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1

Inledning
1.1 Bakgrund
HSB Östergötland avser att skapa förutsättningar för bostadsändamål i form av
flerbostadshus inom fastigheterna Novisen 2 och Birgitta 5 i Vadstena. Området består
idag (år 2019) av gräs- och naturmark (Figur 1).
Dagvattenfrågan bör utredas i varje detaljplan för att säkerställa en hantering av
dagvatten som inte riskerar att påverka ytvattenförekomsten negativt eller att den
planerade bebyggelsen tar skada vid översvämningar. ÅF har därför av HSB
Östergötland fått i uppdrag att utreda och redogöra för hur dagvatten ska hanteras
inom planområdet.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med röd linje (eniro.se, 2019).
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1.2 Uppdragsbeskrivning
ÅF kommer enligt uppdrag redovisa för:

2



Befintlig dagvattenhantering för planområdet



Recipientens status utifrån befintliga miljökvalitetsnormer, MKN.



Översiktlig beskrivning av geoteknik och grundvattenförhållanden inom
planområdet. Eventuella natur- och kulturintressen, markavattningsföretag
samt vattenskyddsområde beskrivs och beaktas.



Dagvattenflöden och föroreningar som planområdet ger upphov till, i nuläget
och efter exploatering. Flödesberäkningarna utförs enligt rekommendationer i
Svenskt Vattens publikation P110.



Översiktligt illustrera dagvattnets flödesvägar och nivåer vid stora flöden till
följd av kraftiga regn utifrån befintlig höjdsättning. Redogöra för eventuell
påverkan på planområdet från intilliggande områden, samt påverkan från
planområdet på omgivande områden. Ge förslag på principiell höjdsättning av
området med utgångspunkt i att skador på byggnader ska undvikas i samband
med kraftiga skyfall. Hänsyn ska tas till risk för översvämning pga närheten till
Vättern.



Principer för lämpliga åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten i
kombination med översiktliga förslag på lämpliga platser för anläggningarna.
Förslagen ska vara synliga och utgöra en del av områdets gestaltning.

Förutsättningar
2.1 Underlag
Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning:
Underlag
Uppdragsbeskrivning och offert

Datum
2019-03-14

Grundkarta över utredningsområdet

2019-04-04

Plankarta

2019-04-04

Höjddata

2019-04-04

Underlag av förbindelsepunkter VSD

2019-05-07

PM Geoteknik

2018-09-11
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Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:
Underlag
P104

Utgivare
Svenskt Vatten

Publikationsår
2011

P105

Svenskt Vatten

2016

P110

Svenskt Vatten

2016

Skyfallskartering

Länsstyrelsen

2019

VISS, Vatteninformationssystem
Sverige

Länsstyrelsen

2017

Östgötakartan

Länsstyrelsen

2019

Genomsläpplighetskarta

SGU

2019

Jordartskarta

SGU

2019

Förslag på riktvärden för
dagvattenutsläpp

Riktvärdesgruppen

2009

2.2

Svenskt Vatten – Publikation P110 Avledning av dag-,
drän- och spillvatten

Samhällenas avvattning måste lösas med s.k. hållbar dagvattenhantering för att kunna
hantera krav på minskade risker för skador vid översvämningar samt minskade
utsläpp av dagvattenföroreningar. Följande punkter är viktiga att beakta för en hållbar
dagvattenhantering:
1. Ur föroreningssynpunkt är hållbar dagvattenhantering att föredra då såväl
avrunna dagvattenflöden och därmed även föroreningsbelastningen minskar till
recipienten.
2. Kraftiga skyfall måste hanteras med en säker höjdsättning av bebyggelsen.
Dessutom kan det krävas möjligheter att fördröja stora regnvolymer på
planerade översvämningsytor.
3. Den övergripande lägsta säkerhetsnivån vid nybebyggelse för skador på
byggnader mm föreslås vara en återkomsttid på minst 100 år med en
klimatfaktor.
4. Hänsyn måste tas till framtida ökningar av nederbörden till följd av
klimatförändringar. Detta hanteras genom att lägga på en klimatfaktor på de
dimensionerande regnen. Svenskt Vatten föreslår att nederbördsintensiteten
ska ökas med 25 % vid dagvattenberäkningar.
5. Dagvattenledningar dimensioneras för den s.k. hjässnivån (100 procent fylld
ledning) respektive marknivån. I denna utredning betraktas området som tät
bebyggelse och därmed ska dagvattenledningarna dimensioneras, som ett
minimikrav, att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år vid fylld ledning
och 20 år för trycklinjen i marknivån (Figur 2).
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Figur 2. De tre dimensioneringsnivåerna fylld ledning, trycklinje i marknivå samt
kritisk nivå för skydd av byggnad (Svenskt Vatten P110)

2.3

Riktvärdesgruppen – Förslag till riktvärden för
dagvattenutsläpp

Idag (år 2019) finns inga fastställda riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Med
anledning av detta tog Riktvärdesgruppen under år 2009 fram riktvärden för
föroreningar i dagvatten som ska fungera som en indikator på om rening av
dagvattnet är nödvändigt. Reningen ska då göras med bästa möjliga teknik och till en
rimlig kostnad med målsättningen att åtgärderna leder till att riktvärdena inte
överskrids (Riktvärdesgruppen, 2009).
Riktvärdesgruppens riktvärden kan användas som indikator för om dagvatten bör
omhändertas och renas. Nivåer på dessa riktvärden är olika beroende på typen av
recipient samt om utsläppet sker direkt till recipient eller om dagvattnet först leds via
dike, damm eller ledning och därefter till recipienten. I denna utredning jämförs halter
med riktvärde som motsvarar direktutsläpp till havsvik (Tabell 1).
Enligt Weserdomen får man inte riskera att försämra vattenstatus eller äventyra att
miljökvalitetsnormer (MKN), för recipienten, följs. Riktvärdesgruppen förhåller sig till
kvalitetsfaktorer för MKN enligt följande:




Rening ska göras med bästa möjliga teknik och till en rimlig kostnad.
Målsättningen med reningsåtgärder är att riktvärdena ska klaras.
Effekten av planerade anläggningar ska verifieras med hjälp av beräkningar.
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Tabell 1. Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp givna i årsmedelhalt. Angivna
riktvärden motsvarar direktutsläpp till havsvik (Riktvärdesgruppen 2009).
Ämne

Riktvärde
(årsmedelhalt)

Enhet

Fosfor (P)

μg/l

160

Kväve (N)

mg/l

2,0

Bly (Pb)

μg/l

8

Koppar (Cu)

μg/l

18

Zink (Zn)

μg/l

75

Kadmium (Cd)

μg/l

0,4

Krom (Cr)

μg/l

10

Nickel (Ni)

μg/l

15

Kvicksilver (Hg)

μg/l

0,03

Suspenderad substans (SS) mg/l

40

Olja

mg/l

0,4

Benso(a)pyren (BaP)

μg/l

0,03

2.2 Koordinat och höjdsystem
Gällande koordinatsystem för uppdraget är Sweref 99 15 00 och höjdsystem RH2000.

2.3 Dimensioneringsförutsättningar
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella
metoden med regnintensitet enligt Dahlströms formel. Dagvattenflödena beräknas
med följande formel (Svenskt Vatten AB):

=
Där:
=
=
=
Å=
=

∗

∗

∗

ö
å

[/ ]
[ℎ ]
[−]

[ / ,ℎ ]

Allmänna anläggningar dimensioneras för regn med återkomsttider enligt P110. Detta
område betraktas som tät bebyggelse och därmed ska dagvattenledningarna
dimensioneras, som ett minimikrav, att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 år
vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån med en klimatfaktor på 1,25.
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Områdets förutsättningar
3.1 Beskrivning av området
Planområdet utgörs av del av fastigheterna Novisen 2 och Birgitta 5. Området består
av idag (år 2019) av gräsytor med buskar och träd samt naturmark i form av
gräsbevuxen mark som idag används för bete. Figur 3 visar ett flygfoto över det
aktuella området.

Figur 3. Flygfoto över aktuellt område med rödmarkerad planområdesgräns.
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3.2 Flödesvägar och lågområden enligt skyfallskartering inom
och i anslutning till planområdet
Analys av flödesvägar och lågområden inom och i anslutning till planområdet vid
kraftiga skyfall har baserats på Länsstyrelsen i Östergötlands skyfallskartering (Figur
4). Analysen visar en generell flödesriktning i nordöstlig riktning genom planområdet
mot ett stort lågområde. Lågområdet angränsar till planområdets gräns i nordöst.

Figur 4. Analys av flödesvägar och lågområden inom och i anslutning till planområdet
enligt Länsstyrelsen i Östergötlands skyfallskartering. Blå områden visar lågområden
samt blå sträck visar flödesvägar. Röd markering visar planområdets ungefärliga läge.

3.3 Översvämningsrisk kring Vättern
Enligt Vadstena kommuns översiktsplan innebär planområdets närhet till
ytvattenförekomsten Vättern att det föreligger en liten risk för översvämning med
skador på bebyggelse och dagvattenanläggningar som följd.
Vättern rinner ut i Östersjön via Motala Ström. Utloppet vid Motala har en snabbare
landhöjning än Jönköping vid Vätterns sydspets. Det medför att strandlinjen vid sjöns
utlopp inte påverkas av landhöjningen, men däremot sker en tippning av sjön mot
söder. Det innebär att det är Jönköpings kommun som från problem med
översvämning vid högflödesituationer i Vättern (SMHI, 2019).
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3.3.1

Grundläggningsnivå

Enligt planbeskrivningen för detaljplan del av fastighet Novisen 2 m.fl. bedöms, utifrån
Vätterns vattennivå, lägsta grundläggningsnivå vara minst +90,84 (RH2000). Med
lägsta grundläggningsnivå menas underkant på grundsula eller betongplatta.
Tabell 2 redovisar uppmätt vattenstånd i Vättern (SMHI, 2019).
Tabell 2. Uppmätt vattenstånd i Vättern angivet i meter, höjd över havet i höjdsystem
RH1900 samt RH2000.
År 1959-2017
(RH1900)

År 1959-2017
(RH2000)

Lägsta vattenstånd

+ 87,92 meter

+ 88,10 meter

Medelvattenstånd

+ 88,50 meter

+ 88,68 meter

Högsta vattenstånd

+ 88,95 meter

+ 89,13 meter

3.4 Natur- och kulturintressen
Vättern är riksintresse för natur- och kulturmiljö samt fisk och friluftsliv. Vättern är
Natura 2000-område och strandzonen som angränsar planområdet är värdefull för
djurlivet och allmänheten. Dock påverkar inte detaljplanen ovanstående intressen
(Vadstena kommun, 2018).
Inom planområdet finns en registrerad fornlämning (Figur 5). En arkeologisk utredning
har genomförts där det framkom lösfynd av ålderdomligt tegel. Förutom lösfynden
framkom inget av arkeologiskt intresse (Vadstena kommun, 2018).

Figur 5. Kulturhistorisk lämning (blått område) (Vadstena kommun, 2019).
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En mindre del av den västra delen av planområdet ligger inom strandskyddsområde.
Dock anser Vadstena kommun att marken idag har tagits i anspråk som tomtmark
kring befintligt äldreboende och tillstyrker därmed att upphäva strandskyddet.

3.5 Geotekniska förhållanden
3.3.2

Markförhållanden

Jordarterna inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av lerig morän samt
fyllning med ett underliggande lager av lera och silt (Figur 6).

Figur 6. Jordarterna inom planområdet utgörs enligt SGU:s jordartskarta av lerig
morän samt fyllning med ett underliggande lager av lera och silt (SGU, 2019). Röd
markering visar planområdets ungefärliga läge.
En geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet (MITTA, 2018). Den
visade att jorden består överst av ett vegetationsskikt och därefter fyllning. Fyllningen
består av mulljord, sten, grus, silt, sand samt tegel. Under fyllningen finns lerig
morän. Det bedöms inte föreligga några stabilitetsproblem inom planområdet. Om
organisk jord och ytlig förekommande löst lagrad jord utskiftas före grundläggning
bedöms det inte föreligga några problem med sättningar. Det förordas geotextil på
schaktbotten som materialavskiljande lager.
Genomsläppligheten inom planområdet, enligt SGU:s karta för genomsläpplighet, är i
den sydvästra delen låg samt i den nordöstra delen hög (Figur 7). Enligt den
geotekniska utredningen är infiltrationen inom planområdet begränsad på grund av
täta jordar samt att grundvattennivån är relativt nära markytan.
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Figur 7. Genomsläppligheten, enligt SGU:s karta för genomsläpplighet, är i den
sydvästra delen låg samt i den nordöstra delen hög (SGU, 2019). Röd markering visar
planområdets ungefärliga läge.

3.3.3

Grundvattennivåer

Även grundvattennivåerna undersöktes i den geotekniska utredningen och
grundvattennivån inom planområdet uppmättes till + 88,5 meter (RH2000), vilket
motsvarar 1,2 till 1,3 meter under markytan. Den uppmätta grundvattennivå bedöms
dock som lägre än vad som är normalt för området.
En säkerhetsmarginal på minst 0,5 meter krävs från schaktbotten och underkant
dagvattenanläggningar till högsta grundvattennivå.

3.6 Föroreningar i mark
Det finns inga kända föroreningar i mark inom planområdet. Marken är idag (år 2019)
naturmark och inga tidigare verksamheter är kända (Vadstena kommun, 2018).

3.7 Recipient och miljökvalitetsnormer
EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004
som Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så
kallade miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som
införts i svensk lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa
utsläppskällor. Normerna för vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst
ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att
beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster ska uppnå god status eller potential innan år 2027 samt att ingen
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vattenförekomsts status får försämras, den ska istället förbättras eller bevaras.
Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status
och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på
att vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk
status ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som
används för statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller
verksamheter som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas.
Recipient för dagvatten från planområdet är Vättern (EU CD: SE646703-142522)
(Figur 8) (Viss, 2019). Den ekologiska statusen och kemiska statusen i Vättern
klassificeras idag som god respektive uppnår ej god (Tabell 3). Recipienten har
miljöproblem så som morfologiska förändringar och kontinuitet samt miljögifter.
Tabell 3. VISS statusklassificering av recipienten Vättern från 2017-02-23 .
Vattenförekomst
VätternSE646703-142522

Ekologisk status
Status
MKN
(dagsläge) (framtida mål)
God
God ekologisk
ekologisk
status
status

Kemisk status
Status
(dagsläge)
Uppnår ej god
kemisk
ytvattenstatus

MKN
(framtida mål)
God kemisk
ytvattenstatus

Kvalitetskravet enligt MKN är att Vättern ska bibehålla god ekologisk status. Målet är
även att Vättern ska uppnå god kemisk ytvattenstatus med undantag för bromerad
difenyleter och kvicksilver samt kvicksilverföreningar, där kraven är mindre stränga.
Detta beror på att det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka halterna av dessa
ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Vättern uppnår inte
god status med avseende på tributyltenn och har därmed en tidfrist till år 2027 för
denna förening.

Figur 8. Planområdets geografiska placering (stjärnmarkering) i förhållande till
ytvattenförekomsten Vättern (turkosmarkerad).
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3.8 Befintlig dagvattenhantering
Planområdet lutar i nordöstlig riktning mot befintligt dike. Området är som högst i
sydväst med en nivå på cirka + 91 meter och lutar ner mot nordöst på nivå cirka + 89
meter (RH2000). Dikesbotten i befintligt dike är på nivå ca + 88,7 längs med större
delen av diket. Figur 9 illustrerar ytlig avrinning idag (år 2019).

Figur 9. Utdrag ur grundkartan med befintliga markhöjder i RH2000. Gul markering
visar planområdets läge. Blå pilar visar övergripande flödesriktning.
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Längs planområdets nordöstra gräns finns idag (år 2019) ett befintligt dike som
avvattnar området (Figur 9). Vid platsbesök 2019-04-14 noterades det att det var
höga vattennivåer i diket (Figur 10). Vatten dämmer troligtvis upp från Vättern.
Eventuellt behöver diket även rensas för att uppnå en god funktion.

Figur 10. Dike i planområdets nordöstra gräns med högt stående vatten. Bakom
trädlinjen ligger Vättern.
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Idag (år 2019) finns inga kommunala VA-ledningar i anslutning till planområdet. VAhuvudmannen har dock lämnat förslag på förbindelsepunkter för vatten, spillvatten
och dagvatten enligt Figur 11.

Figur 11. VA-huvudmannens förslag på förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och
dagvatten. Gul markering visar planområdets läge.

3.9 Markavvattningsföretag
Inga markavvattningsföretag har identifierats inom eller i anslutning till planområdet
(KlimatGIS Östergötland, 2019).
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3.10 Vattenskyddsområde
Planområdet ligger i närheten vattenskyddsområdet för Vättern (Figur 12). För
vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter enligt beslut 2014-01-30. Det finns dock
ingen föreskrift gällande utsläpp av dagvatten.

Figur 12. Planområdets närhet till vattenskyddsområdet för Vättern (Länsstyrelsen
Östergötland, 2019). Röd markering visar planområdets ungefärliga läge.
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Planområdets föreslagna utformning
Planområdet Novisen 2 m.fl. kommer att utvecklas till ett område för
bostadsbebyggelse i form av 35-40 lägenheter i flerbostadshus enligt Figur 13. Även
vård- eller äldreboende kan bli aktuellt. Illustrationsplan med placering av byggnader
mm finns inte framtagen.

Figur 13. Plankarta för Novisen 2 m.fl. som visar den planerade exploateringen. Gul
linje markerar plangräns. (Vadstena kommun, 2019-04-04).
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Beräkningar
Dagvattenflöden och föroreningsbelastning beräknades med hjälp av recipient- och
dagvattenmodellen StormTac (v19.1.2). Modellen används för översiktliga beräkningar
av flöden och koncentrationer av olika föroreningar. Indata till modellen består av
nederbördsdata samt områdets area och markanvändning. Till beräkningarna
använder modellen vetenskapligt granskade schablonhalter av föroreningar baserade
på flödesproportionell provtagning.

5.1 Indata
Föroreningsmängder har beräknats utifrån en årsnederbörd om 520 mm och kommer
från SMHI:s mätstation Vadstena (stationsnummer 8427). Nederbördsvärdet är
korrigerat med en faktor 1,1 för att ta höjd för mätförluster. Markanvändning före
exploatering har tolkats utifrån flygfoto medan arealer för markanvändningen efter
exploatering beräknades efter erhållen plankarta.
Markanvändning före och efter exploatering för planområdet redovisas i Tabell 4.
För att dimensionera anläggningar för transport eller utjämning av dagvattenflöden
används specifika dimensionerande avrinningskoefficienter för respektive
markanvändning angivna i t.ex. Svenskt vatten publikation P110.
De dimensionerande avrinningskoefficienter skiljer sig från de
volymavrinningskoefficienter som används för beräkning av årliga flöden och
beräkning av föroreningstransport. Volymavrinningskoefficienterna är empiriskt
framtagna från en längre period av flödesmätning från områden med viss
markanvändning.
Tabell 4. Markanvändning före och efter exploatering som nyttjades till beräkningar
av dagvattenflöden och föroreningar i StormTac.

Markanvändning

Volymavrinningskoefficient
(φ)

Avrinningskoefficient
(φ)

Före
exploatering
(ha)

Efter
exploatering
(ha)

Blandat grönområde

0,10

0,10

0,49

-

Flerfamiljshusområde

0,45

0,40

-

0,49

0,49

0,49

Totalt
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5.2 Flödesberäkningar
Beräknat dimensionerande flöde för planområdet vid ett 5, 10, 20 och 100-års regn
redovisas i Tabell 5. Regnintensitet, Å, har beräknats för ovanstående årsregn med en
regnvaraktighet på 10 minuter.





å

= 181

,
å
å

,ℎ

,
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,ℎ

,
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,ℎ

å

,
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Vid beräkning av dimensionerande flöde efter exploatering har regnen kompletterats
med en klimatfaktor på 1,25 enligt Svenskt Vattens rekommendationer.
Beräkningarna visar att dagvattenflödet kommer att öka efter exploatering jämfört
med innan exploatering.
Tabell 5. Beräknade dimensionerande flöde före och efter exploatering. Vid beräkning
av dimensionerande flöde efter exploatering har regnen kompletterats med en
klimatfaktor på 1,25.

Parameter

Dimensionerande
flöde (l/s)

Dimensionerande flöde
(l/s)

Före exploatering
utan klimatfaktor

Efter exploatering
med klimatfaktor 1,25

5 – års-regn

6,9

44

10 - års-regn

8,7

56

20 - års regn

11

70

100 - års regn

19

120

Enligt uppgift från VA-huvudmannen ska dagvatten fördröjas så långt som är möjligt
innan det avleds till hänvisad förbindelsepunkt för dagvatten, som i detta fall är
befintligt dike som angränsar till planområdets nordöstra gräns.

5.3 Föroreningsberäkningar
Föroreningshalter före respektive efter exploatering för planområdet redovisas i Tabell
6.
Resultatet indikerar att halterna för samtliga föroreningar kommer att öka efter
exploatering av planområdet.
Alla beräknade föroreningshalterna efter exploatering av planområdet, förutom kväve,
nickel och kvicksilver, överskrider Riktvärdesgruppens föreslagna riktvärden som
motsvarar direktutsläpp till havsvik .
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Tabell 6. Beräknade föroreningshalter i StormTac före och efter exploatering för hela
planområdet. Gråmarkerade celler visar halter som överskrider riktvärdet.

P

μg/l

Före
exploatering
97

N

mg/l

0,97

1,6

Pb

μg/l

4,6

14

8

Cu

μg/l

9,7

28

18

Zn

μg/l

19

94

75

Cd

μg/l

0,20

0,64

0,4

Cr

μg/l

1,4

11

10

Ni

μg/l

0,88

8,6

15

Hg

μg/l

0,0084

0,024

0,03

SS

mg/l

34

65

40

Olja

mg/l

0,13

0,64

0,4

BaP

μg/l

0,0076

0,046

0,03

Förorening

Enhet

Efter
exploatering
220

Riktvärde
160
2,0

Tabell 7 visar beräknade mängder av olika föroreningar för planområdet. Mycket små
beräknade föroreningsmängder (>10-3 kg) redovisas inte, då det är osäkert att dra
slutsatser gällande planområdets påverkan på recipienten utifrån de små mängderna.
Beräknat resultat indikerar att föroreningsbelastningen för samtliga föroreningar ökar
efter exploatering för planområdet.
Tabell 7. Beräknade föroreningsmängder per år i StormTac före och efter exploatering
för planområdet.

P

Före exploatering
(kg/år)
0,034

Efter exploatering
(kg/år)
0,28

N

0,34

2,0

Pb

0,0016

0,018

Cu

0,0034

0,036

Zn

0,0066

0,12

Cr

0,00049

0,014

Ni

0,00031

0,011

Förorening

SS
Olja

12

83

0,046

0,82
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Föreslagen dagvattenhantering
Det beräknade resultatet indikerar att föroreningsmängderna för samtliga ämnen ökar
för planområdet efter exploatering, vilket innebär att det föreligger ett behov av att
rena det dagvatten som genereras inom planområdet för att det inte ska ske en
försämring av ytvattensförekomstens ekologiska och kemiska status.
Enligt uppgift från VA-huvudmannen ska dagvatten fördröjas så långt som är möjligt
innan det avleds till hänvisad förbindelsepunkt för dagvatten, som i detta fall är
befintligt dike som angränsar till planområdets nordöstra gräns.
Förslag till systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet redovisas i
Figur 14 samt Bilaga 1. Föreslagen dagvattenhantering är enligt följande:








Översilningsytor ska anläggas för att omhänderta dagvatten från takytor och
hårdgjord förgårdsmark. Det innebär att dagvattnet renas och fördröjs genom
infiltration i grönytor.
Genomsläpplig beläggning i form av tex genomsläpplig asfalt eller
hålstensbeläggning ska anläggas på parkeringsytan för fördröjning och rening
av dagvatten.
Längs med planområdesgräns och parkeringsyta ska det anläggas grunda och
flacka uppsamlande diken som ska leda dagvatten från planområdet till
befintligt dike som angränsar till planområdets nordöstra gräns. Dessa diken
innebär även att dagvatten fördröjs och renas.
För att även kunna dränera överbyggnaden på parkeringen måste diket som
anläggs längs planområdets sydöstra gräns göras djupare, med brantare
släntlutning och inte skålformat.

Ytbehovet för infiltration i grönyta för omhändertagande av dagvatten från takytor och
hårdgjord förgårdsmark är generellt att en vanlig plan grönyta, där marken har låg
genomsläpplighet, ska var nästan dubbelt så stor som avvattningsytan. Ytbehovet
minskar om grönytan kan sänkas ner. Den hårdgjorda förgårdsmarken kan även
anläggas med genomsläpplig beläggning för att minska ytbehovet för infiltration i
grönyta. Dock kan de uppsamlande skålformade dikena utformas så att de
kompenserar för om ytbehovet för infiltration i grönyta inte kan uppnås inom
planområdet.
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Figur 14. Översiktligt förslag till systemlösning för dagvattenhantering för
planområdet.
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6.1 Placering och höjdsättning av bebyggelse, vägar etc.
Enligt planbeskrivningen för detaljplan del av fastighet Novisen 2 m.fl. bedöms, utifrån
Vätterns vattennivå, lägsta grundläggningsnivå vara minst +90,84 (RH2000). Med
lägsta grundläggningsnivå menas underkant på grundsula eller betongplatta.
Dagvattenanläggningar, tex uppsamlande diken, inom fastigheten bör anläggas över
Vätterns högsta vattenståndsnivå, dvs över +89,13 meter (RH2000).
Figur 15 illustrerar områden inom planområdet där marknivån understiger Vadstena
kommuns rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå samt Vätterns högsta
vattenståndsnivå.

Figur 15. Områden inom planområdet som understiger Vadstena kommuns
rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå samt Vätterns högsta
vattenståndsnivå. Blått område illustrerar där marknivån understiger + 90,84 meter
(RH2000) och magenta färgat område illustrerar där marknivån understiger + 89,13
meter (RH2000).
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För att undvika skador vid kraftiga skyfall måste planområdet utformas med en säker
höjdsättning av bebyggelsen.
Bebyggelse ska ansättas till en höjd som är högre än angränsande gata och
omgivande grönytor. Detta medför att dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas
ytligt via gator och grönytor (sekundära avrinningsvägar) vid händelse av att
dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas (Figur 16). Inga lokala
lågpunkter får skapas inom kvartersmarken. Bebyggelsen måste även placeras så att
det inte skapas instängda områden inom kvartersmarken.

Figur 16. Förslag på sekundära avrinningsvägar (blå pilar) vid händelse av extrem
nederbörd inom planområdet.
När dräneringsvatten från husgrund avleds med självfall till dagvattensystem finns det
risk för att vatten kommer att dämma bakåt i servisledningen, då dagsystemet är
överbelastat. Då det är höga vattennivåer i befintligt dike kan det bli svårt att leda
dräneringsvattnet dit, därmed kan dräneringsvattnet behövas ledas till kommunala
dagvattenledningar, eventuellt genom pumpning. Lösning för dräneringsvatten är
beroende av höjdsättningen av planområdet.
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6.2 Översilningsytor för dagvatten från takytor och hårdgjord
förgårdsmark
Avledning av dagvatten från hustaken ska göras ytligt med stuprörsutkastare till
översilningsytor (Figur 17 och 18). Även dagvatten från den hårdgjorda
förgårdsmarken ska avledas ytligt till grönytor för infiltration. Genom att låta vattnet
avrinna ytligt och infiltrera ovanifrån erhålls en rening av vattnet genom luftning och
avsättning av partiklar i det översta markskiktet. Det innebär även att det blir en
flödesutjämning av dagvattnet. Lutning på översilningsytan bör inte överstiga 5
procent.

Figur 17. Principskiss för infiltration i grönyta, översilningsyta (Foto: Stockholm Stad).

Figur 18. Takdagvatten leds till grönyta för infiltration. En liten stenkista är anlagd i
grönytan (Foto: Stockholm Stad).
Vid användning av stuprörsutkastare är det viktigt att marken är hårdgjord närmast
huset, alternativt kan en tät duk användas. Närmast byggnaden, cirka 3 meter, ska
marken luta 5 procent och därefter minst cirka 1-2 procent för att undvika att
dagvatten rinner in mot byggnaden. Infiltrationsförmågan i grönytan kan förstärkas
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om sand blandas in i det jordlager som ligger närmast gräsytan. Matjordslagret bör ha
en tjocklek på minst 15 centimeter. Då den mottagande grönytan består av mark med
låg genomsläpplighet kan ytan även anläggas med krossmaterial de första metrarna
för att ytterligare underlätta infiltrationen av vattnet. Principskiss på översilningsyta
för takvatten med uppsamlande infiltrationsstråk visas i Figur 3. I detta planområdet
ska det uppsamlande infiltrationsstråket ersättas med ett grunt uppsamlande dike, då
grundvattenytan ligger cirka 1 meter under befintlig markyta inom planområdet.

Figur 19. Skiss där tak- och ytvattnet leds ut över mark. (Svenskt Vatten, P105).
Drift och skötsel av anläggningen
Ytskiktet kan behöva bytas ut eller luckras för att förhindra igensättning. Kraftig
gräsväxt motverkar igensättning.
Grönytorna är relativt lätta att underhålla. Skötseln består av gräsklippning och att
ytan bör hållas fri från skräp och löv.
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6.3 Genomsläpplig beläggning på parkeringsyta
En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och
bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Parkeringsytan ska anläggas
med genomsläpplig beläggning i form av tex genomsläpplig asfalt eller
hålstensbeläggning (Figur 20).

Figur 20. Genomsläpplig asfalt samt gräsarmerad hålstensbeläggning. (Foto:
Stockholm Stad).
Figur 21 visar en principskiss på genomsläpplig beläggning. För att fördröja 20 mm
nederbörd krävs mindre än 10 centimeter porös makadamfyllning under ytan. Då
parkeringsytan måste tåla belastningen från tyngre fordon kräver konstruktionen ett
bärlager i botten som även kan behöva kompletteras med ett förstärkningslager.
Nederbörd som överskrider infiltrationskapaciteten behöver avledas till det
uppsamlande diket längs sydöstra planområdesgränsen.

Figur 21. Principskiss genomsläpplig beläggning. (Illustration: Stockholm Stad).
Drift och skötsel av anläggningen
Det är viktigt att den genomsläppliga beläggning underhålls genom högstryckspolning i
kombination med vakuumsugning, byte av fogmaterial samt eventuell gräsklippning
och ogräsrensning. Rasterytor med gräs är svårare att underhålla eftersom de inte kan
vakuumsugas. På längre sikt måste ytlagret bytas ut då genomsläppligheten minskar
och anläggningen till slut blir helt igensatt.
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6.4 Uppsamlande diken
Överskottsvatten som inte infiltrerar i grönytorna ska rinna mot uppsamlande diken
som är grunda, flacka och skålformade (Figur 22 och 23). Dessa diken ska placeras
längs med planområdesgräns och parkeringsyta. De uppsamlande dikena ska sedan
leda dagvatten till befintligt dike som angränsar till planområdets nordöstra gräns.

Figur 22. Exempel på ett grunt och flackt uppsamlande dike. Diket är även
skålformat.

Figur 23. Exempel på utformning av gångväg över dike.
För att även kunna dränera överbyggnaden på parkeringen måste diket som anläggs
längs planområdets sydöstra gräns göras djupare, med brantare släntlutning och inte
skålformat.
Höjdsättningen av dikena bör anpassas till Vätterns högsta vattenstånd, dvs
dikesbotten vid utloppet från planområdet vid anslutning till befintligt dike nordöst om
planområdesgränsen bör vara högre än +89,13 meter (RH2000).
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6.5 Reningseffekt med föreslagna dagvattenanläggningar
Reningseffekten för respektive föreslagen dagvattenanläggning baseras på en
sammanställning av ett antal olika vetenskapliga studier och redovisas i Tabell 8
(StormTac, 2019).
Tabell 8. Reningseffekt för respektive föreslagen dagvattenanläggning (Stormtac,
2019).
Reningseffekt (%)

7

P

N

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

SS

olja

Översilningsyta

40

30

55

55

50

55

45

45

70

80

Genomsläpplig beläggning

65

75

70

75

95

70

70

65

90

85

Dike

30

20

40

20

55

35

35

50

65

85

Diskussion och slutsatser
Följande slutsatser kan sammanfattas utifrån ett dagvattenperspektiv.


Utförda beräkningar av mängder för olika föroreningar i dagvatten indikerar att
föroreningsbelastningen ökar efter exploatering. Genom att rena planområdets
dagvatten i föreslagna dagvattenanläggningar kommer exploateringens
påverkan på recipienten att minska.



Enligt uppgift från VA-huvudmannen ska dagvatten fördröjas så långt som är
möjligt. De föreslagna dagvattenanläggningar innebär att dagvatten kommer
att fördröjas.



Förslaget till systemlösning för dagvattenhantering inom planområdet är
följande:
o
o
o

o



Översilningsytor ska anläggas för att omhänderta dagvatten från
takytor och hårdgjord förgårdsmark.
Genomsläpplig beläggning i form av tex genomsläpplig asfalt eller
hålstensbeläggning ska anläggas på parkeringsytan.
Längs med planområdesgräns och parkeringsyta ska det anläggas
grunda och flacka uppsamlande diken som ska leda dagvatten från
planområdet till befintligt dike som angränsar till planområdets
nordöstra gräns.
För att även kunna dränera överbyggnaden på parkeringen måste
diket som anläggs längs planområdets sydöstra gräns göras djupare,
med brantare släntlutning och inte skålformat.

Ytbehovet för infiltration i grönyta för omhändertagande av dagvatten från
takytor och hårdgjord förgårdsmark är generellt att en vanlig plan grönyta, där
marken har låg genomsläpplighet, ska var nästan dubbelt så stor som
avvattningsytan. Dock kan de uppsamlande skålformade dikena utformas så
att de kompenserar för om ytbehovet för infiltration i grönyta inte kan uppnås
inom planområdet.
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E-området i planområdets östra hörn bör flyttas då det hamnar i konflikt med
det uppsamlande diket för parkeringsytan.



Lägsta grundläggningsnivå rekommenderas vara minst + 90,84 (RH2000).
Med lägsta grundläggningsnivå menas underkant på grundsula eller
betongplatta.



Dagvattenanläggningar inom fastigheten bör anläggas över Vätterns högsta
vattenståndsnivå, dvs över + 89,13 meter (RH2000). Det innebär att
dikesbotten vid utloppet från planområdet vid anslutning till befintligt dike
nordöst om planområdesgränsen måste anläggas över högsta
vattenståndsnivån. Vid platsbesök 2019-04-14 noterades det att det var höga
vattennivåer i diket. Vatten dämmer troligtvis upp från Vättern. Eventuellt
behöver diket även rensas för att uppnå en god funktion.



De höga vattennivåerna i befintligt dike innebär att det kan det bli svårt att
leda dräneringsvattnen från husgrund dit, därmed kan dräneringsvattnet
behövas ledas till kommunala dagvattenledningar, eventuellt genom
pumpning. Lösning för dräneringsvatten är beroende av höjdsättningen av
planområdet.



Bebyggelse ska även ansättas till en höjd som är högre än angränsande gata
och omgivande grönytor. Detta medför att dagvatten vid extrem nederbörd
kan avledas ytligt via gator och grönytor (sekundära avrinningsvägar) vid
händelse av kraftiga regn. Inga lokala lågpunkter får skapas på gator eller
inom kvarteren. Bebyggelsen måste även placeras så att det inte skapas
instängda områden inom kvarteren.

Ytterligare utredningar
Höjdsättning av planområdet inklusive diken samt lösning för avledning
dräneringsvatten från husgrund bör utredas utifrån att vatten från Vättern dämmer
upp i befintligt dike dit dagvatten från planområdet ska ledas. Därmed måste hänsyn
tas till Vätterns högsta vattenståndsnivå vid höjdsättning av dagvattenanläggningarna.
Hänsyn måste även tas till lägsta grundläggningsnivå för byggnad. Detta kan ske
genom en förprojektering av marken och dagvattensystemet inom planområdet.
Föreslagen vattengångsnivå för spillvatten i angiven förbindelsepunkt till de
kommunala VA-ledningarna måste också beaktas.
Ny placering av E-område inom planområdet bör utredas.
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Överskottsvatten som
inte infiltrerar i
grönytorna ska rinna
mot uppsamlande
diken som är grunda,
flacka och
skålformade.

strandskyd

dslinje 10

0m

Infiltration i grönyta för
dagvatten från takytor och
hårdgjord förgårdsmark.

B D
BEFINTLIGT DIKE

E
a1
Dagvattenutredning Novisen 2 m.fl.
Överskottsvatten som inte
infiltrerar i den genomsläppliga
beläggningen ska rinna mot ett
uppsamlande dike.
För att kunna dränera
överbyggnaden på parkeringen
måste diket göras djupare och
med brantare släntlutning.
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