmagasin gäller att nedströms anläggning ej ska ta 
emot mer vatten än i nuläget. I aktuellt fall kommer ofrånkomligen flödet till diket att öka 
då inget flöde från planområdet leds till diket i nuläget. Dock är kapaciteten inom diket 
stor varvid incitamenten till utjämning avseende flödesreglering är svaga. 

Rening av dagvattnet bedöms dock nödvändig sett till aktuell byggnation. Rening föreslås 
ske genom en sedimentationsdamm, vilket på så sätt även medger flödesutjämning vilket 
är positivt, men inte ett krav. 

Flödesberäkningarna är konservativa på så sätt att det antagits en hög hårdgörandegrad, 
för att säkerställa en flexibel användning av marken över tid. Kvartersmark (ca 29 500 m2) 
har antagits utgöras av 100 % hårdgjorda ytor (50% tak, 50% asfalt). Allmän platsmark i 
form av ny väg utgör ca 6500 m2.  

Redovisad dagvattenhantering och ledningsläge/dimension utgör principiella förslag till 
lösning baserad på redovisade ytor i aktuell principskiss. 

 
3 M. Asp et al. (2015). Framtidsklimat i Östergötlands län – enligt RCP-scenarier.  
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Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor har tagits från Svenskt Vatten P110.4 

Återkomsttiden för dimensionering av ledningsnätet bör vara 2 år respektive 10 år för 
trycklinje i marknivå. Området är ej instängt och nedströms liggande infrastruktur som 
riskerar att skadas finns ej. Kommunens ansvar för marköversvämning med skador på 
byggnader sträcker sig till >100 år, se tabell 1. 

Tabell 1. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya 
dagvattensystem5 

 

3.3. Dimensionerande flöden 

I tabell 2 redovisas storlek, rinntid och beräknade flöden för ett regn med 2-, 10-, och 
100-års återkomsttid efter föreslagen byggnation inom planområdet baserat på aktuellt 
detaljplaneförslag. 

Tabell 2. Yta, rinntid, dimensionerande flöde för aktuellt utredningsområde. 

 

  

 
4 Svenskt Vatten P110 – Avledning av dag, drän- och spillvatten. 2016 
 

Kommunens ansvar

Återkomsttid för regn 
vid fylld ledning

Återkomsttid för 
trycklinje i 
marknivå

Återkomsttid för 
marköversvämning med 
skador på byggnader

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 år
Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 år
Centrum- och affärsområden 10 30 >100 år

VA-huvudmannens ansvar

Tak 1,475 0,9 1,33 10
Gata/Parkering 2,13 0,80 1,70 10

Natur 1,00 0,10 0,10 10
Totalt 4,60 3,13 10

500

Dimensionerande 
flöde, 10 år [l/s]

860

Rinntid 
[min]

Ytslag Yta [ha] Avrinningskoeff.
Dimensionerande 

flöde, 2 år [l/s]
Reducerad area 

[ha]
Dimensionerande 
flöde, 100 år [l/s]

1840
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4. Föroreningsberäkning 

Föroreningsberäkningar har gjorts med yt- och dagvattenmodellen StormTac.  

Lokala nederbördsdata används som indata (medelnederbörden 500 mm) för att få mer 
platsspecifika beräkningar. I modellen används en faktor 1,1 för att korrigera för mätfel 
för bland annat vindeffekt, vilket ger en korrigerad medelnederbörd på 550 mm. En 
reducerad hårdgjord area på 0,45 ha före exploatering och 3,13 ha efter exploatering. 

Föroreningsbelastning från planområdet har beräknats före och efter exploatering, med 
beaktande av rening inom föreslagen dagvattendamm. Beräkningarna redovisas i tabell 3. 
Utöver rening inom dagvattendammen tillkommer också viss rening inom dagvattendiket.  

Riktvärdena är tagna från Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärdeshalter för 
dagvattenutsläpp klassade såsom ”låga halter”6. 

Tabell 3. Resultat föroreningsmängder från planområdet och föroreningshalter i utgående 
dagvattenrening före och efter exploatering inklusive rening. Värden i rött anger 
föroreningskoncentrationer>riktvärde. 

 

  

 
6 Riktvärdesgruppen – Stockholms läns landsting. 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år kg/ år

Nuläge [kg/ år] 0,85 10 0,02 0,059 0,22 0,00079 0,0008 0,005 0,0000022 160 0,41 0,00079 0,00012

Nuläge [µ/ l] 160 1900 3,7 11 40 0,15 0,15 0,86 0,0041 29000 75 0,15 0,023

Efter exploatering & rening

Totalt [kg/ år] 2 23 0,11 0,26 1,2 0,0096 0,033 0,081 0,00072 350 5,6 0,0029 0,00053

Totalt [µ/ l] 110 1300 6,2 14 64 0,52 1,8 4,3 0,039 19000 300 0,15 0,028

Riktvärde [µ/ l] 160 2000 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40000 400 0,03
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5. Förordad dagvattenhantering 

Avledning av dagvatten i slutna system (rör) från större områden utan fördröjning eller 
infiltration är otidsenlig och utgör en onödig belastning på miljön och medför ofta ökade 
kostnader. Fördröjning och infiltration kan ske inom olika kategorier, beroende på vart i 
systemet åtgärder sätts in, se figur 6.  

 

Figur 6  Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar (Svenskt Vatten, 
P110)   

Exempel på tekniska lösningar inom respektive kategori redovisas i tabell 7. 
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Tabell 7 Exempel på tekniska lösningar inom de olika kategorierna (bearbetad från 
Svenskt Vatten, P105) 

 

Planområdet lutar mot nordväst och Vättern. Instängda områden förekommer ej inom 
planområdet och nedströms liggande områden är ej översvämningskänsliga. Kvittblivning 
genom infiltration är mindre lämpligt sett till de relativt täta jordlager som förekommer 
inom hela planområdet i kombination med en förväntad hög grundvattennivå. 

Kvartersmark bör ej ligga lägre än +90,0 möh vilket kräver att fastigheterna i de 
nordvästra delarna, närmast föreslagen dagvattendamm, höjs för att kunna avleda 
dräneringsvatten och inte riskera problematik med stående vatten vid extrema regn. 

De dräneringsledningar som i nuläget förekommer inom planområdet, vilka avleder 
vatten till pumpstationen tillhörande Kungs Starby invallningsföretag, behöver proppas 
längs med den nya infarten för att inte invallningsföretaget ska belastas med 
överskottsvatten från planområdet. 

Källare bör ej tillåtas sett till förekommande grundvattennivåer. 

Inom aktuellt planområde lyfts följande förslag till dagvattenlösningar fram, 
dimensionerade för respektive delområde i relation till tillgänglig kapacitet i befintligt 
dagvattendike: 

1) Dagvattendamm 
2) Dräneringsdike 

Föreslagen dagvattenhantering redovisas i Plansch V1 – Dagvattenhantering, plan och 
Plansch V2 – Dagvattenhantering, profil/sektion. 

Kategori Exempel på teknisk utformning
Lokalt omhändertagande Gröna tak
(Privat mark) Infiltration på gräsytor

Genomsläppliga beläggningar
Infiltration och fördröjning i gräs-, grus och 
makadamfyllning
Perkolation
Dammar
Uppsamling av takvatten

Fördröjning nära källan Genomsläppliga beläggningar
(Allmän platsmark) Infiltration på gräsytor

Infiltration och fördröjning i gräs-, grus och 
makadamfyllning
Tillfällig uppdämning av dagvatten på speciellt 
anlagda översvämningsytor
Diken
Dammar
Våtmarker
Svackdiken
Kanaler

Trög avledning Bäckar och diken
(Allmän platsmark) Dammar

Våtmarksområden
Samlad fördröjning Dammar
(Allmän platsmark) Våtmarksområden
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Längs med fastighetens västra kant anläggs ett dräneringsdike enligt principsektion A – A 
i Plansch V2 – Dagvattenhantering, profil/sektion. Dräneringsdikets funktion är att 
samla upp avrinnande ytvatten från hårdgjorda ytor och leda detta till föreslagen 
dagvattendamm. Till dräneringsdiket kan även eventuella interna dagvattenledningar från 
tillkommande byggnader anslutas. Även del av vägdagvattnet kan kopplas på 
dräneringsdiket. 

För att rena och fördröja dagvattnet från planområdet föreslås att en dagvattendamm 
anläggs väster om fastigheten, delvis uppbyggd via vallar. Rening av dagvatten sker 
genom att partiklar tillåts sedimentera inom dammen, vilket kräver att flödeshastigheten 
bromsas upp inom dammen. En av de mest betydelsefulla parametrarna för avskiljning av 
föroreningar i en dagvattendamm är dess förmåga att kvarhålla regnvolymen mellan olika 
regntillfällen, vilket väl beskrivs av dess specifika effektiva permanentvolym beräknad med 
utgångspunkt från tillrinningsområdets reducerade area. 

Genom att dividera permanentvolymen hos en damm med den reducerade arean för dess 
tillrinningsområde erhålls dammens specifika permanentvolym. Den effektiva 
volymkvoten är ett mått på hur effektivt vattnet omsätts i en damm och kan beräknas 
genom dammens längd och bredd. Genom att korrigera den specifika permanentvolymen 
med den beräknade effektiva volymkvoten kan en dagvattendamms specifika effektiva 
permanentvolym beräknas. En genomgång av avskiljningen i svenska dagvattendammar7 
har visat att när den specifika effektiva permanentvolymen uppgår till 150 m3/hared eller 
mer leder ytterligare volymtillskott endast till försumbar ökning av avskiljningen. 

För att tillskapa en specifik effektiv permanentvolym om 150 m3/hared krävs att 
permanentvolymen uppgår till ca 550 m3 beräknad för en reducerad area om 3,13 hared 
och ett längd/breddförhållande 3:1, med ett medeldjup om 1,5 m, vilket ger en effektiv 
volymkvot om 0,86. För att tillskapa en effektiv rening samt förhindra ursköljning vid 
kraftiga regn föreslås att ett strypt utlopp från dagvattendammen anläggs via en uppbyggd 
tröskel med en genomföring med en flödesregulator, alternativt en munkbrunn. 
Tröskelnivån sätts till +89,7 vilket innebär att reglervolymen uppgår till ca 600 m3. 
Utflödet stryps ner till 150 l/s, vilket är tillräckligt för att kvarhålla ett regn med 10-års 
återkomsttid. Vid kraftigare regn kan dagvatten brädda över till diket via tröskeln. 
Tröskeln behöver anläggas med ett förstärkt erosionsskydd för att förhindra att den 
skadas eller sköljs bort. 

Beräknat för en dagvattendamm enligt principsektion B-B i Plansch V2 – 
Dagvattenhantering, profil/sektion krävs att våta ytan uppgår till minst 700 m2. 
Inklusive vall kräver dagvattendammen då en yta om ca 2000 m2. 

Från dagvattendammen anläggs ett nytt dagvattendike med 1 ‰ fall enligt principsektion 
C-C i Plansch V2 – Dagvattenhantering, profil/sektion. Diket skapas via invallning. 

 
7 Pramsten, J. (2010) Avskiljningsförmåga hos dagvattendammar i relation till dammvolym, 
bräddflöde och inkommande föroreningshalt. Vatten, vol. 66, pp. 99-111. 
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Utloppet från det nya dagvattendiket till det befintliga dikessystemet anläggs med samma 
vattengång som befintliga dagvattenledningar vilka mynnar i dikessystemet i nuläget. 

Dagvattendammen är dimensionerad för ett framtida scenario där en mycket hög andel 
hårdgjord mark (100 % inom kvartersmark) tillskapas inom planområdet. 
Dagvattendammen kan även hantera och rena ytterligare tillkommande dagvatten från 
framtida ytor såväl som befintliga ytor, men då med något sämre reningseffekt. 
Dagvattendammen är på så sätt en robust och framtidssäker lösning. Dock kräver alla 
dagvattenanläggningar underhåll för att över tid bibehålla sin utjämnande och renande 
funktion. 

5.1. Hantering av extrema flöden/skyfall 

Ledningsnätet kan inte dimensioneras för att klara de stora flödena som uppstår i 
samband med skyfall. Dagvattnet kommer då under korta tider att ansamlas som ytvatten. 
Det är då viktigt att eftersträva att dagvatten styrs så att omkringliggande områden inte 
översvämmas på ett oönskat sätt.  

Med anledning av att planområdet har en ihållande lutning mot nordväst och Vättern, 
efter justering av marken, föreligger goda förutsättningar för att kunna avleda regn, vilka 
överstiger utjämningsvolymerna; dvs regn med en återkomsttid> 20 år, på ett säkert och 
relativt okomplicerat sätt. Överskottsvatten som ej avleds via dräneringsstråket och 
dagvattendiket kommer att ansamlas inom befintlig åkermark mellan reningsverket och 
den föreslagna dagvattendammen. I och med att marken mellan den nordvästra vallen -
reningsverket och planområdet inte längre dräneras kan detta område att komma att stå 
under vatten mer frekvent. Marken ligger på ca +89,1 - + 89,4 möh, vilket kan sättas i 
relation till Vätterns högvattennivå om +89,4. Så länge denna mark ej bebyggs utgör detta 
inget problem. 
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6. Påverkan på aktuella miljökvalitetsnormer och 
Vättern som vattentäkt 

I nuläget är det en mycket liten avrinning som sker, det mesta av dagvattnet infiltrerar och 
föroreningar fastläggs inom området. En viss del av dagvattnet bildar grundvatten och 
når slutligen den sedimentära bergförekomsten. Belastningen till recipienterna är därför i 
nuläget mycket liten.    

Avsedd exploatering medför ett dagvatten med relativt höga föroreningskoncentrationer 
enligt schablonhalterna. Utan rening överskrids halterna för fosfor, bly, koppar, 
kadmium, zink, krom, kvicksilver, suspenderat material, olja och bap relativt riktvärden. 
Det ska dock påpekas att för ansatt exploateringstyp är beräknade värden väldigt 
generella och kan skilja stort beroende på vilken typ av verksamhet som etableras. Efter 
rening överskrids enbart kadmium och kvicksilver relativt riktvärden. 

Efter exploatering kommer avrinningen till Vättern att öka och i och med att obebyggd 
mark exploateras med bostäder och gator. En viss ökning av föroreningar till 
recipienterna erhålls ofrånkomligen vid exploatering, men kvantiteterna och 
föroreningshalter i utgående dagvatten är förhållandevis låga och bedöms ej riskera 
negativ påverkan på recipienterna eller riskera nedströms naturvärden inom befintligt 
dikessystem såväl som Natura 2000-området Vättern Östra. Vid anläggande av föreslagna 
dagvattenanläggningar kommer inget dagvatten att lämna planområdet orenat, med 
reservation för exceptionella regn. 
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7. Förslag till planbestämmelser 

I detaljplaner kan endast frågor som har stöd i fjärde kapitlet i Plan- och bygglagen (PBL) 
regleras. Vid reglering av dagvattenhantering handlar det framför allt om att skapa goda 
förutsättningar för att avvattna kvartersmark och allmän plats samt att reservera de 
markområden som behövs för att avleda och ta hand om vattnet i allmänna VA-
anläggningar.  

För att kunna säkerställa avvattning och rening av dagvatten från planområdet krävs att 
de utpekade ytorna för tilltänkta dagvattenanläggningar reserveras för detta ändamål. 
Sedimentationsdammen föreslås planläggas genom allmän plats NATUR, vilket kan 
innehålla utrymme för omhändertagande av dagvatten. Tilltänkta ytor för respektive 
dagvattenanläggning kan ges egenskapsbestämmelser:  

NATUR1 – dagvattendamm anges för tilltänkt yta för dagvattendamm. 

Dagvattenanläggningarna är beräknade efter en maximal hårdgörandegrad om 100%, 
inklusive takytor, inom kvartersmark. Totala hårdgörandegraden inom planområdet bör 
inte överskrida 75 %, se tabell 3.  

Nackdelen med en precisering är att planen blir mindre flexibel samtidigt som risken för 
misstolkning minskar. 

När det gäller åtgärder för rening regleras det inte via Plan- och bygglagen utan genom 
annan lagstiftning, främst Miljöbalken. 
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