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Sammanfattning 

På uppdrag av Nykvarn kommun och Paradoumo Byggstyrning AB har Norconsult tagit fram denna 

dagvattenutredning över planområdet Cementen 1 m.fl., Nykvarn kommun. Dagvattenutredningen är 

en uppdatering av en tidigare utredning som genomfördes av Norconsult 2019. Uppdateringen görs 

efter att exploateringsförslaget för detaljplanen har ändrats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

en utvidgning av idrottscentrumet, samt uppföra bostäder och en förskola. Planområdet är ca 25,5 ha. 

Nuvarande markanvändningen utgörs av grusmark där en cementfabrik tidigare låg, en deponi till den 

rivna cementfabriken, åkermark, skogsmark, en fotbollsplan med tillhörande byggnader, en grusväg 

och Trädgårdsvägen. Recipient till planområdet är Turingeån som rinner till sjön Turingen. Inom 

planområdets östra delar finns grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge. 

Möjligheterna till infiltration på området bedöms som goda i östra delen av planområdet där 

jordarterna utgörs främst av isälvssediment och postglacial finsand. Möjligheterna till infiltration är som 

begränsade i övriga delar av området där jordarterna utgörs av glacial lera och postglacial finlera.  

Utlopp för planområdet är ett dike i planområdets nordvästra hörn. Sydväst om planområdet finns tre 

bostadsområden som avrinner mot planområdet. För att säkerställa att diken inom planområdet i 

framtiden även rymmer dagvattenflödet från dessa bostadsområden har dagvattenflödet från dessa 

områden beräknats för ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,25.  

Det framtida dagvattensystemet har dimensionerats efter säkerhetsnivån ”Tät bostadsbebyggelse” i 

Svenskt Vatten P 110. Framtida dagvattenflöden förväntas öka till följd av en större hårdgörningsgrad, 

samt att en klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida regn.  

Dagvatten föreslås fördröjas och renas i en föreslagen dagvattendamm. Delavrinningsområdena B 

och G renas och fördröjs lokalt och där blir dammen endast ett extra reningssteg. Med föreslagna 

dagvattenåtgärder kan ett framtida 20-årsregn fördröjas inom planområdet. 

Genom höjdsättning av området kan dagvatten vid extrema regn avrinna via allmänna vägar och 

markavrinning ut ur planområdet vid utloppsdiket i planområdets norra ände. Det är viktigt att inga 

instängda områden skapas inom bostads- och skolområden för att inte riskera skador på byggnader 

vid marköversvämning. 

Norconsult bedömer att detaljplanen inte riskerar att äventyra möjligheterna att nå satt 

miljökvalitetsnormer för ytvattenrecipienterna Turingeån eller Turingen om föreslagna åtgärder 

genomförs. Med föreslagna reningsåtgärder uppskattas den årliga föroreningsbelastningen från 

planområdet att minska i framtiden jämfört med befintligt scenario, med undantag för ämnena fosfor, 

nickel och kvicksilver. Nickel uppskattas öka ca 0,02 kg, och kvicksilver ca 0,0002 kg per år. 

Beräkningarna bygger på schabloner och ska tas mer som en fingervisning än faktiska värden.   

Bruttobelastningen av fosfor för hela delavrinningsområdet uppgår till 429 kg fosfor per år enligt 

SMHI:s modeldata. Detta kan jämföras med beräknad framtida ökning av fosfor på 1,6 kg/år. 

Omräknat i procent utgör ökningen av fosfor ca 0,37 % av total årlig belastning, vilket bedöms som 

försumbar i förhållande till den totala belastningen.  

Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge bedöms inte äventyras med 

anledning av exploateringen. Det är endast ett mindre område i plankartan som ligger inom 

grundvattenförekomsten, vilket till stor del är bebyggt och kommer inte att förändras med 

exploateringen.  

Om nuvarande höjdsättning vid banvallen behålls bedöms inte exploateringsförslaget leda till att 

banvallen riskerar att översvämmas vid ett 50-årsregn.  
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Bilaga 1. Befintlig dagvattenhantering 
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 Inledning 

Nykvarn kommun och Paradoumo Byggstyrning AB (i rapporten kallad Paradoumo) arbetar med att ta 

fram en detaljplan för området Furuborg i Nykvarn kommun. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en 

exploatering av området för idrottsändamål, bostäder och service. För att säkerställa en god 

dagvattenhantering i framtiden ur förorenings- och fördröjningssynpunkt inom planområdet, har 

Norconsult tagit fram denna dagvattenutredning på uppdrag av Nykvarn kommun och Paradoumo.  

Planområdet är ca 25,5 ha stort och ligger väster om Nykvarn centrum, se figur 1. Inom planområdet 

fanns tidigare en cementfabrik som idag är nedlagd och riven. Befintlig markanvändning utgörs av 

åkermark, skogsmark, grusmark där den f.d. cementfabriken låg, en deponi som användes av 

cementfabriken, grönområden, en fotbollsplan, Trädgårdsvägen. Utanför planområdet, längs med 

Trädgårdsvägen, ligger den nyligen byggda Furuborgsskolan, se figur 1. 

 

 

Figur 1. Karta över planområdet med omnejd. Ungefärligt läge av planområdet är markerat med svart. Väster om 
järnvägen ligger tre bostadsområden som avvattnas mot planområdet. Karta från Eniro (2019). 

 

Utloppet till planområdet ligger i planområdets nordvästra hörn, se figur 1.Utloppet är ett dike som 

leder vattnet vidare mot nordöst till Turingeån, som är primär recipient till planområdet. Då 

utloppsdiket går samman med Turingeån strax innan ån mynnar i sjön Turingen, har utredningen tagit 

med Turingen som sekundär recipient. 

Väster om planområdet, på andra sidan järnvägen, ligger tre bostadsområde som också avvattnas 

mot planområdet, se figur 1. 

 

 Planerad exploatering/planförslag 

I figur 2 visas en skiss över exploateringsförslaget med uppdelning mellan allmän platsmark och 

kvartersmark.  
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Figur 2. Planförslag, erhållit 2021-09-15. 

 

 Underlag 

Följande underlag har erhållits av Nykvarn kommun och ligger till grund för utredningen 

• Grundkarta, 2018-12-06 och 2019-02-21 

• VA-ledningar, 2018-12-06 och 2019-02-21 

• Relationshandlingar Furuborgshallen, 2021-07-08 

• Situationsplan, 2021-08-24 

• Plankarta, 2021-08-24 och 2021-09-15 

• Höjdsättning och avvattningsplan 2021-09-17 

• Markteknisk undersökningsrapport / Geoteknik, Sweco (2019) 

 

 Dimensionering och förutsättningar  

Ett ”icke-försämringskrav” gäller för detaljplanen. Det innebär att varken dagvattenflödet eller 

föroreningsbelastning får öka till följd av planerad exploatering jämfört med befintliga nivåer. 

Gemensamma renings- och fördröjningsåtgärder för dagvatten från Nykvarn kommuns mark, 

respektive Paradoumos mark, kan föreslås om det anses vara den bästa lösningen för hela 

planområdet  (Norconsult, 2018).  
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Uppgifter om framtida hårdgörningsgrad för bostadsområdet och idrottsområdet har erhållits från 

Nykvarn kommun.  

• Idrottsområdet 50 % hårdgjort 

• Bostadsområde 80 % hårdgjort 

• Tre parkytor inom bostadsområdet som 30 % hårdgjort  

 

I Svenskt Vatten (2016) P110 anges minimikrav för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem, 

se figur 3. Planerad exploatering med idrotts- och bostadsområde har i denna utredning bedömts 

motsvara ”Tät bostadsbebyggelse”, vilket innebär säkerhetsnivåerna: 

• 5 år för fylld ledning 

• 20 år för trycklinje i marknivå 

• 100 år för marköversvämning 

 

 

Figur 3. Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem. Tabell 2.1 i Svenskt 
Vatten P110. Bild från Svenskt Vatten (2016). 
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 Orientering 

I följande avsnitt ges en beskrivning av sjön Turingen och Turingeån, markförhållanden och eventuella 

skyddsvärda områden inom och i anslutning till planområdet. 

 

 Recipienter 

Utredningsområdet ligger inom SMHI:s delavrinningsområde ”Inloppet i Turingen”¸ se figur 4. 

Recipient till detaljplanen är primärt Turingeån och sekundärt Turingen som Turingeån mynnar i. 

Delavrinningsområdet ”Inloppet i Turingen” har en total area på 23,49 km2. 

 

 

Figur 4. Delavrinningsområde ”Inloppet i Turingen”. Planområdets läge är markerat i rött. Karta (VISS, 2021).  
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Öster om planområdet finns grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge som, se figur 5. Dagvatten 

som infiltrerar i de östra delarna av planområdet kan därför infiltrera till grundvattenförekomsten.  

 

 

Figur 5. Grundvattenförekomst Turingeåsen-Turinge i grönt och planområdet markerat i rött. Karta (VISS, 2021). 

 Miljökvalitetsnorm för vatten 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 

med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god 

vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och 

grundvattenförekomster. 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat 

MKN för de yt- och grundvattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN 

uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Arbetet med 

vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bl.a. innebär att en ny statusklassning 

genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 och 

nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021.Recipienterna Turingeån och Turingen, samt 

grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge, omfattas av MKN. 

Turingeåns nuvarande MKN är ”God ekologisk status 2021” och ”God kemisk ytvattenstatus”. Den nya 

föreslagna MKN för nästa förvaltningsperiod är ”God ekologisk status 2033” och ”God kemisk 

ytvattenstatus”, enligt förslag 2020-11-02. Dess nuvarande ekologiska status anges som ”Måttlig” på 

grund av dålig konnektivitet och hög näringsämnesbelastning i vattendraget. Turingeåns nuvarande 

Turingen 
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kemiska status är ”Uppnår ej god”, även om kemisk status utan överallt överskridande ämnena1, är 

klassad som ”God” (VISS, 2021). 

Turingens nuvarande MKN är ”God ekologisk status 2021” och ”God kemisk ytvattenstatus”. Den nya 

föreslagna MKN för nästa förvaltningsperiod är ”God ekologisk status 2033” och ”God kemisk 

ytvattenstatus”, enligt förslag 2020-11-02. Turingens ekologiska status anges idag som ”Måttlig” på 

grund av övergödning i sjön. Turingens kemiska status uppnår ”Ej god” vilket beror på höga halter 

kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), vilka överskrids i samtliga vattenförekomster i 

Sverige (VISS, 2021).  

Grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turingen har MKN ”God kemisk grundvattenstatus” och ”God 

kvantitativ status”. Dess nuvarande status för både kvantitativ och kemisk status är ”God”. Dess 

uttagsmöjligheter från grundvattenmagasinet är i storleksordningen 5 – 25 l/s. 

 

 Skyddsvärda intressen 

Inga skyddsvärda träd finns inom området (Länsstyrelsen, 2021). 

Tre fornlämningsobjekt finns enligt Riksantikvariets fornsök. Två av objekten är bebyggelselämningar i 

form av husgrunder och ett är en stensättningsliknande fornlämning. Dessa ligger i planområdets 

norra delar på fastigheterna cementen 5 och cementen 6 (Riksantikvarieämbetet, 2019).   

 

 Geoteknik 

Planområdet utgörs av isälvssediment, sandig morän, postglacial finsand, glacial silt, postglacial 

finlera, glacial lera, urberg. Vid deponin från den gamla cementfabriken utgörs marken av fyllning, se 

figur 6.  Fyllnadsmassor tros även finnas i den centrala delen av planområdet där det tidigare låg en 

betongindustri. Möjligheterna till infiltration är begränsade för de områden som utgörs av lera och 

bättre för områden som utgörs av sandig morän, isälvssediment och postglacial finsand. 

 
1 Alla ytvatten i Sverige förväntas överskrida gränsvärdena för kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar. Ämnena tillförs bland annat med atmosfärisk deposition. 
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Figur 6. Jordartskarta från SGU. Planområdets ungefärliga läge är markerat i svart. Karta (SGU, 2021). 

 

 Grundvatten 

Inom planområdets östra delar finns som tidigare nämnt grundvattenförekomsten Turingeåsen-

Turingen som har goda uttagsmöjligheter av grundvatten i jordlagret, storleksordning 5 – 25 l/s, se 

figur 7 för utbredning och storleksordning.  



 Uppdragsnr: 1060354   Version: 2 

 Dagvattenutredning Cementen 1 m.fl.  |    

 

n:\106\03\1060354\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\pm dagvattenutredning cementen.docx 2021-11-26  |  13(43) 

 

Figur 7. Uttagsmöjligheter av grundvatten i jordlagret. Planområdets läge är markerat i svart. Karta (SGU, 2021). 

 

Enligt geoteknisk utredning från Sweco, är grundvattenytan ca 0,5 – 3 m under befintlig marknivå. 

 

 Markavvattnings-/sjösänkningsföretag 

Inga markavvattningsföretag ligger inom planområdet (Länsstyrelsen, 2019). 

 

 Översvämningsrisk vid skyfall 

Områden som är känsliga för skyfall är framför allt längs med befintliga diken. I planområdets västra 

hörn finns ett lågpunktsområde som enligt Länsstyrelsens skyfallskartering riskerar att översvämmas 

vid skyfall, se figur 8. Detta beror troligtvis på att vägtrummor inte tagits hänsyn till i Länsstyrelsens 

skyfallskartering. Området som riskerar att översvämmas är troligtvis missvisande då dikestrumman 

under vägen i planområdets norra ände dämmer flödet bakåt vid ett 100-årsregn enligt 

Turingen 
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skyfallskarteringen. Vid exploatering bör trumman kontrolleras så att vatten inte däms upp i diket vid 

större regn. 

 

 

Figur 8. Översvämningsrisk vid skyfall, lågpunktskartering från (Länsstyrelsen, 2021). Planområdets läge är 
markerat lila. Legenden höger hörn visar vattendjupet vid 100-årsregn. 

  

 

Vägtrumma 
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 Befintlig dagvattenhantering 

Planområdet är generellt platt och lutar svagt mot nordväst. Dagvatten från planområdet leds idag via 

markavrinning, dagvattenledningar, ett antal olika diken och en kulvert till utloppsdiket i planområdets 

nordvästra hörn, se bilaga 1. Från utloppsdiket leds vattnet vidare mot nordost ca 1,7 km till 

Turingeån, där vattnet sedan transporteras vidare ca 0,5 km norrut till sjön Turingen. 

För att få en bättre uppfattning av befintlig markanvändning, höjder, eventuella lågpunkter och 

avrinningsvägar gjordes ett platsbesök till planområdet 2018-12-13.  

De tre bostadsområdena väster om järnvägen som avvattnas mot planområdet har i denna utredning 

benämnts norr, mitt och syd. Dagvattenhantering inom dessa områden beskrivs i kapitel 3.2. 

 

 Avrinningsområden och inventering 

Utifrån höjder i området, befintliga dagvattenledningar, kulvert och diken har planområdet delats upp i 

sju delavrinningsområden: A, B, C, D, E, F, G och H som avrinner till utloppsdiket. Uppdelningen kan 

ses i figur 9. 

 

 

Figur 9. Delavrinningsområden inom planområdet markerat i rött. 

 

I kapitel 3.1.1 till kapitel 3.1.8 beskrivs nuvarande markanvändning och avrinning inom varje 

delarvinningsområde i detalj. 
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 Delavrinningsområde A 

Delavrinningsområde A är ca 10,40 ha stort och utgörs av en konstgräsfotbollsplan med tillhörande 

byggnader, grusmark där den tidigare cementfabriken låg, åkermark, samt skogs- och ängsmark.  

Delar av grusplanen visas i figur 10. Avrinningen sker via markavrinning till diken som leder vattnet 

vidare i nordvästlig riktning. Dagvatten leds ut ur delavrinningsområdets nordvästra hörn, till en kulvert 

i delområde C, se bilaga 1. Kulverten går i nordvästlig riktning under jordbruksmarken och mynnar i ett 

dike, se figur 11 och bilaga 1. Diket leder vattnet vidare till utloppsdiket för planområdet.   

 

 

Figur 10. Vy över grusplan inom delavrinningsområde A, B och C där den tidigare cementfabriken låg. I 
bakgrunden syns Furuborgskolan. 

 Delavrinningsområde B 

Delavrinningsområden B utgörs av Furuborgshallen och tillhörande parkeringsytor som stod klart 

2021. I denna utredning har flödes- och föroreningsberäkningar för befintligt scenario utgått ifrån 

markanvändningen innan Furuborgshallen byggdes ut. För framtida situation har Norconsult utgått 

ifrån relationshandling för Furuborgshallen. 

 Delavrinningsområde C 

Delavrinningsområde C är ca 6,5 ha stort och utgörs framförallt av grusmark där den nedlagda 

cementfabriken låg, men också av jordbruks- och skogsmark, samt en grusväg. Vägen har i den här 

utredningen kallats för Väg A och kan ses i figur 12 och i bilaga 1. Avrinningen sker genom 

markavrinning till diken och via kulvert vidare till utloppsdiket i planområdets nordvästra hörn. I väg A 

går det dagvattenledningar från Trädgårdsgatan. 
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Figur 11. Utlopp för kulverten i delavrinningsområde C 

till ett dike som leder vattnet vidare till utloppsdiket. 

 
Figur 12. Under Väg A går dagvattenledningar ner från 

Trädgårdsvägen. 

 Delavrinningsområde D 

Delavrinningsområde D är ca 1,7 ha stort och utgörs främst av åkermark och delvis utav en deponi till 

den förre detta cementfabriken. Deponin är en kulle och avvattnas även mot delavrinningsområde E. 

Diket som leds ut i norra änden av delavrinningsområde D är utloppspunkt för dagvatten för 

planområdet. 

 Delavrinningsområde E 

Delavrinningsområde E är ca 1,5 ha stort och utgörs av Trädgårdsvägen (grusväg), jordbruks- och 

skogsmark, samt deponin. Området lutar mot norr och avrinningen sker via markavrinning norrut till 

utloppsdiket. 

 Delavrinningsområde F 

Delavrinningsområde F är ca 2,31 ha stort och utgörs idag av skogsmark. Området lutar både i västlig 

och i nordlig riktning. Dagvatten avrinner från området via markavrinning västerut till Trädgårdsvägen 

och norrut till delavrinningsområde E. Den del av delavrinningsområdet som avrinner till 

Trädgårdsvägen leds till dagvattenledningar i Trädgårdsvägen och Väg A och vidare mot utloppet.  
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 Delavrinningsområde G 

Delavrinningsområde G är ca 0,9 ha stort och utgörs av skogsmark. Avrinningen sker via 

markavrinning till ett dike som leder dagvattnet söderut ut ur delavrinningsområdet till 

dagvattenledningar i Trädgårdsvägen. 

 Delavrinningsområde H 

Delavrinningsområde H är ca 1,11 ha stort och utgörs av Trädgårdsvägen (asfalt). Dagvatten avleds 

till befintliga dagvattenledningar under Trädgårdsvägen som leder vattnet ut ur delavrinningsområdet 

till dagvattenledningar i väg A (se bilaga 1). Därefter leds dagvattnet via kulvert mot utloppsdiket, se 

bilaga 1.  

 Dagvattenhantering inom bostadsområden väster om järnvägen 

Dagvatten från de tre bostadsområdena norr, mitt och syd avleds via dagvattenledningar inom 

respektive bostadsområde till tre diken som avrinner mot planområdet. Dessa diken leder dagvattnet 

in i planområdet via kulvertar under järnvägen, se figur 13.  

Inom bostadsområde norr har en samfällighetsförening egna ledningar som inte syns på erhållet dwg-

underlag från Nykvarn kommun. Enligt Nykvarn kommun avleder dessa ledningar också dagvattnet 

mot planområdet (Norconsult, 2018).  

Dimensioner för ledningar, diken och kulvertar som leder dagvatten från bostadsområdena, under 

järnvägen, till planområdet har inte varit kända för utredningen, utan de har antagits ha kapacitet att 

rymma det dagvattenflöde som bildas inom respektive bostadsområde.   
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Figur 13. Avrinningsområden för bostadsområden väster om planområdet. 

 

 Befintliga dagvattenflöden 

 Markanvändning 

Befintlig markanvändning inom varje delavrinningsområde presenteras i tabell 1. 

Avrinningskoefficienter har valts enligt tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. 
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Tabell 1. Befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter, samt beräknad reducerad area inom varje 
delavrinningsområde. 

Markanvändning 
Area  
[ha] 

φ 
Red area 

[ha] 

Delområde A     

Fotbollsplan, konstgräs 0,83 0,1 0,08 

Skogsmark 1,74 0,1 0,17 

Takytor 0,06 0,9 0,05 

Grusmark 2,04 0,4 0,81 

Åkermark 2,96 0,1 0,30 

Ängsmark 2,77 0,1 0,28 

Summa område A 10,39  1,70 

Delområde B    

Blandat grus- och 
naturmark 

1,04 0,25 0,26 

Summa område B 1,04 0,25 0,26 

Delområde C    

Grusmark 4,66 0,4 1,86 

Jordbruksmark 0,22 0,4 0,09 

Väg, grus 1,06 0,1 0,11 

Skogsmark 0,60 0,1 0,06 

Summa område C 6,54  2,12 

Delområde D    

Grusmark 0,19 0,4 0,08 

Åkermark 1,00 0,1 0,10 

Skogsmark 0,49 0,1 0,05 

Summa område D 1,69  0,23 
Delområde E    

Grusmark 0,11 0,4 0,05 

Grusväg 0,21 0,4 0,08 

Åkermark 0,32 0,1 0,03 

Skogsmark 0,82 0,1 0,08 

Summa område E 1,46  0,24 
Delområde F    

Skogsmark 2,31 0,1 0,23 

Delområde G    

Skogsmark 0,90 0,1 0,09 

Delområde H    

Grusmark 0,08 0,4 0,03 

Väg, asfalt 1,16 0,8 0,93 

Summa område H 1,24  0,96 
TOTALT 25,57 0,23 5,82 
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 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar för befintlig markanvändning har gjorts för tre olika återkomsttider för regn: 

• 5-årsregn (ledning fylld till hjässan) 

• 20-årsregn (trycklinje i marknivå) 

• 100-årsregn (marköversvämning) 

Flödesberäkningarna har gjorts med rationella metoden, som enligt Svenskt Vattens (2016) rapport 

P110 lämpar sig för områden mindre än 20 ha, och är beskriven i ekvation 1 nedan.  

 

𝑄 =  𝐴 ∗  𝜑 ∗  𝑖(𝑡𝑟)   ekvation (1) 

 

𝑄 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝑖 = 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑡𝑟 = 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 

 

I rationella metoden väljs nederbördens varaktighet (tr) lika med rinntiden, som är den tidsmässigt 

längsta rinnvägen inom delavrinningsområdet fram till utloppspunkten. Rinntiden har beräknats som 

rinnhastigheten multiplicerat med sträckan inom delavrinningsområdet. Rinnhastigheter har ansatts 

efter Svenskt Vattens P110 till  

• 1,5 m/s i ledning 

• 0,5 m/s i dike och kulvert 

• 0,1 m/s för avrinning på mark 

Enligt P110 så kommer även de genomsläppliga ytorna att bidra med avrinning vid långa eller mycket 

kraftiga regn, då marken vattenmättats och ytvattenmagasin fylls upp. Vid 100-årsregn antas marken 

att vara mättad och rinnhastigheten för avrinning på mark har därför ökats från 0,1 m/s till 0,3 m/s. 

Enligt Svenskt Vattens P110 är 10 minuter minsta rekommenderade rinntid. I de fall rinntiden 

beräknats till mindre än 10 minuter har rinntiden ansatts till 10 minuter för att följa Svenskt Vattens 

riktlinje.  

Beräknad rinntid, regnintensitet och befintligt flöde för respektive delavrinningsområde presenteras i 

tabell 2. 
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Tabell 2. Befintliga dagvattenflöden 

Markanvändning 
Q5-årsregn 

[l/s] 
Q20-årsregn 

[l/s] 
Q100-årsregn 

[l/s] 

Delområde A     

Fotbollsplan, konstgräs 7 11 37 

Skogsmark 14 23 78 

Takytor 5 7 25 

Grusmark 68 107 366 

Åkermark 25 39 133 

Ängsmark 23 36 124 

Summa område A 141 222 762 

Rinntid och regnintensitet 35 min; 83 l/s ha 35 min; 131 l/s, ha 12 min; 449 l/s, ha 

Delområde B    

Blandat grus- och naturmark 20 31 108 

Summa område B 20 31 108 

Rinntid och regnintensitet 40 min; 76 l/s ha 40 min; 119 l/s, ha 13 min; 415 l/s, ha 

Delområde C    

Grusmark 154 242 629 

Jordbruksmark 7 11 30 

Väg, grus 9 14 36 

Skogsmark 5 8 20 

Summa område C 175 275 715 

Rinntid och regnintensitet 35 min; 83 l/s ha 35 min; 131 l/s, ha 19 min; 338 l/s, ha 

Delområde D    

Grusmark 12 18 38 

Åkermark 15 24 49 

Skogsmark 7 12 24 

Summa område D 34 53 111 
Rinntid och regnintensitet 14 min; 149 l/s ha 14 min; 235 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 
Delområde E    

Grusmark 4 7 22 

Grusväg 8 12 41 

Åkermark 3 5 15 

Skogsmark 8 12 40 

Summa område E 23 36 119 
Rinntid och regnintensitet 29 min; 94 l/s ha 29 min; 148 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 
Delområde F    

Skogsmark 24 38 113 

Summa område F 24 38 113 

Rinntid och regnintensitet 25 min; 104 l/s ha 25 min; 164 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde G    

Skogsmark 15 24 44 

Summa område G 15 24 44 

Rinntid och regnintensitet 11 min; 171 l/s ha 11 min; 270 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde H    

Grusmark 6 9 16 

Väg, asfalt 168 265 452 

Summa område H 174 274 468 
Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 
TOTALT 605 954 2440 
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 Befintlig föroreningsbelastning 

För att får en uppfattning om föroreningshalterna i dagvattnet har befintliga föroreningshalter och 

föroreningsmängder beräknats i beräkningsprogrammet (Stormtac, 2021). Beräkningsprogrammet 

använder schablonhalter för att beräkna föroreningsbelastningen. Schablonhalter per markanvändning 

från Stormtac presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Schablonhalter i dagvatten per befintlig markanvändning, schabloner hämtade från (Stormtac, 2021). 

 P 
µg/l 

 

N 
µg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

Hg 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

Blandat grönområde 120 1000 6,0 12 23 0,27 2 1,0 0,010 43 0,17 

Konstgräsplan 32 1800 1,7 6,0 72 0,09 2,2 8,80 0,070 30 0,14 

Skogsmark 17 450 6,0 6,5 15 0,20 3,9 6,3 0,010 34 0,15 

Jordbruksmark 220 5300 6,0 11 20 0,10 3,0 2,0 0,005 100 0,20 

Ängsmark 200 1000 6,0 11 30 0,40 3,0 2,0 0,005 45 0,20 

Grusyta 42 2000 2 12 33 0,11 1 0,85 0,019 10 0,10 

Industriområde, 
mindre förorenat 292 1640 25 35 214 1,1 10 12 0,060 80 1,70 

Takyta 90 1200 2,6 7,5 28 0,80 4,0 4,5 0,003 25 0,00 

Väg 1 143 1 922 3,0 21 8,5 0,27 7,0 5,5 0,080 74 0,77 

 

Årlig nederbördsmängd har satts till 641 mm/år som är den årliga nederbördsmängden inom SMHI:s 

delavrinningsområde Inloppet i Turingen (VISS, 2021).  

I tabell 4 och tabell 5 presenteras beräknade föroreningshalter- respektive mängder från planområdet 

vid befintlig markanvändning. 

 

Tabell 4. Beräknade befintliga föroreningshalter per delavrinningsområde. 

 P 
µg/l 

 

N 
µg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

Hg 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

Delområde A 85 1600 3,6 9,8 26 0,13 1,6 1,9 0,013 34 0,13 

Delområde B 63 1400 2,9 10 22 0,14 1,5 1,3 0,014 22 0,11 

Delområde C 43 1800 2,4 10 26 0,09 1,0 1,0 0,014 16 0,09 

Delområde D 120 1900 9,2 14 53 0,27 3,1 3,6 0,015 71 0,41 

Delområde E 110 2300 5,3 15 20 0,15 3,6 2,8 0,031 75 0,36 

Delområde F 18 310 2,9 5 12 0,10 1,8 2,9 0,065 15 0,10 

Delområde G 18 310 2,9 5 12 0,10 1,8 2,9 0,065 15 0,10 

Delområde H 130 1900 3,2 20 18 0,25 6,9 5,4 0,074 68 0,70 

Totalt 73 1600 3,5 11 25 0,14 2,2 2,2 0,021 34 0,21 
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Tabell 5. Beräknade befintliga föroreningsmängder per delavrinningsområde. 

 P 
kg/år 

 

N 
kg/år 

Pb 
kg/år 

Cu 
kg/år 

Zn 
kg/år 

Cd 
kg/år 

Cr 
kg/år 

Ni 
kg/år 

Hg 
kg/år 

SS 
kg/år 

Olja 
kg/år 

Delområde A 1,70 33 0,07 0,20 0,52 0,003 0,03 0,04 0,0003 690 2,5 

Delområde B 0,16 3,5 0,01 0,03 0,06 0,000 0,00 0,00 0,0000 55 0,3 

Delområde C 0,80 33 0,05 0,19 0,49 0,002 0,02 0,02 0,0003 310 1,8 

Delområde D 0,35 5,7 0,03 0,04 0,16 0,001 0,01 0,01 0,0000 210 1,2 

Delområde E 0,36 7,6 0,02 0,05 0,07 0,001 0,01 0,01 0,0001 250 1,2 

Delområde F 0,06 1,1 0,01 0,02 0,04 0,000 0,01 0,01 0,0000 54 0,4 

Delområde G 0,03 0,4 0,00 0,01 0,02 0,000 0,00 0,00 0,0000 21 0,1 

Delområde H 0,89 13 0,02 0,14 0,12 0,002 0,05 0,04 0,0005 460 4,8 

Totalt 4,4 97 0,21 0,67 1,50 0,008 0,13 0,13 0,0012 2000 12 

 

 Beräknade flöden utanför planområdet 

För att utreda om kapaciteten i utloppsdiket till planområdet är tillräcklig efter exploatering av 

planområdet, har dagvattenflödet från de tre bostadsområdena norr, mitt och syd, väst om 

planområdet (se figur 13), beräknats. Utredningen har beräknat flödet från dessa områden vid ett  

10-årsregn, genom rationella metoden, se ekvation 1. Den dimensionerande varaktighet på regnet har 

satts samma som rinntiden inom respektive bostadsområde. Regnet har klimatkompenserats med en 

faktor på 1,25. 

Rinntiden inom varje bostadsområde och via diken till planområdet har beräknats till 25 minuter. 

Regnintensitet (i) har valts utifrån Dahlström (2010) diagram i Svensk Vatten P110, se bilaga 4. 

Bostadsområdena har bedömts motsvara ”Villa, tomter < 1000 m2” i Svenskt Vatten P110 och 

avrinningskoefficienten har därför valts till 0,35. Beräknade flöden vid ett klimatkompenserat 10-

årsregn från respektive bostadsområde redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 6. Dagvattenflöden från bostadsområden väster om planområdet 

 
Area  
[ha] 

Red 
area 
[ha] 

φ i [l/s, ha] 
Q10-årsregn 

[l/s] 

Norr  13 5,39 0,35 163 771 

Mitt 19 7,47 0,35 163 1067 

Söder 13 5,06 0,35 163 723 

Summa 45 15,68 0,35  2561 
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 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreliggande exploateringsförslag leder till fler hårdgjorda ytor vilket i sin tur leder till större 

dagvattenflöden. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, 

varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. Exploateringsförslaget 

leder även till ett förändrat föroreningsinnehåll. Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering 

med hänsyn till de framtida förutsättningarna. 

Förutsättningarna för infiltration inom planområdet bedöms vara begränsade för de områden som 

utgörs av urberg, glacial lera och postglacial finlera, se figur 6. De områden där jordarterna utgörs av 

isälvssediment och postglacial finsand bedöms möjligheterna till infiltration som större, detta gäller 

framförallt område G, F och delar av område A. Där det inte finns möjlighet att infiltrera dagvatten 

måste det istället fördröjas i magasin före avledning. 

Utredningen föreslår att en dagvattendamm anläggs västra delarna av planområdet, se bilaga 2. 

Dagvatten från samtliga delavrinningsområden föreslås att avledas hit via dagvattenledningsnätet och 

diken för rening och fördröjning. Dagvattnet från vissa av dessa områden föreslås dock att först 

fördröjas och renas lokalt inom respektive delavrinningsområde, och renings- och fördröjningseffekten 

från dammen får ses som en extra säkerhetsmarginal för dessa delavrinningsområden. De områden 

som föreslås att ledas till dammen utgör ca 96 % av hela planområdet. Utredningen har gjort en 

överslagsberäkning för total våtvolym, samt erforderlig dammarea för dammen för att kunna rena och 

fördröja dagvatten från planområdet, se kapitel 4.4 nedan. 

Vid dimensionering av befintliga och framtida diken bör hänsyn tas att de även ska kunna rymma 

dagvattnet som kommer till planområdet från de tre bostadsområdena väster om järnvägen. 

I bilaga 3 visas principlösningar för föreslagna dagvattenanläggningar. 

 Delavrinningsområden 

Nedan följer en beskrivning av föreslagen dagvattenhantering inom respektive delavrinningsområde. 

 Delavrinningsområde A 

Delavrinningsområde A kommer att exploateras för idrottsområde av Nykvarn kommun med 

idrottshallar, fotbollsplaner, tennisplaner med tillhörande parkeringsplatser och andra byggnader. 

Enligt uppgifter från beställaren har en hårdgörningsgrad på 50 procent använts för området. 

Ett nytt dike föreslås anläggas i västlig riktning genom delavrinningsområdet, se bilaga 2. Delar av det 

diket föreslås att utformas som ett gräsbeklätt svackdike.  

Dagvatten från alla ytor föreslås avledas till dagvattendammen via det nya diket för rening och 

fördröjning. Viss rening och fördröjning sker även i svackdiket.  

 Delavrinningsområde B 

Delavrinningsområden B utgörs av Furuborgshallen och tillhörande parkeringsytor som stod klart 

2021. För framtida situation har Norconsult utgått ifrån relationshandling för Furuborgshallen där 

regnbäddar och perkolationsmagasin har anlagts. 
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 Delavrinningsområde C 

Delavrinningsområde C kommer att exploateras för bostadsområde med lokalgata samt gröna ytor. 

Bostadsområdena kommer att vara av karaktären flerfamiljshus och radhus. Enligt uppgifter från 

beställaren har en hårdgörningsgrad på 80 procent använts för bostadsområdet medan 30 procent har 

använts för gemensamma grönytor inom delområde C. 

Inom denna utredning har det antagits att parkering- och vägdagvatten från den största lokalgatan 

kommer att renas och fördröjas lokalt inom skelettjordar med tillhörande träd, se bilaga 2 för placering 

av skelettjordar. Dagvatten från övriga gator och kvartersmark föreslås att avledas för fördröjning och 

rening i dagvattendammen.  

 Delavrinningsområde D 

Delavrinningsområde D kommer att behållas som ett grönområde med utomhusaktiviteter. Den 

föreslagna dagvattendammen för rening och fördröjning av dagvatten föreslås placeras inom 

delavrinningsområde D.  

 Delavrinningsområde E 

Delavrinningsområde E planeras till stor del att behållas med befintlig markanvändning bortsett från 

den ökade hårdgörningsgraden från Trädgårdsvägen.   

 Delavrinningsområde F 

Delavrinningsområde F kommer att exploateras för bostadsområde med lokalgata av Paradoumo. 

Enligt uppgifter från beställaren har en hårdgörningsgrad på 80 procent använts för bostadsområdet 

medan 30 procent har använts för gemensamma grönytor inom delområde F. 

Dagvattnet avleds via ledningsnätet i Trädgårdsvägen till dagvattendammen för rening.  

 Delavrinningsområde G 

Delavrinningsområde G kommer att exploateras för en ny förskola av Nykvarn kommun. Dagvatten 

från detta område föreslås att renas lokalt i regnbäddar, se bilaga 2. Därefter avleds dagvatten mot 

dagvattendammen som blir ett extra reningssteg, men som inte behövs för att uppnå krav för detta 

område. 

 Delavrinningsområde H 

Delavrinningsområde H utgörs utav Trädgårdsvägen och kommer troligen inte att förändras i 

föreliggande detaljplan då den nyligen anlades (Norconsult, 2018). Inga föreslagna dagvattenåtgärder 

har därför föreslagits längs med Trädgårdsvägen. Rening och fördröjning föreslås i stället att ske i 

dagvattendammen. Vägdagvatten leds till befintliga ledningar i Trädgårdsvägen vidare till den 

föreslagna dagvattendammen, se bilaga 2.  
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 Framtida dagvattenflöden 

 Markanvändning 

Framtida markanvändning inom varje delavrinningsområde presenteras i tabell 7. 

Avrinningskoefficienter har valts enligt tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110, StormTac samt uppgifter från 

beställaren. 

 

Tabell 7. Framtida markanvändning, valda avrinningskoefficienter, samt beräknad reducerad area inom varje 

delavrinningsområde 

 
Area  
[ha] 

φ 
Red area 

[ha] 

Delområde A     

Fotbollsplan, konstgräs 1,68 0,1 0,17 

Idrottsområde 8,71 0,5 4,36 

Summa område B 10,39 0,44 4,52 

Delområde B    

Tak 0,38 0,9 0,34 

Gräsyta 0,07 0,1 0,01 

Grusyta 0,09 0,4 0,04 

Asfaltsyta 0,39 0,8 0,31 

Summa område B 1,04 0,67 0,69 

Delområde C    

Bostadsområde 5,55 0,8 4,44 

Naturmark 0,52 0,1 0,05 

Parkyta 0,47 0,3 0,14 

Summa område C 6,54 0,71 4,63 

Delområde D    

Grusyta 0,19 0,4 0,08 

Åkermark 1,00 0,1 0,10 

Skogsmark 0,49 0,1 0,05 

Summa område D 1,69 0,13 0,23 

Delområde E    

Grusyta 0,32 0,4 0,13 

Väg 0,09 0,8 0,07 

Skogsmark 1,05 0,1 0,11 

Summa område E 1,46 0,21 0,30 

Delområde F    

Bostadsområde 2,12 0,8 1,70 

Naturmark 0,05 0,1 0,01 

Parkyta 0,14 0,3 0,04 

Summa område F 2,31 0,76 1,75 

Delområde G    

Naturmark 0,09 0,1 0,01 

Förskola 0,80 0,5 0,40 

Summa område G 0,90 0,46 0,41 

Delområde H    

Trädgårdsvägen, asfalt 1,24 0,8 0,99 

TOTALT 25,57 0,53 13,53 
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 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar för framtida markanvändning har gjorts för tre olika återkomsttider för regn: 

• 5-årsregn (ledning fylld till hjässan) 

• 20-årsregn (trycklinje i marknivå) 

• 100-årsregn (marköversvämning) 

Flödesberäkningarna har gjorts med rationella metoden med en klimatfaktor som ansatts till 1,25, se 

ekvation 2 nedan. För beskrivning av rationella metoden, se kapitel 3.3.2 ovan. I de fall rinntiden har 

beräknats till kortare än 10 minuter har rinntiden ansatts till 10 minuter i enlighet med Svenskt Vattens 

P110 riktlinjer. 

 

𝑄 =  𝐴 ∗  𝜑 ∗  𝑖(𝑡𝑟) ∗  𝑘𝑓   ekvation (2) 

 

𝑄 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝑖 = 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑡𝑟 = 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛] 

𝑘𝑓 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠]  
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I tabell 8 nedan visas beräknade flöden vid ett 5-årsregn, ett 20-årsregn, samt ett 100-årsregn. 

Samtliga regn har klimatkompenserat med en faktor på 1,25.  

 

Tabell 8. Framtida dagvattenflöden 

 
Q5-årsregn 

[l/s] 
Q20-årsregn 

[l/s] 
Q100-årsregn 

[l/s] 

Delområde A     

Fotbollsplan 27 42 72 

Idrottsområde 691 1091 1857 

Summa område A 718 1133 1929 

Rinntid och regnintensitet 18 min; 127 l/s, ha 18 min; 200 l/s, ha 18 min; 341 l/s, ha 

Delområde B    

Tak 78 123 209 

Gräsyta 2 3 4 

Grusyta 8 13 22 

Asfaltsyta 71 112 191 

Summa område B 157 249 424 

Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s, ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde C    

Bostadsområde 1006 1590 2711 

Naturmark 12 19 32 

Parkyta 32 51 87 

Summa område C 1050 1659 2829 

Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s, ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde D    

Grusyta 14 23 47 

Åkermark 19 29 61 

Skogsmark 9 15 30 

Summa område D 42 67 139 

Rinntid och regnintensitet 14 min; 149 l/s, ha 14 min; 235 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde E    

Grusyta 15 24 79 

Väg 8 13 43 

Skogsmark 12 19 64 

Summa område E 36 56 186 

Rinntid och regnintensitet 29 min; 94 l/s, ha 29 min; 148 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde F    

Bostadsområde 385 609 1038 

Enstaka parkeringsplatser* 1 2 3 

Väg, asfalt 9 15 25 

Summa område F 396 626 1067 

Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s, ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde G    

Naturmark 2 3 6 

Förskola 91 144 245 

Summa område G 93 147 251 

Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s, ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

Delområde H    

Trädgårdsvägen, asfalt 180 284 484 

Summa område H 180 284 484 

Rinntid och regnintensitet 10 min; 181 l/s, ha 10 min; 287 l/s, ha 10 min; 489 l/s, ha 

TOTALT PLANOMRÅDE1 2671 4221 7309 
1Den del av flödet som fördröjs inom planområdet har inte dragits ifrån.  
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 Erforderlig fördröjningsvolym 

För att behålla befintlig hydrologisk balans behöver dagvatten fördröjas. Framtida dagvattenflöden 

förväntas att öka jämfört med befintliga till följd av en större hårdgörningsgrad, samt att en klimatfaktor 

på 1,25 har använts för framtida regn.  

Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats med hjälp av ett modifierat Excel-ark som är en 

bilaga till Svenskt Vattens P104 (Svenskt Vatten, 2011). Beräkningarna är baserade på rationella 

metoden och beräknar den maximala erforderliga fördröjningsvolymen som krävs för att inte 

överskrida utsläppskravet som i det här fallet är befintligt dagvattenflöde från respektive 

delavrinningsområde. Den erforderliga fördröjningsvolymen har beräknats för att fördröja både ett 

framtida klimatkompenserat 5-årsregn till befintligt 5-årsflöde och ett framtida klimatkompenserat 20-

årsregn till befintligt 20-årsflöde. De beräknade volymerna presenteras i tabell 9 nedan. 

 

Tabell 9. Erforderlig fördröjningsvolym 

 
Red area1 

(ha) 

Strypt 
utflöde2 

(l/s) 

Erforderlig 
fördröjningsvolym (m3) 

Dimensionerande 
varaktighet (min) 

Delområde A      

5-årsregn 4,52 141 845 45 

20-årsregn 4,52 222 1326 45 

Delområde B     

5-årsregn 0,69 20 111 40 

20-årsregn 0,69 31 174 40 

Delområde C     

5-årsregn 4,63 175 647 30 

20-årsregn 4,63 275 1018 30 

Delområde D     

5-årsregn 0,23 34 11 5 

20-årsregn 0,23 53 18 5 

Delområde E     

5-årsregn 0,30 23 29 15 

20-årsregn 0,30 36 45 15 

Delområde F     

5-årsregn 1,75 24 374 100 

20-årsregn 1,75 38 580 90 

Delområde G     

5-årsregn 0,41 15 58 30 

20-årsregn 0,41 24 91 30 

Delområde H     

5-årsregn 0,99 174 41 5 

20-årsregn 0,99 274 64 5 
1 Värden från Tabell 7. 
2 Värden från tabell 2. 
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 Överslagsberäkning av erforderlig dammarea  

Utredningen har gjort en överslagsberäkning för dimensionering av dagvattendammen utifrån både 

rening och fördröjning av dagvatten från delavrinningsområdena A, C, D, F, G och H. 

Dagvattendammen har dimensionerats för att ha en permanent vattenspegel, med optimal 

avskiljningsgrad och en regleringsvolym för att fördröja erforderlig dagvattenvolym. Den totala 

våtvolymen har beräknats enligt ekvation 3. 

 

𝑉𝑣  =  𝑉𝑝 + 𝑉𝑟   ekvation (3) 

𝑉𝑣 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣å𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑠𝑝𝑒𝑔𝑒𝑙 [𝑚3]  

𝑉𝑟 = 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3]  

 

Utredningen har antagit en konstant släntlutning på 1:4. Dammdjupet för den permanenta vattenytan 

(Hp) har ansatts till 1 m och dammdjupet för regleringsvolym (Hr) har ansatts till 0,5 m.   

 Dimensionering av damm utifrån rening 

För att uppnå optimal avskiljningsgrad och beräkning av den permanenta vattenytan har utredningen 

utgått utifrån Petterson (1999) riktlinjer om en specifik dammarea på 200 m2/ha reducerad yta, se 

ekvation 4. 

 

𝐴𝑑  =  𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 200 𝑚2/ℎ𝑎   ekvation (4) 

𝐴𝑝 = 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑦𝑡𝑎 [𝑚2] 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]  

 

Den permanenta vattenspegel som skulle krävas för att uppnå Petterson (1999) riktlinjer och uppnå 

optimal avskiljning av föroreningar i dagvattnet från område A, C, D, F, G och H redovisas i tabell 10. 

 

Tabell 10. Erforderlig permanent vattenyta för att uppnå Petterson (1999) riktlinjer. 

Område Reducerad area [ha] Permanent vattenyta [m2] 

Delavrinningsområde A  4,52 905 

Delavrinningsområde C 4,63 926 

Delavrinningsområde D 0,23 46 

Delavrinningsområde F  1,75 349 

Delavrinningsområde G 0,41 82 

Delavrinningsområde H 0,99 198 

Summa 12,53 2506 

. 

Optimal avskiljningskapacitet uppnås då dammen har en permanent vattenspegel på 2506 m2, eller en 

permanent volym på 1755 m3 med antagna dimensioner för släntlutning och dammdjup för den 

permanenta vattenytan. 
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 Dimensionering av damm utifrån fördröjning 

Erforderlig fördröjningsvolym för respektive delavrinningsområde har tidigare beräknats, se tabell 9. 

För att beräkna dammens regleringsvolym har erforderlig fördröjningsvolym från område A, B, C, D, F, 

G och H adderats. Därefter har volymen från övriga fördröjningsåtgärder inom dessa områden dragits 

ifrån (regnbädd och dagvattenkassetter vid Furuborgshallen, svackdike, regnbäddar och skelettjordar). 

Dammens regleringsvolym för att fördröja ett framtida 20-årsregn till ett befintligt 20-årsregn har 

beräknats till 2442 m3.  

Den totala våtvolymen för dammen blir således 1755 m3 adderat med 2442 m3 vilket blir 4197 m3. I 

figur 14 visas en skiss på dagvattendammen med antagna dimensioner och beräknade volymer. 

 

Figur 14. Skiss av dagvattendamm. (Illustration: Norconsult). 

 

Föreslagen placering av dammen kan ses i bilaga 2. Dammen kan göras mindre om dagvatten 

omhändertas lokalt inom delavrinningsområden.  

Utifrån föreslagen placering av dagvattendammen kommer även dagvatten från bostadsområde norr, 

mitt och syd på andra sidan järnvägen att ledas till dagvattendammen, se bilaga 2. Det är viktigt att 

dessa flöden beaktas vid dimensionering av bräddningsanordningen, så att dammen inte riskerar att 

skapa marköversvämning uppströms vid större regn.  

 

 Överslagsberäkning ytbehov regnbädd 

För utformning av regnbäddar inom delavrinningsområde G har erforderlig fördröjningsvolym varit 

dimensionerande. I bilaga 3 visas en skiss på hur regnbädden kan byggas upp. Antaget djup på 

poröst lager och makadamlagret har varit 500 mm och porositeten har antagits till 15 %. Avståndet 

mellan bräddbrunnen och det porösa lagret har antagits vara 200 mm (vilket ger ett ytmagasin på 200 

mm). Den yta som regnbäddarna erfordrar inom delavrinningsområde G har beräknats med ekvation 5 

till ca 330 m2 och har ritats in skalenligt i bilaga 2.  

 

𝐴𝑟 =  
𝑉𝑓

𝑦 + (𝑛 ∗𝑏)
   ekvation (5) 

 

𝐴𝑟 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 regnbädd [𝑚2] 

n = porositet [dimensionslös] 
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b = höjd biofilter [m] 

y = ytmagasin [m] 

 

 Dikessektioner 

Ett svackdike föreslås att avleda dagvatten från planområdet samt befintliga bostadsområden väster 

om järnvägen till den föreslagna dagvattendammen. Två sektioner för svackdiket har tagits fram för ett 

dimensionerande 20-årsregn med klimatfaktor, sektionernas läge visas i bilaga 2. Då befintligt 

ledningsnät inom bostadsområden på västra sidan järnvägen antas vara dimensionerat för ett  

10-årsregn har dess bidrag ansatt till ett 10-årsregn. 

Svackdikets avrinningsområde vid sektion 1 består dels av en del av planområdet, dels av 

bostadsområdet väster om järnvägen som i avsnitt 3.2 benämns bostadsområde syd. De bedöms ha 

en total area på ca 18,9 ha med en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,38. För dikessektion 2 har 

avrinningsområdet bedömts vara ca 10,4 ha inom planområdet samt 18,7 ha från bostadsområdena 

(mitt och syd enligt avsnitt 3.2) väster om järnvägen.  

Tabell 11 visar uppskattade avrinningsområden för respektive dikessektion med area, 

avrinningskoefficient och dimensionerande flöden som beräknats med rationella metoden enligt avsnitt 

4.2.2.  

 

Tabell 11. Area och reducerad area för uppskattat tillrinningsområde samt beräknat dimensionerande flöde för 
respektive dikessektion. 

Dikessektion 
Area  
(ha) 

Red. Area  
(ha) 

Dimensionerande 
flöde 
(l/s) 

1 18,87 7,16 1372 

2 41,71 15,48 2864 

 

Mannings ekvation, ekvation 6, har använts för att dimensionera diket med utgångspunkt att diket ska 

kunna omhänderta det dimensionerande flödet samt att flödeshastigheten ska vara mindre än 0,5 m/s 

för att erhålla god sedimentation i diket och inte riskera erosion av dikesslänter. 

 

𝑄 = 𝐴𝑡 ∗ 𝑅2/3 ∗ 𝑀 ∗ √𝑆0         (Ekvation 6) 

 

Q = flöde [m3/s] 

At = tvärsnittsarea [m2] 

P = våta perimeter [m] 

R = hydraulisk radie = A/P [m] 

S0 = bottenlutning [m/m] 

M = Mannings tal [dimensionslös] 

 

 
Figur 15. Tvärsnittssektion dike. Figur från 
Svenskt Vatten 2016. 
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För de två dikesektionerna ansattes M-värdet till 30, släntlutningen till 1:3, bottenlutning till 0,5 procent 

samt bottenbredd till 1 m. I Tabell 12 och Figur 16 redovisas dikets dimensioner respektive skisser 

över dikessektionerna. Den redovisade dagöppningen är dikesbredden som behövs för att 

omhänderta det dimensionerande flödet vid respektive dikessektion. 

 

Tabell 12. Ansatt bottenbredd och maximalt vattendjup samt beräknad maximal dagöppning för respektive 
dikessektion. 

Dikessektion 
Bottenbredd  

(m) 
Maximalt vattendjup 

(m) 
Dagöppning 

(m) 

1 0,7 0,85 6,4 

2 1,2 1,2 9,0 

  

 

 

Figur 16. Dikessektioner med ansatt bottenbredd, maximalt vattendjup, släntlutning, bottenlutning samt beräknad 

toppbredd och dagöppning. 

  



 Uppdragsnr: 1060354   Version: 2 

 Dagvattenutredning Cementen 1 m.fl.  |    

 

n:\106\03\1060354\5 arbetsmaterial\01 dokument\r\pm dagvattenutredning cementen.docx 2021-11-26  |  35(43) 

 Föreslagna åtgärder för rening och fördröjning 

För några av delavrinningsområdena föreslås ett antal olika dagvattenåtgärder för rening och 

fördröjning av dagvatten. I tabell 13 nedan redovisas de åtgärder som föreslås samt den 

fördröjningsvolym som de beräknas kunna fördröja. Dagvattendammen renar och fördröjer dagvatten 

från flera delavrinningsområden, dess reglervolym redovisas under delområde D. 

 

Tabell 13. Uppskattad tillgänglig volym och erforderlig fördröjningsvolym per delavrinningsområde 

 Primär funktion 
Uppskattad tillgänglig 
volym med föreslagna 

åtgärder [m3] 

Delområde A    

Brunnsfilter för mikroplaster 
vid konstgräsplan 

Rening - 

Översilningsytor Rening/infiltration - 

Svackdike Rening och fördröjning 82 

Dagvattendamm Rening och fördröjning Se, delområde D 

Summa - 82 

Delområde B   

Kassettmagasin Fördröjning 41 

Regnbäddar Rening och fördröjning 120 

Summa  161 

Delområde C   

Översilningsytor Rening/infiltration - 

Skelettjord Rening och fördröjning 266 

Dagvattendamm Rening och fördröjning Se, delområde D 

Summa  266 

Delområde D   

Översilningsytor Rening/infiltration - 

Dagvattendamm Rening och fördröjning 2442 

Svackdike Rening och fördröjning 138 

Summa  2580 

Delområde E*   

Delområde F   

Dagvattendamm Rening och fördröjning Se, delområde D 

Summa   

Delområde G   

Regnbäddar Rening och fördröjning 91 

Summa  91 

Delområde H   

Dagvattendamm Rening och fördröjning Se, delområde D 

Summa   

TOTALT  3180 

*Delområde E omfattas inte av exploateringen och kommer förbi naturmark, behöver ej 

dagvattenåtgärd. 
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 Framtida dagvattenföroreningar 

För att få en uppfattning om föroreningshalterna i dagvattnet har framtida föroreningshalter och 

föroreningsmängder beräknats i beräkningsprogrammet Stormtac (2021). Schablonhalter per 

markanvändning från Stormtac (2021) presenteras i tabell 14.  

 

Tabell 14. Schablonhalter i dagvatten per framtida markanvändning, schabloner hämtade från Stormtac (2021). 

Förorening P 
µg/l 

 

N 
µg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

Hg 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

Flerfamiljshus-
område 300 1600 15 30 100 0,70 12 9 0,03 70 0,70 

Idrottsplats 120 1200 6 15 25 0,30 3 2 0,02 49 0,20 

Skogsmark 17 450 6,0 6,5 15 0,20 3,9 6,3 0,010 34 0,15 

Takyta 90 1200 2,6 7,5 28 0,80 4 4,5 0,00 25 0,00 

Skolområde 300 1600 15 30 100 0,70 12 9 0,03 70 0,70 

Väg 1 143 1922 3 21 8,5 0,27 7 5,5 0,08 74 0,77 

Grusyta 42 2000 2 12 33 0,11 1 0,85 0,019 10 0,10 

Parkmark 250 1200 6,0 11 25 0,30 3,0 2,0 0,020 24 0,30 

Jordbruksmark 220 5300 6,0 11 20 0,10 3,0 2,0 0,005 100 0,20 

Gräsyta 160 1100 6,0 15 28 0,30 2,5 1,3 0,013 47 0,20 

Asfaltsyta 85 1800 3,0 21 20 0,27 7,0 4,0 0,050 74 0,77 

 

För att bidra mot uppnåendet av miljökvalitetsnormer för Turingen och Turingeån har utredningen ställt 

ett icke-försämringskrav för planområdet. Det innebär att föroreningsbelastningen inte får öka i 

framtiden efter exploatering, jämfört med befintliga förhållanden. De olika föreslagna 

reningsåtgärderna med generella reningseffekter (%) från Stormtac (2021) databas redovisas i  

tabell 15. 

 

Tabell 15. Föreslagna reningsanläggningar med generella reningseffekter från Stormtac (2021) databas. 

Reningsanläggning P 
% 

N 
% 

Pb 
% 

Cu 
% 

Zn 
% 

Cd 
% 

Cr 
% 

Ni 
% 

Hg 
% 

SS 
% 

Olja 
% 

Våt dagvattendamm 55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 

Svackdike 35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 

Skelettjord 55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 

Regnbädd 85 65 93 93 93 90 65  86 67 88 91 
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I tabell 16 och tabell 17 presenteras beräknade föroreningshalter- respektive mängder från 

planområdet vid framtida markanvändning, med och utan reningsåtgärder. De värden som inte uppnår 

icke-försämringskravet har markerats i rött. För den planerade situationen med rening har enbart 

föroreningskoncentrationen samt föroreningsmängden för hela planområdet redovisats eftersom stor 

del av planområdet renas i den föreslagna dammen.  

 

Tabell 16. Föroreningshalter med och utan rening per delavrinningsområde. 

 P 
µg/l 

 

N 
µg/l 

Pb 
µg/l 

Cu 
µg/l 

Zn 
µg/l 

Cd 
µg/l 

Cr 
µg/l 

Ni 
µg/l 

Hg 
µg/l 

SS 
mg/l 

Olja 
mg/l 

Utan rening            

Delområde A 110 1200 5,1 13 22 0,25 2,6 1,8 0,018 43 0,17 

Delområde B 120 1500 2,6 13 23 0,47 4,8 3,8 0,023 15 0,33 

Delområde C 210 1500 13 27 89 0,62 11,0 8,2 0,023 63 0,62 

Delområde D 110 2800 5,3 10 20 0,10 2,0 1,7 0,007 68 0,15 

Delområde E 44 1100 3,1 9,8 23 0,12 2,5 2,7 0,021 22 0,21 

Delområde F 220 1600 14 27 92 0,63 11,0 8,4 0,023 64 0,63 

Delområde G 250 1500 12 25 85 0,57 9,9 8,0 0,026 59 0,58 

Delområde H 150 2000 6,3 25 50 0,28 8,1 6,3 0,081 78 0,81 

Totalt utan rening 160 1500 8,7 21 54 0,42 6,6 5,1 0,024 53 0,42 

Med rening            

Totalt med rening 58 860 1,4 5,0 9,9 0,06 1,1 1,5 0,013 9,8 0,034 

Jämförelse, totalt 
befintliga halter 

73 1600 3,5 11 25 0,14 2,2 2,2 0,021 34 0,21 

 

Tabell 17. Föroreningsmängder med och utan rening per delavrinningsområde. 

 P 
kg/år 

 

N 
kg/år 

Pb 
kg/år 

Cu 
kg/år 

Zn 
kg/år 

Cd 
kg/år 

Cr 
kg/år 

Ni 
kg/år 

Hg 
kg/år 

SS 
kg/år 

Olja 
kg/år 

Utan rening            

Delområde A 4,2 47 0,21 0,53 0,89 0,010 0,10 0,07 0,0007 1700 6,9 

Delområde B 0,6 7,3 0,01 0,07 0,12 0,002 0,02 0,02 0,0001 76 1,7 

Delområde C 7,0 51 0,44 0,89 3,00 0,020 0,27 0,27 0,0008 2100 21,0 

Delområde D 0,4 11 0,02 0,04 0,08 0,000 0,01 0,01 0,0000 270 0,6 

Delområde E 0,1 3,4 0,01 0,03 0,07 0,000 0,01 0,01 0,0001 70 0,7 

Delområde F 2,7 19 0,17 0,34 1,10 0,008 0,13 0,10 0,0003 790 7,8 

Delområde G 0,8 4,9 0,04 0,08 0,28 0,002 0,03 0,03 0,0001 190 1,9 

Delområde H 1,0 14 0,04 0,17 0,35 0,002 0,06 0,04 0,0006 540 5,6 

Totalt utan rening 17 160 0,94 2,20 5,90 0,045 0,72 0,56 0,0026 5700 46,0 

Med rening            

Totalt med rening 6,0 89 0,14 0,52 1,0 0,007 0,11 0,15 0,0014 1000 3,5 

Jämförelse, totalt 
befintliga 
mängder 

4,4 97 0,21 0,67 1,50 0,008 0,13 0,13 0,0012 2000 12 

 

Med föreslagna reningsåtgärder uppskattas den totala belastningen från planområdet att minska i 

framtiden jämfört med befintligt scenario, med undantag för den årliga belastningen av fosfor, nickel 

och kvicksilver. Nickel förväntas ökat ca 0,02 kg, och kvicksilver ca 0,0002 kg per år. Ökningen sker till 

följd av en ökad medelårsavrinning p.g.a. ökad hårdgörningsgrad i området. Beräkningarna bygger på 

schabloner och ska tas mer som en fingervisning än faktiska värden.   

Total årlig modellerad fosforbelastning för delavrinningsområdet ”Inloppet till Turingen” kan hämtas på 

SMHI:s hemsida modelldata (SMHI 2021). Bruttobelastningen av fosfor för hela delavrinningsområdet 

uppgår totalt till 429 kg fosfor per år. Detta kan jämföras med beräknad framtida ökning av fosfor på 
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1,6 kg/år. Omräknat i procent utgör ökningen av fosfor ca 0,37 % av total årlig belastning, vilket 

bedöms som försumbar i förhållande till den totala belastningen. Således bedöms de ökande 

fosformängderna till följd av exploateringen inte att påverka statusklassningen i recipienten. 

 Påverkan på grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turingen  

MKN för grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge bedöms inte att äventyras med anledning av 

exploateringen. Den del av planområdet som ligger inom grundvattenförekomsten är redan idag till 

stor del exploaterad (befintlig fotbollsplan och delar av Trädgårdsvägen), se figur 5. Den planerade 

förskolan ligger till viss del inom grundvattenförekomsten, men dagvatten föreslås här att renas i 

regnbäddar innan det infiltrerar vilket gör att det dagvatten som infiltrerar har renats i tillräcklig 

omfattning för att ej äventyra grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinges MKN. 

 

 Höjdsättning och avrinning vid extrema skyfall 

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte 

skadar byggnader. Gator och fastigheter ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. 

Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en 

tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas, se figur 17. 

Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i 

enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). Om höjdsättningen utformas 

enligt ovan, så att gator i området alltid är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, kan 

dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskridas vid extrem 

nederbörd.  

 

 

Figur 17. Princip för höjdsättning 

 

Utredningen har utgått ifrån höjdsättning- och avvattningsplan från Nykvarn kommun, se bilaga 2 för 

förslag. Dagvatten avleds via gator, diken och markavrinning till utloppet/befintliga diket vid 

planområdets norra ände för att inte riskera översvämning av byggnader i eller utanför planområdet. 

Det är viktigt att inga instängda områden skapas inom bostadsområdena i respektive 

delavrinningsområde, utan dagvattnet måste kunna avrinna ut ur området. 
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Utifrån Länsstyrelsens skyfallskartering finns ett område i planområdets västra hörn som riskerar att 

översvämmas vid skyfall, se figur 8. Detta beror på att mindre vägtrummor inte tagits med i 

Länsstyrelsens skyfallskartering. Skyfallskarteringen utgår istället från övergripande topografi där 

vägen ovanför trumman utgör alltså en barriär för dikets vidare avrinning. Området som riskerar att 

översvämmas är därför missvisande enligt skyfallskarteringen.  

Dammen och naturmarken närmast dammen kan fungera som översvämningsytor. Nuvarande 

dikesbotten ligger på ca +35,5 och närliggande framtida kvartersmark på ca +37,5 vilket ger marginal 

för både dike och damm och att fungera som översvämningsytor. Vid projektering föreslås 

kvartersmarken närmast dammen höjdsättas på en högre nivå än väghöjden i planområdets norra 

ände där befintliga trumman går. Vid skyfall finns på detta sätt marginal för bräddning av flödet 

ovanför vägen istället för inom kvartersmarken.  
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 Översvämningsrisk av järnvägen vid 50-årsregn 

För att utvärdera översvämningsrisken av järnvägen vid ett 50-årsregn har verktyget Scalgo använts. I 

Scalgo används höjddata från Lantmäteriet (upplösning 1 x 1 m) för att göra en lågpunktskartering 

som visualiserar ytliga vattenvägare och utbredning av instängda områden. En fördel med 

lågpunktskarteringar i Scalgo är att programmet tar hänsyn hur mycket vatten som antas nå 

lågpunkten utifrån dess avrinningsområde, markförhållanden och antaganden om ledningsnätets 

kapacitet. Det gör det lättare att bedöma risken för översvämning inom det instängda området. 

Nackdel med programvaran är att det inte tar hänsyn till tidsaspekten av ett regn. För att veta vilka 

flöden och vattennivåer som genereras skulle en hydraulisk modell simulera flödesvägarna under ett 

regn med en viss återkomsttid och varaktighet behöva tas fram. Scalgo ger dock en god fingervisning 

om riskerna för översvämning vid exempelvis ett 50-årsregn. 

Rinntiden från östra änden till västra änden bedöms till ca 30 min. Regnvolymen för ett 

klimatkompenserat 50-årsregn med en varaktighet på 30 min uppgår till ca 50 mm, se figur 18. För att 

ta hänsyn till intensivare skyfall i framtiden har regnet klimatkompenserat med en faktor på 1,25. 

Ledningsnätet i området kommer i framtiden kunna omhänderta ett 20-årsregn vilket motsvarar ca  

30 mm, se figur 18. Den del av 50-årsregnet som breder ut sig på markytan bli alltså 20 mm.  

 

 

Figur 18. Sambandet mellan regnvolym, varaktighet och återkomsttid. Figur från (Stockholms stad, 2017) 

 

I figur 19 redovisas resultatet från lågpunktskarteringen som belastats med 20 mm. För att ta hänsyn 

till att en mindre del av regnet infiltreras när området hårdgörs i framtiden har markanvändningen i 

Scalgo för åkermark och naturområden ändrats till bebyggd mark.  

Enligt Scalgo finns inga lågpunkter eller riskområden för översvämning längs med järnvägen. Förutsatt 

att marken även i framtiden kommer att lutas ut från banvallen och in i planområdet bedöms det inte 

finnas risk fr översvämning av banvallen vid ett 50-årsregn. 
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Figur 19. Urklipp från Scalgo (2021) med nederbördsbelastning på 50 mm. 

 

 Bedömning påverkan lakvatten från deponi 

Föreliggande exploateringsförslag samt etablering av föreslagen dagvattendamm kommer inte att 

förändra dräneringen av deponin jämfört med idag. Diket som går nedanför kullen där deponin ligger 

dränerar omkringliggande mark redan idag, vilket gör att eventuell utlakningen av deponin inte 

förändras i framtiden med föreslagen dagvattendamm. Det är inte känt om det finns någon utlakning 

idag. 
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 Slutsats 

Utredningen bedömer att en god dagvattenhantering kan uppnås ur fördröjnings- och 

föroreningssynpunkt om föreslagna dagvattenåtgärder genomförs. Exploateringsförslaget anses som 

genomförbart med hänsyn till dagvattenhanteringen. 

Utredningen bedömer att detaljplanen inte riskerar att äventyra möjligheterna att nå satt 

miljökvalitetsnormer för recipienterna Turingeån eller Turingen om föreslagna åtgärder genomförs. 

Inte heller miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten Turingeåsen-Turinge bedöms påverkas 

med föreslagen exploatering. 

Med föreslagna reningsåtgärder uppskattas den årliga föroreningsbelastningen från planområdet att 

minska i framtiden jämfört med befintligt scenario, med undantag för ämnena fosfor, nickel och 

kvicksilver. Nickel uppskattas öka ca 0,02 kg, och kvicksilver ca 0,0002 kg per år. Beräkningarna 

bygger på schabloner och ska tas mer som en fingervisning än faktiska värden.   

Bruttobelastningen av fosfor för hela delavrinningsområdet uppgår till 429 kg fosfor per år enligt 

SMHI:s modeldata. Detta kan jämföras med beräknad framtida ökning av fosfor på 1,6 kg/år. 

Omräknat i procent utgör ökningen av fosfor ca 0,37 % av total årlig belastning, vilket bedöms som 

försumbar i förhållande till den totala belastningen. Således bedöms de ökande fosformängderna till 

följd av exploateringen inte att påverka statusklassningen i recipienten. 

Om nuvarande höjdsättning vid banvallen behålls bedöms inte exploateringsförslaget leda till att 

banvallen riskerar att översvämmas vid ett 50-årsregn. 
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Bilaga 3. Principlösningar för 

dagvattenanläggningar 

 Dagvattendammar 

Fördröjningsdammar är en bra behandling av stora vattenvolymer med dagvatten och har en god 

reningsgrad om korrekt konstruerad och underhållen. Dammen kan anläggas som en del av parkytor 

eller inom tomtmark om utrymme finns, se figur 1. Genom att förse dessa anläggningar med strypta 

eller reglerade utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i 

dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt och rengörs på 

föroreningar genom olika processer. Vid inloppet använder man vanligtvis ett grövre sediment än vid 

utloppet.  

 

 

Figur 1. Exempel på dagvattendamm i Trönninge i Varberg. Foto: Norconsult. 

 



Dammarna kan utformas som en våt damm genom att alltid har en synlig vattenspegel. Våta dammar 

har generellt en bra reningseffekt eftersom en permanent vattenspegel ger en längre uppehållstid, 

vilket gynnar förutsättningarna för sedimentering. 

Fördelar med fördröjningsdammar är att man effektivt kan ta hand om stora mängder dagvatten 

samtidigt som de kan ha god reningseffekt. Dammen kan också leverera ekosystemtjänster även om 

dess huvudsakliga uppgift är att rena. En nackdel är att de kräver stort utrymme. Dessutom måste 

skötsel i form av gräsklippning etc. genomföras regelbundet för att de skall fungera tillfredsställande. 

Ett vanligt problem hos dagvattendammar är att in och utlopp sätter igen och att man fått oönskad 

vegetationsutbredning om man inte underhåller dammen. Dammar är inte heller lika effektiva som 

andra tekniker på att avskilja kväve och lösta metaller därför är denna metod inte att rekommendera 

om dessa ämnen är prioriterade, detta på grund av att kväve exempelvis inte är partikelbundet och är 

därför svårt att sedimentera. Däremot har det förekommit vissa fall där en del dammar ändå uppnått 

en relativ hög avskiljning av dessa ämnen.  

Pettersson menar att avskiljningskapaciteten i en damm i stor grad styrs av dammens specifika yta. 

Dammens specifika yta uttrycks i dammarea (m2) per avrinningsområdets reducerade area (ha). 

Pettersson visar dock att ackumulering av sediment inte ökar om damm-arean överstiger 250 m2/ha. 

Optimal avskiljningskapacitet, omkring 80 % för metaller och närsalter, uppnås då dammens specifika 

yta uppgår till omkring 250 m2/ha, se figur 2. En ökning av dammens specifika yta bidrar endast till en 

marginell ökning av avskiljningskapaciteten.  

 

 

Figur 2. Förhållandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika yta för modellerade och uppmätta 
halter av TSS och bly. Optimal avskiljning sker vid en specifik yta om 250 m2/ha (Pettersson, 1999). 

 

Vidare är även dammens längd-breddförhållande en avgörande faktor. Långsträckta dammar med ett 

längd-breddförhållande över 6:1 har visat sig vara fördelaktigt vid avskiljning av föroreningar, då det 

ger en jämnare hastighetsfördelning. 



 Skelettjord 

Skelettjordar kräver minimalt underhåll, har lång hållbarhet, passar alla miljöer och kan magasinera 

stora volymer vatten. Med en blandning av makadam och biokol skapas en extra tillväxtzon för träds 

rotsystem, samt ger god tillgång till luft och vatten.  

Träd som planteras i skelettjordar kan på ett effektivt sätt omhänderta dagvatten genom att kronorna 

fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemet suger vatten ur marken. På eventuella 

platser där träd och ledningar riskerar komma i konflikt, och rötter kan orsaka problem i form av 

rotinträngning, föreslås en skyddsskärm av packad samkross anläggas mellan växtbädden och 

ledningsgraven. I figur 3 visas ett exempel på gångväg med skelettjord och gatuträd. 

 

 

Figur 3. Exempel på träd som planterats längs gata (Foto: Norconsult). 

 Svackdike 

Ett svackdike kan ses som ett alternativ eller en komplettering av traditionella avloppsystem och 

används främst vid vägar, gator, gång och cykelbanor där man önskar ett öppet dagvattensystem. 

Meningen är att de skall fungera som transportsystem och för magasinering av dagvattnet. 

Svackdikena kan förses med strypt utlopp för att vidaregående flöde skall begränsas. 

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning, figur 4. Dikena är beklädda 

med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag 

längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel 

samt lekande barn. Diket bör också ha en liten nedsänkning längs vägkanten för att förhindra 

uppdämningar vid stora vattenmängder.  

 



 

Figur 4. Exempel på svackdike i Gyllins trädgård, Malmö (Foto: Norconsult) 

 

Ett svackdike skall inte beaktas som ett komplett reningssystem. Däremot är det en metod som är 

effektiv mot rening av kväve och även upp till 20 % av metaller. Det går inte heller att säkerhetsställa 

en konstant hög reningseffekt och gräset behöver klippas kontinuerligt för att kunna behålla flödet. 

Eftersom svackdikena i princip är självgödslande på grund av alla näringsämnen som kommer med 

dagvattnet så krävs ingen ytterligare gödsling. För det kalla klimatet vi har i Sverige, är svackdiken ett 

utmärkt område för snölagring och omhändertagande av smältvatten. Däremot måste det kontrolleras 

att det inte bildats någon is kring inlopp, utlopp samt ledningar.  

 

 Växtbäddar/Regnbäddar 

Växtbäddar är formbara utifrån behov och förutsättningar. Dessa kan med fördel konstrueras med 

samma konstruktion som en skelettjord. De kan sänkas till marknivå eller göras upphöjda för att 

tillgodose olika behov. Lämpliga platser är längs parkeringsplatser, gator, trottoarer och cykelbanor dit 

dagvatten med hjälp av lämplig höjdsättning kan rinna och infiltrera.  De kan även anläggas längst 

byggnader där dagvatten från tak kan omhändertas. Finns det risk för förorening av vattentäkt kan 

dessa konstrueras tätt i botten. I figur 5 visas en principskiss för regnbädd. Från regnbädd kan 

dagvatten ledas via dräneringsledningar till dike eller dagvattenledning. 

 



 

Figur 5. Principskiss av regnbädd under marknivå med utkastare, dräneringsrör och bräddning till 
dagvattenränna/dike. Källa: Norconsult. 

 Magasin 

Magasin kan utgöras av dagvattenkassetter för fördröjning och utjämning av dagvatten. Kassetterna 

har en våtvolym på ca 96 %, vilket betyder att de är mycket utrymmeseffektiva i förhållande till 

volymen dagvatten som kan magasineras. Dagvattenkassetter har även relativt goda möjligheter till 

inspektion, rensning och spolning. Magasin kan behöva göras täta om det finns risk för 

grundvatteninträngning. Detta kan göras genom att man exempelvis klär in magasinet med en tät duk.  

 Referenser 

Petterson, T. (1999). Stormwater ponds for pollution reduction. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 

 

 


