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 Sammanfattning 

Rubricerad utredning beskriver möjlig dagvattenhantering för kommunens detaljplan där en ny 
cirkulationsplats planeras för att förbättra infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. 
I samband med detta ska planarbetet även undersöka möjligheten för en ändrad markanvändning för 
Betongen 1 samt del av Odensala 14:1 för sällanköpshandel med tillhörande service.  

Förslaget till dagvattenlösning är framtaget utifrån kravställande från kommunen och gällande 
branschstandard samt erhållna underlag för den aktuella planen. Utredningsarbetet har utförts genom 
genomgång och hantering av underlag, utredningsarbete och beräkningar samt i dialog med kommunen. 

Förväntade dagvattenflöden har studerats för ett 2-årsregn och för ett 20-årsregn (utifrån dagvattenkrav 
för kvartersmark respektive för hela planområdet). För efterläget har en klimatfaktor på 1,25 ansatts.  

Utredningsarbetet har delats in i 6 delområden och för planen som helhet. Som en följd av den planerade 
exploateringen ökar dagvattenflödena för 2-årsregnet från 220 l/s till 580 l/s i delområde 1, från 150 l/s 
till 250 l/s i delområde 2, från 71 l/s till 100 l/s i delområde 3, från 55l/s till 81 l/s i delområde 4, från 18 
l/s till 23 l/s i delområde 5. I delområde 6 blir flödet oförändrat från 11 l/s till 11 l/s (pga nuvarande och 
planerad markanvändning). 

För 20-årsregnet ökar flödena från 470 l/s till 1200 l/s i delområde 1, från 310 l/s till 540 l/s i delområde 
2, från 150 l/s till 220 l/s i delområde 3, från 120 l/s till 170 l/s i delområde 4, från 39 l/s till 49 l/s i 
delområde 5. I delområde 5 minskar flödet från 24 l/s till 23 l/s (pga nuvarande och planerad 
markanvändning). 

För att fördröja 2-årsregnet (fördröjning på kvartersmark) ned till flöden motsvarande flöden för nuläget 
krävs en erforderlig fördröjningsvolym (våtvolym) på 230 m3 för delområde 1, 61 m3 för delområde 2, 19 
m3 för delområde 3, 15 m3 för delområde 4, 3,2 m3 för delområde 5. För delområde 6 krävs ingen 
fördröjning. 

För att fördröja 20-årsregnet (fördröjning på allmän platsmark) ner till flöden motsvarande flöden för 
nuläget krävs en erforderlig fördröjningsvolym (våtvolym) på 500 m3 för delområde 1, 140 m3 för 
delområde 2, 41 m3 för delområde 3, 32 m3 för delområde 4, 7 m3 för delområde 5. För delområde 6 
krävs ingen fördröjning. 

En god dagvattenhantering bedöms kunna lösas inom planen som helhet bland annat genom översilning, 
infiltration, planerad höjdsättning, växtbäddar, svackdiken och fördröjningsvolymer. Om planens 
delområden (identifierade i rubricerad utredning) studeras var för sig har en något förhöjd halt av nickel i 
delområde 4 erhållits. Den förväntade föroreningstransporten betraktas dock för planen som en helhet 
vilket gör att efterläget med rening förbättrar föroreningstransporten mot nulägessituationen för 
samtliga föroreningar. Med bakgrund av detta bedöms att den aktuella planen inte försvårar uppnåelsen 
av miljökvalitetsnormerna för planens recipienter (vattenförekomsterna Odensalabäcken och Storsjön). 
Även Lillsjön som omfattas av bevarandemål och är ett naturreservat (ej vattenförekomst och omfattas 
inte av miljökvalitetsnormer) utgör en recipient till planen. Med bakgrund av ovanstående bedöms att 
situationen förbättras även för Lillsjön genom planens genomförande och de föreslagna 
dagvattenåtgärderna.  

Den aktuella planen bedöms inte kritiskt ur ett skyfallsperspektiv men en planerad höjdsättning är en 
förutsättning för att minimera riskerna vid en skyfallssituation. Det behövs också anläggas trummor med 
tillräckligt stor dimension för skyfallet genom infartsväg och Hagvägen. 
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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund och Syfte 

Arbetet med den aktuella detaljplanen syftar till att medge att en ny cirkulationsplats kan anordnas för 
att förbättra infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta 
planläggs också Betongen 1 samt del av Odensala 14:1 för sällanköpshandel med tillhörande service. 

Mot bakgrund av detta har Arctan AB på uppdrag av Östersunds kommun tagit fram rubricerad utredning 
vilken ska fungera som underlag och planeringsverktyg för det fortsatta arbetet med planen. 

Området sluttar i sin helhet öster ut. Den nuvarande topografin, planerad struktur med stora byggnader 
för sällanköpshandel med tillhörande parkeringar samt trafiklösning kommer innebära att området 
behöver fyllas ut till stor del. Detta innebär också att större slänter blir aktuella i vissa lägen. Detta ställer 
särskilt höga krav på att dagvattenfrågan utreds så tidigt som möjligt i processen så att övriga 
teknikområden kan ta del av det dagvattenutredningen kommer fram till. 

En generell målsättning är att en grön struktur ska uppmuntras och andelen hårdgjorda ytor ska 
minimeras så långt detta är möjligt. Även de befintliga rekreationsstråken i området ska bevaras. Inom 
planen finns också en befintlig dagvattendamm med omkringliggande grönområden som ska behållas.  

I analysen har nuvarande och planerad markanvändning översiktligt studerats för att se hur 
avrinningsmönstret inom planområdet förändras som en följd av planerad exploatering och vilka 
dagvattenflöden som kan förväntas genereras. Utifrån detta har sedan erforderliga fördröjningsvolymer 
och föroreningssituation beräknats. Vid val av de dagvattenhanterande åtgärdsförslagen har hänsyn 
tagits utifrån de givna platsspecifika förutsättningarna. 

Delar av området (sällanköpshandel och restauranger) planeras att hårdgöras till stor del vilket kommer 
att resultera i stora förändringar flödesmässigt och således den erforderliga fördröjningsvolymen.  
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 1.2 Förutsättningar 

 1.2.1 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden som uppträder vid exempelvis regn, snösmältning eller tillfälligt 
framträngande grundvatten. Dagvattnets sammansättning och flöden avspeglas av det aktuella områdets 
markanvändning och terrängförhållanden. Hårdgjorda branta ytor ger en snabb och plötslig 
dagvattenavrinning medan flacka och vegetationsrika områden ger upphov till trög avrinning. Vid en 
exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster och plötsligare flödestoppar kan bli resultatet om 
andelen hårdgjorda ytor ökar. Uppförande av exempelvis fler byggnader, anläggande av nya vägar och 
parkeringsytor samt eventuella förändringar av naturliga avrinningsstråk (diken och bäckar) med mera 
påverkar också hur dagvattnet rinner av från området. 
 
Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och erosionsskador. 
Dagvattnet kan även utgöra en miljörisk i och med att föroreningar och sediment riskerar att följa med 
dagvattnet ut i recipienten. Det föreligger också en större risk för transport av sediment innan den 
nyanlagda marken hunnit ”sätta sig” och vegetation etablerats. 
 
För att minimera risken för påverkan på recipient, dämning och/eller markskada ska därför en robust och 
uthållig platsspecifik dagvattenhantering framarbetas. 

 1.2.2 Riktlinjer, dagvatten 

Utifrån utredningens avrop ska utredningen göras enligt nedanstående kravspecifikation för området 
(sammanfattning).  
  

• Utgångsläget är att 2-årsregn ska fördröjas och renas inom kvartersmark och 20-årsregn fördröjas 
på allmän platsmark. 
 

• Vid ett genomförande av detaljplanen ska dagvattnet minst renas ned till befintlig situation inom 
planområdet idag. 
 

• Vid flödesberäkningar ska klimatfaktor 1,25 användas. 
 

• I möjligaste mån ska öppna/infiltrerbara dagvattenlösningar användas istället för slutna för att 
skapa bättre rening, ökad kapacitet, översvämningsutjämning och en grönare stad.  

 1.2.3 Skyddade områden 

Det hanterade dagvattnet kommer via de intilliggande rinnvägarna att avrinna till Lillsjön vidare via 
Odensalabäcken och slutligen Storsjön som därigenom utgör områdets recipienter. Lillsjön är ett 
naturreservat och omfattas bland annat av bevarandemål gällande sjö och vattendrag med angränsande 
kantzoner. Odensalabäcken samt Storsjön är vattenförekomster och dessa (Odensalabäcken och 
Storsjön) omfattas därför av uppsatta miljökvalitetsnormer. 
 
Sveriges länsstyrelser statusklassificerar Sveriges sjöar och vattendrag med avseende på ekologisk och 
kemisk status. Dessa normer anger vilken status vattenförekomsten ska ha och när det senast ska ha 
uppnåtts. 
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Den ekologiska statusen bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande 
eller dålig. Kemisk status klassas som god eller uppnår ej god. Gällande den kemiska statusklassningen 
finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa 
ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
 
I det webbaserade verktyget VISS1 (VatteninformationsSystem Sverige) finns dessa klassningar och kartor 
över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Alla större vatten är indelade i 
enheter som benämns som vattenförekomster. Förvaltningen av VISS ligger idag hos Länsstyrelsen i 
Jönköping. Odensalabäcken är uppförd i VISS som en vattenförekomst med identifikation SE700512-
144437. Storsjön är uppförd i VISS som en vattenförekomst med identifikation SE702172-143255. 
 
Förutom ekologisk status och kemisk ytvattenstatus gällande miljökvalitetsnormer så är Storsjön en 
dricksvattentäkt. Nedanstående text är hämtad från Vattenplan för Storsjön2  
 
Kommunerna och Länsstyrelsen ska genomföra bedömningar av dricksvattenkvalitet och andra 
ekologiska aspekter. Miljökvalitetsnormer enligt vattendirektivet medför högre krav på vattenkvalitet än 
vad som ofta gäller för dricksvattenkvalitet för enskild förbrukning. 
 
Vattendirektivet har två huvudfokus 

- att värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten, samt 

- säkerställa tillgången till rent vatten för dricksvattenproduktion. 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som används för att ange den kvalitet som ett vatten ska 
ha utifrån dessa två huvudfokus. Normerna tar sikte på tillståndet i miljön och vad den tål och ska därför 
avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller önskat miljötillstånd för att skydda eller avhjälpa 
skador på växt- och djurlivet eller människors hälsa. Det akvatiska ekosystemet är ofta känsligare för 
störningar än vad människan är och därför ställer miljökvalitetsnormerna i många fall högre krav på 
vattnets kvalitet än vad som ställs utifrån ett dricksvattenperspektiv.  

I tabell 1 och 2 har en sammanställning gjorts för statusklassningen av Odensalabäcken och Storsjön 
utifrån VISS. Sammanställningen redovisar beslutad klassning för Odensalabäcken till 2021-12-20 
(förvaltningscykel 3 2017-2021) och för risk 2021-05-28 (förvaltningscykel 3 2017-2021) och för Storsjön 
till 2021-12-20 (förvaltningscykel 3 2017-2021) och för risk 2021-06-01 (förvaltningscykel 3 2017-2021). 

 

 

 

 

 

 

 
1 viss.lansstyrelsen.se 
2 Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016 
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Tabell 1. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Odensalabäcken, senast beslutade miljökvalitetsnorm 
att uppnå samt bedömd risk att MKN inte uppfylls. 
Odensalabäcken  
 

Ekologisk status Kemisk status Risk 

Bedömd status Måttlig  Uppnår ej god status  En bedömd risk 
föreligger för att 
MKN för ekologisk 
status och kemisk 
status (till 2027) 
samt morfologiska 
förändringar inte 
ska kunna uppnås.  

Senast beslutade 
miljökvalitetsnorm att 
uppnå 

God ekologisk status 
2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 
undantag (mindre 
strängt krav) för 
kvick-silver och 
PBDE.  

 

    

 

Riskbedömningen för Odensalabäcken baseras på en analys per miljöproblem av betydande 
påverkandekällor och dess förväntade utveckling samt klassificering av status av relevanta 
kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet och säkerhet.  

Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
Men statusklassningen grundar sig också på att det finns mätvärden för detta i den aktuella 
vattenförekomsten. Riskbedömningen baseras på att det finns en risk att god status inte uppnås till 2027. 

Kända påverkandekällor för Odensalabäcken är diffusa källor såsom urban markanvändning, jordbruk, 
enskilda avlopp och atmosfärisk deposition. Även övergödning pga belastning av näringsämnen tas upp.  

Påverkan till recipienten via dagvatten bedöms till stor del härröra från diffusa källor urban 
markanvändning. 

Tabell 2. Sammanställning av nuvarande statusklassning för Storsjön, senast beslutade miljökvalitetsnorm att uppnå 
samt bedömd risk att MKN inte uppfylls. 
Storsjön  
 

Ekologisk status Kemisk status Risk 

Bedömd status Måttlig  Uppnår ej god status  En bedömd risk 
föreligger för att 
MKN för ekologisk 
status och kemisk 
status samt 
morfologiska 
förändringar inte 
ska kunna uppnås 
till 2027 

Senast beslutade 
miljökvalitetsnorm att 
uppnå 

God ekologisk status 
2039 

God kemisk 
ytvattenstatus 
undantag (mindre 
strängt krav) för 
kvick-silver och 
PBDE.  
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Riskbedömningen för Storsjön baseras på en analys per miljöproblem av betydande påverkandekällor och 
dess förväntade utveckling samt klassificering av status av relevanta kvalitetsfaktorer, dess tillförlitlighet 
och säkerhet.  

Gällande den kemiska statusklassningen finns undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar samt 
bromerad difenyleter då gränsvärdet för dessa ämnen överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster. 
Men statusklassningen grundar sig också på att det finns mätvärden för detta i den aktuella 
vattenförekomsten. Riskbedömningen baseras på att det finns en risk att god status inte uppnås till 2027. 
Även för PFOS finns en risk att god status inte uppnås till 2027.  

Kända påverkandekällor för Storsjön är punktkällor såsom reningsverk, industri, transport och 
infrastruktur, gammal industrimark och atmosfärisk deposition. 

Påverkan från diffusa källor från urban markanvändning är inte klassad i VISS men närheten till 
Östersunds stad medför en risk för påverkan av föroreningar ibland annat dagvatten. Detta är också känt 
utifrån nuvarande kunskapsläge gällande föroreningar i dagvatten. Rening av dagvatten blir också särskilt 
viktigt med tanke på att Storsjön är en dricksvattentäkt.       

 1.3 Underlag och verktyg 

 
Följande underlag har använts vid upprättande av denna rapport: 

• Dagvattenutredning upplägg, mall för dagvattenrapporter, Östersunds kommun. 

• Övergripande principer för kravställande dagvatten (avrop), Östersunds kommun. 

• Projekteringsunderlag Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning Betongen 1 m.fl. Östersund. 
Tyréns 2013-12-02. 

• MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning. Betongen 
1 m.fl. Östersund. Tyréns 2013-12-02. 

• Fältrapport/Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning. Betongen 1 m.fl. Östersund. Tyréns 
2013-12-02. 

• Betongen 1, Östersund. Miljö due diligence fas 1 och fas 2. WSP, 2022-07-06. 

• Utkast plankarta med översiktliga markanvändningar, Östersunds kommun. 

• Planskiss, förhandskopia 2022-04-12, Arkikom. 

• Vatteninformationssystem Sverige (VISS), webbaserat verktyg (viss.lansstyrelsen.se). 

• Vattenplan för Storsjön, Jämtlands län 2016. 

• Avledning av dag-drän- och spillvatten. Svenskt Vatten publikation P110, Januari 2016. 

• Hållbar dag- och dränvattenhantering. Svenskt Vatten publikation P105, Augusti 2011. 

• Personlig kontakt med Östersunds kommun, plan och VA. 
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• Scalgo Live. 

• StormTac v22.3.2. 

Enligt uppgift från Östersunds kommun kommer fler undersökningar genomföras inom planområdet. 
Exempel på detta är kompletterande markundersökningar under befintliga byggnader när dessa rivits.  

2. Befintliga förhållanden 

 2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är relativt stort, knappt 14 ha, och är beläget i Östersund cirka 2,5 kilometer öster om 
Östersunds centrum. Området utgörs idag av bland annat av en betongindustri, skogsområden, 
grönområden, vägar samt gång och cykelvägar. Betongstationen avses att rivas och ersättas på annan 
plats. För orientering se figur 1. 
 

 
Figur 1. Orientering av planområdet med plangränsen illustrerad med röd linje. 

 
Området utgörs idag av relativt plan terräng men området sluttar i sin helhet främst öster ut. I planens 
mer centrala delar finns idag området för betongindustrin, inom denna del finns idag relativt stora 
asfalterade och grusade ytor. Flera vägar avgränsar, går igenom eller ligger i direkt närhet till området. 
Längs områdets norra gräns sträcker sig Stuguvägen, längs områdets västra gräns sträcker sig 
Körfältsvägen, intill områdets östra gräns ligger E14. Även Hagvägen går genom områdets östra del.  
 
Området utgörs också av stor andel grönområden, dels skogsområden, dels ängsliknande ytor. I 
områdets östra spets ligger även en dagvattendamm. För att få en uppfattning av hur området ser ut i 
dagsläget se figur 2 - 9. 
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Figur 2. Nulägessituation, vy i sydöstlig riktning ut över områdets befintliga dagvattendamm. E14 skymtar i 
bakgrunden. Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 3. Nulägessituation, vy i nordvästlig riktning. Rinnstråk intill skogsområdet öster om Hagvägen. Sluttande 
vegetationsytor och den befintliga dagvattendammen till höger i bild. Odenskogs cirkulationsplats skymtar i 
bakgrunden. Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 4. Nulägessituation, vy väster ut mot områdets befintliga betongindustri väster om Hagvägen. Foto Rickard 
Olofsson, Arctan. 
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Figur 5. Nulägessituation, vy i nordvästlig riktning längs Körfältsvägen och intilliggande gång- och cykelväg samt 
intilliggande skogsområde. Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 6. Nulägessituation, vy öster ut längs gång- och cykelvägen med intilliggande skogsområden på båda sidor. 
Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 7. Nulägessituation, vy öster ut längs Stuguvägens vägdike. Odenskogs cirkulationsplats skymtar i bakgrunden. 
Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 8. Nulägessituation, vy öster ut längs Stuguvägens vägdike närmare Odenskogs cirkulationsplats. I detta läge 
är vägdiket uppdelat i ett ytterligare rinnstråk som avviker i sydvästlig riktning. Foto Rickard Olofsson, Arctan. 
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Figur 9. Nulägessituation, vy i sydvästlig riktning ut över blötområdet där avrinningsvägarna från Stuguvägen möter 
infarten till den östra infartsvägen till betongindustrin. Foto Rickard Olofsson, Arctan. 

 

 2.2 Markmiljö 

En markundersökning har tagits fram för området för betongindustrin3. Utförd översiktlig miljöteknisk 
markundersökning visar följande (text hämtad från miljörapportens slutsats och rekommendationer): 
 

• Utförd provtagning av jord inom fastigheten påvisar inga halter i jord över Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM 

o Undersökningen är översiktlig men indikerar inte att det förekommer en generell 
föroreningsproblematik inom fastigheten med saneringsbehov för planerad 
markanvändning (handel) eller att fyllnadsmassorna i sig skulle vara förorenade. 

o Halter över riktvärdena för KM (bostäder och dylikt) påvisas ställvis. 
o Lokalt kan det finnas föroreningar i halter över MKM, exempelvis under byggnader och 

från fordon etc. Misstanke finns även om att högre halter kan finnas vid den äldre 
miljöboden/upplag i södra delen.  

o Flertalet analyser visar halter under eller i nivå med mindre än ringa risk (MRR), då 
jordmassor oftast kan återanvändas fritt i anläggningsarbeten utan anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 

 
3 Betongen 1, Östersund. Miljö due diligence fas 1 och fas 2. WSP, 2022-07-06. 
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• I grundvattenprover påvisas förhöjd halt av nickel. Orsaken bedöms vara naturlig påverkan från 
marken utifrån markgeokemiskt kartunderlag från SGU. Detta styrks av att nickelhalterna i 
uttagna vattenproverna i bassängerna visar låga halter, vilket indikerar att nickelhalterna inte 
orsakats av betongverksamheten. 
 

• Förhöjda halter av krom och sexvärt krom påvisas i vatten i den västra sedimentationsbassängen 
lokaliserad närmast spolplattan. 

 

• Högt pH, >11, påvisas i provtaget vatten i sedimentationsbassänger och i grundvattenprov invid 
upplagd betong, söder om den västra bassängen. Orsaken bedöms vara de betongrester som 
finns i detta område. 
 

• Uttagna prover av material i dammar visar halter under MKM. Provtagningen är dock mycket 
översiktlig då dammarna är stora och halter över MKM, kan inte uteslutas i andra delar av 
dammarna. 

 
Baserat på utförd provtagning i sedimentationsdammarna bedömer WSP att myndighetskrav inte kan 
uteslutas om dammarna ska tömmas pga. risk för negativ påverkan på recipient, både pga. förhöjda halter 
av krom, inklusive förekomst av sexvärt krom samt mycket högt pH. Kommunen har även lyft att krav kan 
ställas på Betongindustri kopplat till bassängerna. 
 
Förhöjda halter förekommer ställvis över riktvärde för KM men under MKM. Även om det inte innebär en 
risk med planerad markanvändning kan massorna inte hanteras fritt, gäller framförallt om massor 
transporteras utanför fastigheten. Kompletterande provtagning vid schakt för att säkerställa korrekt 
masshantering kan därför behövas. 
 
WSP rekommenderar att: 
 
o Kompletterande provtagning av vatten utförs i alla sedimentationsbassänger innan tömning. 

Resultat av provtagning och avstämning om eventuellt reningskrav ska göras med kommunen 
innan tömning. 

 
o Kompletterande provtagning i jord/material i bassängernas botten och väggar efter tömning. 
 
o Provtagning av jord under byggnader efter rivning, framförallt under fabrikerna och miljöboden. 

Kompletterande provtagning rekommenderas också i området vid äldre miljöbod och området 
med skrotupplag m.m. i södra delen av fastigheten (vid punkt 21W10) för att verifiera halter under 
MKM. 

 
Vid omfattande schakter kan provtagning av schaktmassor bli aktuellt för masshantering. 
 
För de föreslagna dagvattenåtgärderna har det förutsatts att dessa kan anläggas ”öppna”. Dvs att 
infiltration tillåts i markprofilen.   
 



                     
         

P:\2022\22044\09ARBETSMATERIAL_DOC\Leverans efter samråd v46 2022\Dagvattenutredning Betongen 1 rev2022-11-16.doc 
 

      Sidan 20 av 49 

 2.3 Geoteknik och grundvatten 

Thyréns har tagit fram en översiktlig geoteknisk undersökning4, MUR5 och en fältrapport6 för området. 
På befintliga körytor, visar upptagna provtagningar att ytskiktet utgörs av grovkorniga fyllnadsjordar, 
grusig sand. I övriga områden med fyllnadsmaterial utgörs dessa av en mer finkornig morän, siltig- alt. 
lerig morän. Lagertjockleken varierar från ca 1,0 m ner till ca 3,0 m i provtagningspunkt T9 (punkt i 
geoundersökningen). Vattenkvoten i dessa gjordar varierar mellan ca 10 - 14 %. Fyllningen underlagras 
av naturligt lagrade moräner, grusig sandig silt/lermorän. Vattenkvoten varierar i de undersökta jordarna 
mellan 12 och 14 %. Fyllningsmaterialet har framförallt registrerats i områdets norra delar. Där inget 
fyllnadsmaterial har noterats, består jorden av organiska jordar (mulljord) i överytan. De varierar i 
lagertjocklek mellan 0,1 - 0,5 m. I provtagningspunkt T8 (punkt i geoundersökningen) har dock 
mullhaltiga jordar noterats ner till ca 1,5 m. Mulljorden och fyllningen underlagras sedan av en fast 
lagrad finkornig siltig/lerig morän. I sonderingspunkt T10 (punkt i geoundersökningen), har även ett lager 
med torv alt. mulljord noterats mellan 0,4 - 0,8 m under markytan. Sonderingsstopp har erhållits med 
viktsondering mellan 0,6 - 5,0 m under markytan. I tre av undersökningspunkterna har sonderingsstopp 
med slagsondering erhållits mellan ca 2,0 - 6,0 m. 
 
I samband med fältundersökningen har en vattenyta noterats i undersökningspunkt T8 (punkt i 
geoundersökningen). Vattennivån var vid denna tidpunkt +349,4m, ca 3,0m under markytan. Tyréns 
bedömning är att befintlig grundvattenyta ligger i nivå med denna notering. Dock kan grundvattenytan 
vara högre i samband med riklig nederbörd och vid snösmältningsperioder. 

 

 2.4 Befintliga ledningar 

Utifrån uppgifter från kommunen finns dagvattenledningar främst längs Körfältsvägen. Vid platsbesöket 
kunde dock ytterligare kupolbrunnar och brunnar konstateras inom området. Det förmodas även finnas 
en stor andel övrig markförlagd infrastruktur såsom tele, fiber och opto utöver vatten, avlopp och 
dagvatten inom området. Innan markarbeten påbörjas ska befintlig markförlagd infrastruktur tydligt 
märkas ut.  

 2.5 Befintlig avvattning 

En översiktlig avrinningsanalys har utförts för området. Området avrinner till största delen öster ut i sin 
helhet (se cyan tunna linjer i figur 10) men avrinningsmönstret påverkas och ger ett antal mer 
framträdande rinnvägar som en följd av nuvarande strukturer (främst vägar samt gång- och cykelvägar i 
området). Mer framträdande rinnvägar har förtydligats i nedanstående figur (se tjockare blå linjer i figur 
10). Dessa har också korrigerats eller kompletterats utifrån observationer vid genomfört platsbesök. 
 
Bland annat så sträcker sig två mer framträdande rinnvägar öster ut längs Stuguvägen. Det ena stråket tar 
sig sedan svagt söder ut i en svacka mot de centrala delarna i området. Det andra stråket följer 
Stuguvägen längre öster ut och styrs sedan söder ut av slänten vid Odenskogs cirkulationsplats. I detta 
läge (strax norr om den östra infarten till betongindustrin) rinner dessa rinnvägar samman. Har skapas ett 
sumpområde i den befintliga skogspartiets lågpunkt. Lågpunktens slänter utgörs till stor del av 
betongindustrins infart samt Hagvägens västra slänt. Hur detta vatten tar sig igenom infarten till 
Betongindustrin gick inte att konstatera i fält. Längs betongindustrins östra infartsväg på västra sidan 
avrinner vatten främst från betongindustrins ytor. Detta rinnstråk går sedan ned mot viadukten där gång- 

 
4 Projekteringsunderlag Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning Betongen 1 m.fl. Östersund. Tyréns 2013-12-02. 
5 MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning. Betongen 1 m.fl. Östersund. Tyréns 
2013-12-02. 
6 Fältrapport/Geoteknik. Översiktlig geoteknisk undersökning. Betongen 1 m.fl. Östersund. Tyréns 2013-12-02. 
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och cykelvägen går under Hagvägen. Denna punkt kan konstatera utgöra en knutpunkt för stora delar av 
området. 
 
I denna knutpunkt är fyra kupolbrunnar anlagda där gång- och cykelvägen möter viadukten. Hur 
ledningarna går från dessa kupolbrunnar är okänt.    
 
Rinnvägen som begränsas av gång- och cykelvägen som sträcker sig från väster till öster går ned mot 
Hagvägen längre öster ut. Här avrinner vattnet söder ut på västra sidan om gång- och cykelvägen 
parallellt med Hagvägen för att sedan göra en krok under gång- och cykelvägen och gå tillbaka parallellt 
med Hagvägen men på östra sidan om gång- och cykelvägen. På norra sidan om McDonalds-infarten 
avleds detta vatten genom en trumma för att sedan avrinna vidare på östra sidan om Hagvägen ned mot 
den befintliga dagvattendammen.  
 
Längs områdets vägar samt gång- och cykelvägar kan också tydligare uppsamlande rinnvägar till viss del 
konstateras. Detta är mest tydligt längs gång- och cykelvägarna i områdets södra delar.  
 
I avrinningsanalysen kan också ett antal dämningsområden konstateras. Det är dock viktigt att beakta att 
avrinningsanalysen i Scalgo inte tar hänsyn till infiltration, ledningsnät eller i vissa fall andra konstruerade 
vattenvägar. Detta betyder att analysen bör betraktas mer utifrån ett skyfallsperspektiv när det gäller de 
ytor som dämmer upp i resultatet. För presentation av avrinningsanalysen i Scalgo, korrigerade rinnvägar 
från fält och observationer, se figur 10. 
 

 
Figur 10. Avrinningsanalys i Scalgo med rinnvägar och dämningsområden. Cyan tunna linjer redovisar 
avrinningsmönstret i Scalgo, tjockare blå linjer är konstaterade mer framträdande rinnvägar. Tjockare cyan linjer är 
korrigeringar utifrån platsbesöket. Punkt 1 är läget där avrinningsvägarna längs Stuguvägen delar upp sig. Här 
konstaterades även att trumman var igensatt varpå vatten svämmade över infarten. Punkt 2 är det uppsamlande 
sumpområdet. I punkt 3 finns ett utströmningsområde från dammarna inom betongindustrin. Punkt 4 bedöms 
utgöra en knutpunkt, här finns spår från att vatten sköljer ut över gång- och cykelvägen.    
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 2.6 Befintlig avvattning - observationer vid platsbesök 

Vid fältbesöket konstaterades vissa observationer. De flesta av dessa observationer kommer byggas bort i 
efterläget men redovisas för att få en bättre bild av nuvarande avrinning. Dessa beskrivs i korthet nedan 
tillsammans med bilder. 

Infarten till betongindustrin har en igensatt vägtrumma. Det fanns spår efter att vatten går över infarten, 
se figur 11. 

 
Figur 11. Igensatt trumma och vatten som idag går över vägen. 

Teknisk lösning bör ses över där områdets avrinning till stor del i dagsläget utgör en knutpunkt för 
dagvattnet. Öppet system övergår i kupolbrunnar i gång- cykelvägen, se figur 12. 
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Figur 12. Öppet system bl.a. från industrifastigheten som övergår i kupolbrunnar i gång- cykelvägen. Läget utgör en 
knutpunkt för dagvatten. 

Utströmningsområde från industritomtens dammar. Rinnvägen fortsätter sedan mot kupolbrunnar och 
områdets dagvattensystem i ledning, se figur 13. 
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Figur 13. Utströmningsområde från industritomtens dammar. 

Sumpområde vid Hagvägen och den östra infarten till industrifastigheten. Här samlas vatten från ett 
större område men hur vattnet sedan tar sig vidare kunde inte konstateras vid platsbesöket, se figur 14. 
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Figur 14. Utströmningsområde från industritomtens dammar. 

De planerade rondellerna har identifierats som egna delområden (delområde 5 och delområde 6). De 
erforderliga fördröjningsvolymerna för halva vägbanan samt den mark som utgör rondellerna är relativt 
liten och bedöms därför kunna lösas med exempelvis krossmagasin och avledning via strypt ledning 
(flöden motsvarande nuläget) öster ut.       
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3. Beräknade flöden för nuläget 

 3.1 Markanvändning  

De nuvarande förhållandena har översiktligt studerats utifrån kartbilder, grundkarta samt ortofoton över 
området. För analys av detaljplanen ur ett dagvattenperspektiv har området delats in i 6 st 
delavrinningsområden. Indelningen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av nuvarande 
topografi, nuvarande struktur samt utifrån nuvarande avrinningsmönster samt utifrån den planerade 
exploateringen. Genom att området delats in i delområden kan områdets dagvattensituation analyseras 
mer ingående och de erforderliga fördröjningsvolymerna fördelas ut i flera lägen. De identifierade 
delavrinningsområdena redovisas i figur 15. 

 

Figur 15. Redovisning av planområdets identifierade delavrinningsområden A1-A6. 

 
I tabell 3 redovisas den nuvarande markanvändningen inom respektive delområde med 
avrinningskoefficienter och yta per markanvändning. I tabellen redovisas också den sammanvägda 
avrinningskoefficienten och den totala ytan för varje delområde.   

 
Tabell 3. Nuvarande markanvändning inom respektive delområde med avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning. Även reducerad avrinningskoefficient och total yta är redovisat. 

Område Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

D
el

o
m

rå
d

e 
1

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 2,96 

Takytor 0,90 0,15 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,28 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,13 

Grusade ytor (Industri) 0,40 1,89 

Dammar 1,00 0,11 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,33 5,50 
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D
el

o
m

rå
d

e 
2

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 2,93 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,18 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,08 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 0,73 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,28 3,90 

D
el

o
m

rå
d

e 
3

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 1,28 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,37 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,13 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,30 1,80 

D
el

o
m

rå
d

e 
4

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 1,67 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,01 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,06 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 0,19 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,21 1,90 

D
el

o
m

rå
d

e 
5

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 0,33 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,11 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,02 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,30 0,46 

D
el

o
m

rå
d

e 
6

 

N
u

lä
ge

 

Grönområden 0,10 0,20 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,06 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,02 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 
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Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,30 0,28 

 
För att tydliggöra vilka markanvändningar som använts för nuläget har nedanstående figur tagits fram, se 
figur 16. 

 

 
Figur 16. Kartering markanvändning för nuläget och indelning av delområden (A1-A6). Ortofoto i bakgrunden. Gröna 
ytor är vegetation, röd yta Stuguvägen, grå ytor gång- och cykelvägar, magenta är takytor, cyan industri med asfalt 
och grusytor, ljusblå ytor dammar inom industriområdet och blå yta befintlig dagvattendamm. 

 3.2 Flödesberäkning för nuläget 

För beräkningar av förväntade flöden för nuläget har den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v22.3.2) använts. Ytorna för respektive karterade markanvändningar har i modellen 
bearbetats tillsammans med dimensionerande regn. För flödesberäkningen för kvartersmark har ett 2 års 
regn med 10 min varaktighet använts. Beräkningar har även slagits samma för delområde 1-2 samt för 
hela planen. För allmän platsmark har ett 20 års regn med 10 min varaktighet använts. Nedan anges 
beräknade flöden för nuläget, se tabell 4. 
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Tabell 4. Beräknat dimensionerande flöden för respektive delområde för nuläget för 2-årsregn respektive ett 20-
årsregn.  

Område Flöde nuläge 2-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

Flöde nuläge 20-årsregn 
(l/s) (exkl. klimatfaktor) 

1 220 470 

2 150 310 

3 71 150 

4 55 120 

5 18 39 

6 11 24 

1 och 2 360 780 

Hela planen 520 1100 

 
Det kan nämnas att beräknade flöden i StormTac ger väldigt exakta resultat. Med bakgrund av att indatat 
grundar sig i tidiga layouter och beräkningarna bygger på schabloner föreslås att resultaten som ska 
användas i det fortsatta arbetet med planen avrundas uppåt. 

 4. Framtida förhållanden 

 4.1 Markanvändning 

Arbetet med detaljplanen syftar till att medge att en ny cirkulationsplats kan anordnas för att förbättra 
infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta planläggs också 
Betongen 1 samt del av Odensala 14:1 för sällanköpshandel med tillhörande service. För att få en bild av 
den planerade verksamheten, se figur 17, 18, 19 och 20.  

 
Figur 17. Skiss från Arkikom arkitekter över planområdet efter exploatering, förhandskopia 2022-04-12. 
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Figur 18. Tidig skiss som visar på områdets karaktär. Förhandskopia Arkikom 2022-01-07. 

 
Figur 19. Tidig skiss som visar på områdets karaktär. Förhandskopia Arkikom 2022-01-07. 
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Figur 20. Tidig skiss som visar på områdets karaktär. Förhandskopia Arkikom 2022-01-07. 

De framtida förhållandena har översiktligt studerats och ytor för respektive markanvändning har 
karterats utifrån tillhandahållet underlag. Detta för att beräkna förväntade flödesförändringar mellan 
nuläget och efterläget samt för att kunna beräkna erforderliga fördröjningsvolymer och 
föroreningssituation. 

I tabell 5 redovisas markanvändningar, avrinningskoefficienter och yta per markanvändning för 
efterläget. 

Tabell 5. Framtida markanvändning inom respektive delområde med avrinningskoefficienter och yta per 
markanvändning. Även reducerad avrinningskoefficient och total yta är redovisat. 

Område Markanvändning  Avrinningskoefficient ha 

D
el

o
m

rå
d

e 
1

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 1,54 

Takytor 0,90 1,21 

Parkeringar 0,80 0,50 

Asfalterade vägar 0,80 0,39 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,23 

Asfalterade övriga ytor 0,80 1,64 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,63 5,50 

D
el

o
m

rå
d

e 
2

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 2,32 

Takytor 0,90 0,07 

Parkeringar 0,80 0,04 

Asfalterade vägar 0,80 0,35 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,12 

Asfalterade övriga ytor 0,80 0,39 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 0,62 
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Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,39 3,90 

D
el

o
m

rå
d

e 
3

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 1,15 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,53 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,09 

Asfalterade övriga ytor 0,80 - 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,35 1,80 

D
el

o
m

rå
d

e 
4

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 1,57 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,12 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,05 

Asfalterade övriga ytor 0,80 - 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 0,19 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,25 1,90 

D
el

o
m

rå
d

e 
5

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 0,33 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,11 

Asfalterade gångvägar 0,80 0,02 

Asfalterade övriga ytor 0,80  

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,35 0,47 

D
el

o
m

rå
d

e 
6

 

Ef
te

rl
äg

e
 

Grönområden 0,10 0,23 

Takytor 0,90 - 

Parkeringar 0,80 - 

Asfalterade vägar 0,80 0,05 

Asfalterade gångvägar 0,80 - 

Asfalterade övriga ytor 0,80 - 

Grusade ytor 0,40 - 

Dammar 1,00 - 

Stuguvägen 0,80 - 

Sammanvägda avrinningskoefficient, total yta för 
delområdet. 

0,23 0,28 

 



                     
         

P:\2022\22044\09ARBETSMATERIAL_DOC\Leverans efter samråd v46 2022\Dagvattenutredning Betongen 1 rev2022-11-16.doc 
 

      Sidan 33 av 49 

För att tydliggöra vilka markanvändningar som använts för efterläget har nedanstående figur tagits fram, 
se figur 21. 
 

 
Figur 21. Kartering markanvändning för efterläget och indelning av delområden (A1-A6). Ortofoto i bakgrunden. 
Gröna ytor är vegetation, vit yta Stuguvägen, grå ytor gång- och cykelvägar, magenta är takytor, cyan parkeringar 
med asfalt och blå yta befintlig dagvattendamm. 

 4.2 Flödesberäkningar 

För att beräkna framtida flöden och erforderliga fördröjningsvolymer har motsvarande metod som för 
nulägessituationen använts. Samma indelning av delområden har använts för att kunna göra en 
jämförelse mellan nuläget och efterläget. Beräkningar har även slagits samma för delområde 1-2 samt för 
hela planen. Hänsyn har tagits till förväntade klimatförändringar för efterläget genom att 
dimensionerande flöden räknats upp med en klimatfaktor på 1,25. I tabell 6 anges beräknade flöden efter 
exploatering för 2-årsregnet och 20-årsregnet. För att påvisa en skyfallssituation har även ett 100-årsregn 
beräknats.  

Tabell 6. Beräknat dimensionerande flöde för planområdet efter exploatering för 2-årsregnet och för 20-årsregnet.  

Område Flöde efterläge 2-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

Flöde efterläge 20-
årsregn (l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

Flöde 
efterläge 
100-årsregn 
(l/s) (inkl. 
klimatfaktor) 

1 580 1200 2100 

2 250 540 920 

3 100 220 370 

4 81 170 300 

5 23 49 100 

6 11 23 38 

1 och 2 830 1800 3000 

Hela planen 1100 2300 3800 

 
Det kan nämnas att beräknade flöden i StormTac ger väldigt exakta resultat. Med bakgrund av att indatat 
grundar sig i tidiga layouter och beräkningarna bygger på schabloner föreslås att resultaten som ska 
användas i det fortsatta arbetet med planen avrundas uppåt. 
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 4.3 Föroreningsberäkning 

Även föroreningsberäkningarna har modellerats i den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen 
StormTac Web (v22.3.2). I modellen finns statistiskt underlag för respektive markanvändnings förväntade 
föroreningstransport. Redovisade föroreningsberäkningar har delats upp för delområde 1 - 6 för 2-
årsregnet. 

Ytterligare föroreningar (Antracen, Tributyltenn, Benso(ghi)perylen och Kvicksilver) har lagts till utifrån 
synpunkter från Länsstyrelsen i andra planer inom Östersunds kommun. Även PFOS och PBDE har 
efterfrågats men dessa finns inte tillgängliga för modellering i StormTac.   

Förväntad reducering av föroreningar har i StormTac modellerats genom att genomförbara 
dagvattenåtgärder för respektive delområde lagts in i modellen.   

Observera att anläggningarna som ingår i beräkningarna är valda för att i möjligaste mån efterlikna de 
dagvattenåtgärder som beskrivits under avsnitt ”Föreslagna dagvattenåtgärder” och som förmodas 
byggas i området. Dessa kan dock vara benämnda annorlunda i beräkningsunderlaget. Detta eftersom 
antalet reningsanläggningar där effekten av reningsåtgärderna som går att modellera i StormTac är 
begränsat.  

Resultaten i StormTac ska ej betraktas som absoluta utan dessa ger en översiktlig bild av områdets 
föroreningssituation då underliggande data är schablonmässiga och karteringar har gjorts utifrån erhållna 
illustrationer. Även anläggningarna som lagts in i beräkningarna bedöms motsvara en övergripande bild 
av den förväntade reningseffekten. Framför allt har åtgärder som med stor sannolikhet blir 
implementerade i respektive delområde lagts in som en lägsta nivå för utredningsarbetet. Resultatet av 
de reningssteg som lagts in i modellen visar mest troligt en konservativ bild av den förväntade 
reduceringsgraden. Omfattningen av åtgärder som ger ytterligare reducering av föroreningar kommer 
mest troligt bli aktuellt vilket då ger bättre reningsgrader i praktiken. Effekter av exempelvis viss dämning 
genom upphöjda kupolbrunnar och/eller trumögon samt ytterligare översilning/fastläggning som i 
praktiken kommer att ske i flera lägen har inte lagts in i modellen. Det viktiga är att 
modelleringsresultatet ger en bild av om reningskravet kan uppnås. 

 4.3.1 Delområde 1 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 1700 m², 
rening i biofilter (växtbädd) vidare till översilning över en total yta på 1700 m² (släpp i slänt). Se tabell 7 
för resultat nuläge utan rening, efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad 
reduceringsgrad. 
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Tabell 7. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%).  
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 

rening 
190 1500 14 25 130 0.76 8.3 8.7 0.044 56000 0.072 0.0082 0.14 0.081 

Efterläge 
utan 
rening  

120 1600 5.9 17 36 0.42 6.8 5.2 0.036 32000 0.024 0.017 0.040 0.0017 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

73 1100 1.8 4.6 8.3 0.072 1.4 1.5 0.026 8900 0.0050 0.0027 0.0050 0.00085 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 38 28 69 73 77 83 80 71 29 72 79 84 88 51 

 4.3.2 Delområde 2 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 760 m² till 
rening i biofilter (växtbädd). Se tabell 8 för resultat nuläge utan rening, efterläge utan rening, efterläge 
med rening och förväntad reduceringsgrad. 

Tabell 8. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 
rening 

120 1400 5.0 14 29 0.29 8.7 4.9 0.047 45000 0.036 0.0094 0.048 0.0016 

Efterläge 
utan 
rening  

110 1500 5.1 16 30 0.32 8.8 5.2 0.049 40000 0.035 0.012 0.045 0.0016 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

77 1200 1.6 9.7 8.9 0.050 4.3 1.3 0.029 13000 0.0043 0.0035 0.0085 0.00079 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 30 17 69 39 70 84 51 74 41 68 88 72 81 50 

 4.3.3 Delområde 3. 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 700 m². Se 
tabell 9 för resultat nuläge utan rening, efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad 
reduceringsgrad. 
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Tabell 9. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 
rening 

110 1400 4.7 15 28 0.28 8.3 4.7 0.046 40000 0.033 0.010 0.044 0.0016 

Efterläge 
utan 
rening  

110 1400 5.1 15 30 0.31 9.7 5.4 0.053 46000 0.040 0.011 0.050 0.0016 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

82 1100 3.0 8.7 16 0.17 5.3 3.1 0.044 19000 0.013 0.0034 0.0086 0.00092 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 27 27 42 43 45 45 45 42 18 58 68 68 83 41 

 

 4.3.4 Delområde 4. 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 630 m² till 
ett gräsbeklätt svackdike som leder dagvatten till en 15 m³ stor torrdamm. Se tabell 10 för resultat nuläge 
utan rening, efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad reduceringsgrad. 

Tabell 10. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 
rening 

94 1100 2.7 8.9 17 0.15 1.9 1.3 0.016 17000 0.0070 0.0054 0.023 0.0011 

Efterläge 
utan 
rening  

95 1200 3.2 9.8 20 0.18 3.6 2.2 0.024 23000 0.014 0.0062 0.029 0.0011 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

43 420 0.92 2.7 4.8 0.15 0.69 1.8 0.014 4300 0.0050 0.00052 0.0050 0.00050 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 54 65 71 73 75 18 81 19 42 81 65 92 83 56 

 4.3.5 Delområde 5. 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 190 m². Se 
tabell 11 för resultat nuläge utan rening, efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad 
reduceringsgrad. 
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Tabell 11. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 
rening 

110 1400 4.9 15 29 0.30 8.8 5.0 0.048 43000 0.036 0.0100 0.047 0.0016 

Efterläge 
utan 
rening  

110 1500 5.3 15 30 0.32 10.0 5.6 0.054 47000 0.041 0.010 0.051 0.0016 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

82 1100 3.0 8.7 17 0.17 5.4 3.2 0.045 19000 0.013 0.0034 0.0088 0.00092 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 28 27 42 43 45 46 45 43 18 59 68 68 83 41 

 4.3.6 Delområde 6. 

Föroreningshalter efter rening har beräknats med reningssteg översilning över en total yta på 72 m². Se 
tabell 12 för resultat nuläge utan rening, efterläge utan rening, efterläge med rening och förväntad 
reduceringsgrad. 

Tabell 12. Föroreningshalter (µg/l) utan rening, med rening och förväntad reduceringsgrad (%). 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge 
utan 
rening 

110 1400 4.7 15 28 0.29 8.4 4.7 0.047 40000 0.034 0.010 0.044 0.0016 

Efterläge 
utan 
rening  

120 1300 4.8 14 28 0.27 7.7 4.4 0.041 43000 0.031 0.0082 0.045 0.0016 

Summa föroreningshalt efter rening (µg/l)     

Efterläge 
med 
rening 

82 960 2.8 7.9 15 0.17 4.3 2.6 0.034 18000 0.010 0.0027 0.0079 0.00093 

Förväntad reduceringsgrad (%)     

 32 27 42 42 45 38 44 41 18 58 68 68 83 41 

 

Utifrån genomförd modellering enligt ovan går det att påvisa att god rening där samtliga 
föroreningshalter minskar i efterläget med renings mot nulägessituationen bortsett från en något förhöjd 
halt av nickel i delområde 4. Eftersom planen bedöms som en helhet med en gemensam släppunkt för de 
identifierade delområdena redovisas också planens sammantagna föroreningstransport. Studeras planen 
som helhet minskar nickel från 6,1 µg/l för nuläget till 1,7 µg/l i efterläget med rening. För redovisning av 
föroreningstransporten för planen som en helhet, se tabell 13.   
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Tabell 13. Föroreningshalter (µg/l) utan rening och med rening för hela planen. 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS BaP ANT BgP TBT 

Nuläge utan 
rening 

140 1400 8,7 18 70 0,48 7,7 6,1 0,042 46000 0,048 0,0086 0,083 0,036 

Efterläge med 
rening 

72 1100 1,9 6,3 9,3 0,088 2,6 1,7 0,028 11000 0,0059 0,0028 0,0064 0,00081 

  

 4.4 Fördröjningsvolymer 

I tabell 14 och 15 har erforderliga fördröjningsvolymer redovisats för kvartersmark och för allmän 
platsmark. Den yta som i planen planeras att utgöra kvartersmark är markerad i figur 22. Dessa volymer 
krävs för att en flödesneutralitet ska uppnås (mellan nuläge och efterläge). I den första kolumnen i 
tabellerna är en våtvolym redovisad där hela volymen finns tillgänglig i magasinet. 
Fördröjningsmagasinens utformning ska dock ta hänsyn till den slutgiltiga tekniska lösningen och vilket 
material magasinet fylls med. Beräkningar har även slagits samma för delområde 1-2 samt för hela 
planen. I andra kolumnen i tabellerna har ett ytanspråk redovisats i ett scenario där magasinen anläggs 
med ett krossmaterial med en porvolym på 40 % samt ett djup på 1 m.  
 
Tabell 14. Erforderliga volym för fördröjning av 2-års regn inom kvartersmark. 

Delområde Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 40% 
samt 1 m djupt magasin. 

1 230 575 

2 61 153 

3 19 47,5 

4 15 37,5 

5 3,2 8 

6 0 0 

1 och 2 300 750 

Hela planen 320 800 

 
Tabell 15. Erforderliga volym för fördröjning av 20-års regn inom allmän platsmark för respektive delområde samt 
sammanslaget för delområde A1 och A2.  

Delområde Magasinsbehov (m3) Magasinsbehov (m2). Antaget en porvolym på 40% 
samt 1 m djupt magasin. 

1 500 1250 

2 140 350 

3 41 102,5 

4 32 80 

5 7 17,5 

6 0 0 

1 och 2 620 1600 

Hela planen 690 1725 

 5. Dagvattenhantering 

Lämpliga dagvattenåtgärder för den aktuella planen har valts och anpassats utifrån de givna 
platsspecifika förutsättningarna, föreslagen struktur från Arkikom arkitekter samt uppställda krav från 
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kommunen och aktuell branschstandard. För de platsspecifika förutsättningarna har topografi, 
geotekniskt underlag också varit styrande. Öppna robusta dagvattenåtgärder som också kan bidra till ett 
mervärde har primärt föreslagits, i linje med kommunens ambitioner. Planområdet ligger nära E14. De 
föreslagna dagvattenåtgärderna bedöms dock inte påverka statlig infrastruktur genom att dessa inte 
placeras inom Trafikverkets vägområden.  

I figur 22 har delområden (1-6) och föreslagna åtgärder illustrerats. Möjliga lägen för fördröjning av 20-
årsregnet är markerat med blå skrafferingar. Rinnpilar illustrerar hur avrinningen genom höjdsättning i 
stort bör anordnas. I figuren har också en ruta med åtgärder som gäller generellt inom hela planen (gäller 
särskilt inom delområdena A3-A6) infogats. En svart streck-prickad linje redovisar planerad kvartersmark. 
Övriga ytor planeras att utgöras av allmän platsmark.       

 
Figur 22. Systembild med illustration av delområden och lägen för dagvattenåtgärder. Området för planerad 
kvartersmark är markerad med svart streck-prickad linje. Ortofoto i bakgrunden. 

 5.1 Föreslagna åtgärder 

De identifierade dagvattenlösningarna för den aktuella planen beskrivs översiktligt i nedanstående 
avsnitt. Slutligt val med detaljerad utformning och exakta placeringar av åtgärder måste bestämmas i 
samband med kommande utformning av planen och detaljprojekteringar. Detta när faktorer såsom 
slutgiltig höjdsättning, vägutformningar, trumgenomföringar och detaljer såsom stuprörsplaceringar samt 
gestaltningar av exempelvis parkområden med mera tagits fram.  

 5.1.1 Översilning, infiltration och genomsläppliga material 
Generellt ska en trög och ren avrinning inom planen som helhet eftersträvas istället för snabbt och 
smutsigt. Detta uppnås genom att så långt som möjligt låta dagvatten genom en planerad höjdsättning 
avrinna över vegetationsytor. Genom detta skapas också andra positiva mervärden genom att 
vegetationen så långt som möjligt bibehålls eller tillskapas. Detta uppmuntras med hjälp av 
dagvattenaspekterna till att både nya och befintliga gröna ytor och genomsläppliga material väljs framför 
hårdgjorda ytor. Detta är positivt både ur ett dagvattenperspektiv och för trivsel samt rekreation för de 
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besökare och personer som kommer att röra sig genom området. Eftersom planområdet är nära 
lokaliserat till infarten till Östersunds stad finns även ett syfte i att skapa en positiv ”port” till staden. För 
illustration av principen för en översilningsyta, se figur 23. 

 

 

Figur 23. Illustration översilning, illustration Rickard Olofsson.  

 
Planen som helhet planeras med en relativt stor andel grönområden (bortsett från handelsområdet) 
vilket talar för att översilning kommer bli möjligt i många lägen. Exempelvis kan parkeringsytor, vägar och 
takytor planeras höjdmässigt så att översilning blir möjlig till den intilliggande vegetationsytan. Om 
andelen hårdgjorda ytor minimeras i större uträckning kan de erforderliga fördröjningsvolymerna 
minskas och bättre marginaler (robusthet) skapas efter exploatering. Det ger också ett ekonomiskt 
incitament om anläggningarnas omfattning kan minskas, detta både vid anläggande och i driftskedet.  

En relativt enkel och effektiv åtgärd som möjliggör översilning och infiltration är avledning från 
exempelvis takytor via utkastare och asfaltsytor vidare till intilliggande grönytor samt eventuell 
uppsamling i exempelvis krossdike, se figur 24. 

 
Figur 24. Illustration utkastare, översilning och uppsamling i krossdike samt kupolbrunn (där detta är tekniskt 
möjligt), illustration Rickard Olofsson. 
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En åtgärd som bör beaktas och då särskilt inom de inringade områdena i figur 26 är genomsläpplig asfalt. Detta har 
använts på andra platser inom handelsplatsen för Lillänge. Eftersom detta område ställer höga krav på höjdsättning 
och avledning kan genomsläpplig asfalt vara ett alternativ eller komplement. Det som är viktigt att beakta är att en 
höjdsättning utifrån ett skyfallsperspektiv ändå blir gällande samt att genomsläpplig asfalt kräver en återkommande 
skötsel (rengöring av ytan) för att bibehålla dess genomsläpplighet över tid.   

 Förslag till lokalisering inom planen 

Generellt kan översilning nyttjas i väldigt många lägen inom området där grönytor (slänter) ligger intill 
hårdgjorda ytor. Vid platsbesöket upplevs att stora ytor redan har den funktionen och delar av dessa ytor 
kommer bibehållas vegetationstäckta även i efterläget. Ett exempel på en yta där det bedöms ske 
översilning idag och där det även fortsättningsvis kan ske översilning är i vegetationsytorna öster om 
Hagvägen och söder om Odenskogs cirkulationsplats, se figur 25. 

 
Figur 25. Exempel på yta som idag utgör en översilningsyta och som bör ha den funktionen även fortsättningsvis.  

 5.1.2 Planerad höjdsättning 
Höjdsättningen av området är avgörande för en god dagvattenhantering. Utgångspunkten för 
höjdsättning utgår oftast från hur den befintliga topografin ser ut. Justeringar av marken kommer bli 
aktuellt i denna plan med hänsyn till exempelvis handelsplatsen och vägarna men målsättning bör ändå 
vara att följa nuvarande höjdsättning så långt som möjligt för att uppnå massbalans.  

Ur ett dagvattenperspektiv ska höjdsättningen skapa förutsättningar för att efterlikna nuvarande 
avrinningsmönster så långt som möjligt och skapa en spridning av dagvattnet i många punkter. Vidare ska 
höjdsättningen anpassas på ”lokal” nivå (exempelvis höjdsättning av vägar, parkeringsytor mm) för att nå 
föreslagna dagvattenåtgärder samt för att skydda byggnader och övriga anläggningar.  
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Höjdsättningen närmast byggnader ska planeras så att ytavrinnande dagvatten avrinner från byggnaden. 
Inga instängda områden ska tillskapas genom lågpunkter. Höjdsättningen ska även ta hänsyn till 
områdets skyfallshantering, se vidare avsnitt ”Skyfallshantering”. 

 Förslag till lokalisering inom planen 

Principen om höjdsättning gäller generellt inom hela planen. Områden som kan lyftas upp som särskilt 
viktiga höjdmässigt är de hårdgjorda ytorna kring den planerade byggnaden för sällanköpshandeln. Har 
måste ytorna ”veckas” till gallerbunnar (där detta är tekniskt möjligt), då ytorna planeras bli väldigt stora. 
Vidare så bedöms att slänterna ned mot dessa ytor (norrifrån och västerifrån) kommer att transportera 
vatten vilket måste tas omhand. Detta kan även ske via avskärande/uppsamlande åtgärder, exempelvis 
krossdiken. Det nordöstra hörnet av byggnaden utgör ett exempel på ett område som riskerar att bli 
instängt om inte en planerad höjdsättning tillämpas. Detta måste också beaktas längs byggnadens västra 
sida, se figur 26. 

 

Figur 26. Illustration av områden där planerad höjdsättning och veckning blir viktig. Veckning, höjdsättning och 
gallerbrunnar bedöms behöva kombineras med krossdiken (där de hårdgjorda ytorna möter de gröna slänterna) 
som också kan avleda vattnet vid ett skyfall. 
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 5.1.3 Växtbäddar och trädgropar 
Växtbäddar ska betraktas som en huvudåtgärd i anknytning till parkeringsytor för att tillgodose 
reningskravet för 2-årsregnet. Detta eftersom det i dessa, förutom fördröjning, också uppnås en rening.  

Växtbäddar är ett samlingsnamn för dagvattenåtgärd i kombination med växtlighet som också kan 
benämnas som raingardens eller biofilter. Den vanligaste lösningen är trädgropar i kombination med 
skelettjord. Dessa kan utformas flexibelt och anpassas till området strukturer. I den aktuella planen kan 
dessa förslagsvis i anknytning till hårdgjorda ytor såsom parkeringar.  

En god funktion dagvatten- och växtmässigt ställer höga krav på att växtbädden blir rätt utformad. Det 
viktiga med en växtbäddslösning är att goda betingelser även skapas för vegetationen (ex. träd, buskar, 
perenner) man tänker sig ska användas. Det får ej bli stående vatten över längre tid i växtjorden och det 
ska finnas ett effektivt syrgasutbyte. Vald vegetation ska snarare vara tålig mot uttorkning än att den är 
vattentålig då anläggningen genom valda material blir dränerande. Men materialet i växtbädden måste 
väljas omsorgsfullt med egenskaper som god dränering men också i viss mån vätskehållande egenskaper 
samt bidra till viss uppehållstid. 

Detta kan exempelvis anordnas med luftningsbrunnar, luftigt bärlager och uppsamlande dränering till 
utloppsledning och utloppsbrunn. Ingående brunnar kan kombineras för att förutom ha en funktion som 
intagsbrunn eller utloppsbrunn också fungera som luftningsbrunn och/eller brunn med bräddfunktion. 

Intag till växtbädden kan exempelvis anläggas via ränndalar eller genom urtag/sidobrunnar i kantstenar. 
En planerad höjdsättning ser till att dagvattnet når anläggningen. För illustration av en nedsänkt växtbädd 
se figur 27 och exempel på nedsänkt växtbädd vid parkering, se figur 28 samt principskiss från StormTac, 
se figur 29.     

 
Figur 27. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjningsvolym ovanpå bädden. Växtbädden kan dräneras till 
underliggande mark genom perkolation eller via dräneringsledning till dagvattenledning. Illustration WRS. 
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Figur 28. Exempel på nedsänkt växtbädd i parkeringsyta. Personalparkering vid grundskola i Portland, USA. 

Den utformning som modellerats i StormTac har ingångsvärden enligt figur 29. 

 

Figur 29. Principskiss växtbädd från StormTac. Total yta uppgår till 620 m2 för delområde 1 för att uppnå tillräcklig 
fördröjning och rening för 2-årsregnet. 

 Förslag till lokalisering inom planen 

Det område som främst bedöms som lämpligt för växtbäddslösningar är parkeringsytan öster om 
byggnaden för sällanköpshandel. 

 5.1.4 Överdämningsytor (torra dammar) eller dagvattendammar 
Planen är relativt generöst planerad vad det gäller vegetationsytor. De planerade vegetationsytorna 
bedöms också ligga relativt strategiskt placerade ur ett dagvattenperspektiv. På dessa ytor kan 
översvämningsytor eller torra dammar med fördel förläggas. Det bedöms vara en förutsättning för att 
hantera de erforderliga fördröjningsvolymerna för 20-årsregnet. Detta gäller främst delområde 1 
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(området för sällanköpshandel och parkering) och delområde 2 (området öster om sällanköpshandeln 
som planeras att utgöras av bla av restauranger). 

Delområde 1 har ett fördröjningsbehov på 500 m3 och delområde 2 har ett fördröjningsbehov på 140 m3. 
Detta för att uppnå en flödesneutralitet för 20-årsregnet mellan nuläge och efterläge). Dessa åtgärder 
kommer att utgöra både fördröjning och rening. Dessa ytor kan hantera höga flöden, till skillnad från 
mindre grönytor som främst infiltrerar dagvatten med främst reningsfunktion. I en överdämningsyta kan 
en tillfällig vattenspegel uppstå och dagvattnet infiltrerar gradvis genom markprofilen. Utloppet anläggs 
som ett definierat utlopp med strypt utflöde motsvarande nulägessituationen. En överdämningsyta kan 
också kombineras med en permanent vattenspegel där vegetationsytorna kring den permanenta 
vattenspegeln utgör överdämningsytan vid nederbörd.  

Överdämningsytor bör anläggas på relativt plana ytor för enklare anläggande och drift. Slänterna ska 
utföras flacka. Vid torrare väderlek kan överdämningsytan, där behov finns, tillåtas att beträdas likt en 
traditionell grönyta. Förslagsvis anläggs dessa fördröjningsåtgärder i flera lägen enligt förslag i figur 22. 
Respektive dämningsytas ytanspråk avgörs av om ytorna för dessa sprids ut i flera lägen eller anläggs som 
mer uppsamlande i en punkt i respektive delområde eller för planområdet som helhet. Det bedöms 
finnas goda möjligheter för att inom den aktuella planen hitta lämpliga placeringar. För illustration av en 
överdämningsyta se figur 30 och exempel se figur 31.     

  

 
Figur 30. Illustration av överdämningsyta, VA-guiden. 
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Figur 31. Exempel på överdämningsyta och hur den kan gestaltas. Anläggs genom grävning och/eller invallning.  

 Förslag till lokalisering inom planen 

Lokalisering i planen bedöms vara inom de föreslagna grönområdena som tillskapas eller behålls. För 
delområde 1 och delområde 2 där störst fördröjningsbehov råder bedöms lågpunkten vid infarten till 
sällanköpshandel/restauranger och området öster om Hagvägen intill den befintliga dammen (sydväst 
om dammen) kunna utgöra lämpliga lokaliseringar (blå skrafferingar) i figur 22. 

 5.1.5 Svackdiken och/eller makadamdiken (krossdiken) med erosionsskydd och energidämpare 
I området förordas en öppen avledning och detta ska så långt som möjligt ske i svackdiken. Detta är en 
relativt enkel åtgärd som skapar förutsättning för infiltration och en trög avrinning. Dikena kan fördröja, 
hantera och avleda dagvatten. Ett svackdike är vegetationsbeklätt och har en svag till måttlig slänt- och 
långsgående lutning. Vid brantare terräng kan diket sektioneras likt terrasser i längdriktningen. För att 
förstärka funktionen i diket kan botten utgöra ett krossmagasin med dränledning. I valda punkter eller vid 
ett dikes slut kan en upphöjd kupolbrunn (där detta är tekniskt möjligt) placeras vilket skapar 
förutsättning för viss fördröjning och sedimentfälla. 

Förutom att dikena i möjligaste mån ska vara vegetationstäckta så ska dessa erosionsskydd i särskilt 
utsatta lägen såsom branta partier, branta krökar samt vid trumögon (in- och utlopp). Vid markarbeten 
där vegetationsskiktet skalas av exempelvis i slänter ska erosionsskydd också upprättas. Detta eftersom 
det föreligger en förhöjd risk för erosion och materialtransport i dessa lägen. Exempel på erosionsskydd 
kan exempelvis vara återföring av vegetation, stensättningar och armering i de översta marklagren med 
kokosnät och/eller kompletterande sådd mm. 

 Förslag till lokalisering inom planen 

Ett område där det fortsatt blir särskilt viktigt att avleda dagvatten är den rinnväg som sträcker sig öster 
ut längs Stuguvägen. Har finns redan idag diken som kan kategoriseras som svackdiken. Dock behöver 
den dikesanvisning/rinnväg som idag viker av in mot den centrala delen av området istället styras om och 
fullt ut gå längs Stuguvägen samt på västra sidan om Hagvägen. Detta för att det finns ett behov längs 
denna sträcka att avleda dagvatten och dels för att nå läget för hanteringen av 20-årsregnet, se inringat 
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område i figur 30. Även i mötet mellan de hårdgjorda ytorna inom handelsplatsen och de 
omkringliggande grönytorna bedöms krossdiken krävas. Flera funktioner kan uppnås i dessa såsom 
fördröjning, rening samt avledning. Avledning längs dessa bedöms vara avgörande för att ta ned det 
hanterade vattnet genom planområdet som helhet, se ”krossdiken” i figur 22. Principen för svackdiken 
och/eller krossdiken bedöms, utöver dessa sträckor, kunna tillämpas på flera platser inom planen.      

 5.1.6 Skyfallshantering 
Vid extrema regn kommer inte dagvattensystemet klara av att hantera de flöden som uppstår. Marken 
blir mättad, ledningar går fulla och anläggningar svämmar över. I ett sådant scenario avrinner dagvattnet 
ytligt på mark. För att undvika risk för skador vid en sådan situation krävs att marken planeras 
höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett säkert sätt. Lågpunkter får inte tillskapas så att 
dämningssituationer kan undvikas. Höjdsättningen ska hela tiden tillse att dagvattnet avrinner från 
byggnader, detta är särskilt viktigt vid exempelvis entréer och infarter. 

För att påvisa en skyfallssituation har även ett 100-årsregn beräknats, se tabell 6. Exempelvis så behöver 
skyfallet från delområde 1 och delområde 2 kunna ta sig igenom infartsvägen till handelsplatsen och 
Hagvägen. Ett flöde på 3000 l/s är beräknat för 100-årsregnet i efterläget för att ge en bild av ett skyfall. 
En dagvattentrumma på 1400 mm som förläggs med minimum 5 promilles lutning har en kapacitet på 
4200 l/s. Detta ger en säkerhetsfaktor på 1,39 (Svenskt vatten P110 rekommenderar en säkerhetsfaktor 
på minst 1,25). 

Det förutsätts att intilliggande områden (utanför planen) är planerade utifrån samma principer för 
skyfallsperspektivet. 

 Förslag till lokalisering inom planen 

Skyfallshantering gäller generellt inom hela planen genom en planerad höjdsättning. En översiktlig figur 
med bedömda skyfallsvägar har tagits fram, se figur 32 (röda linjer). 

 
Figur 32. Översiktlig illustration av bedömda rinnvägar vid ett skyfall (röda linjer). Genomföringar som krävs för 
skyfallet är markerade med röda ringar (se text ovan). 
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6. Bedömning av påverkan på recipient 

Då efterläget med rening förbättrar föroreningstransporten mot nulägessituationen bedöms att den 
aktuella planen inte försvårar uppnåelsen av miljökvalitetsnormerna för planens recipienter. Detta gäller 
för samtliga recipienter (Lillsjön, Odensalabäcken och Storsjön). Värt att nämna är att Odensalabäcken 
och Storsjön är vattenförekomster med tillhörande miljökvalitetsnormer och Lillsjön är ett naturreservat 
med bevarandemål. Detta har underbyggts genom modelleringen i StormTac av de reningsåtgärder som 
bedöms genomförbara inom planen. 

En god rening där samtliga föroreningshalter minskar i efterläget med rening mot nulägessituationen 
bortsett från en något förhöjd halt av nickel i delområde 4 har erhållits. Den marginellt förhöjda halten av 
Nickel i delområde 4 bedöms dock kunna ligga inom felmarginalerna. Detta då analyserna bygger på 
tidiga layouter samt schablonvärden i StormTac. Reningen ska också betraktas för planen som helhet och 
då kan det konstateras en god rening med en reducering av samtliga föroreningar erhålls. Detta gör att 
efterläget för Betongens planområde förbättras mot nuvarande situation vilket bedöms som positivt för 
de mottagande recipienterna.  

Övriga proaktiva dagvattenåtgärder som bedöms särskilt viktiga för att skydda recipienten utifrån ett 
längre perspektiv beskrivs kortfattat nedan. 

6.1 Släckvatten 

Det viktiga vid ett släckningsarbete ur ett dagvattenperspektiv är att begränsa utbredningen av påverkat 
vatten och påverkad mark. Föreslagna dagvattenåtgärder kan anläggas med möjlighet till avstängning av 
utlopp för att begränsa släckvattnets utbredning i händelse av brand till dess att föroreningar 
omhändertagits. Avstängningsmöjlighet kan i sin enklaste form utgöras av proppning av utloppsledning i 
uppsamlande brunnar, invallning/proppning av kupol/galler-brunnar och mer anordnade 
avstängningsventiler på ledningssystem.  

6.2 Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 

I samband med att markarbeten utförs och mark som tidigare varit vegetationstäckta blottläggs så ökar 
risken för ökade flöden och sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen skall därför 
lokala sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet om risk för slamtransport föreligger. Det är 
positivt om dessa anläggs i punkter snarare än endast i en punkt. Dessa ska i så stor utsträckning som 
möjligt placeras strategiskt där det finns naturliga lågpunkter. Viktiga parametrar är att tillräcklig volym 
och tillräckligt låg hastighet skapas så att ursköljning av uppsamlat sediment inte sker. I fördjupningen 
tillskapas en volym och dagvattnet tillåts bromsas upp så att sedimentering blir möjlig. Längd/bredd-
förhållandet är viktigt då en långsträckt anläggning är effektivare. 

Det finns också varianter på mer definierad avsedimentering såsom pumpning av länshållningsvatten 
genom filtermaterial eller till containerlösningar där avsedimentering sker i olika fack. 

Dagvattenåtgärder för byggskedet ska implementeras innan övriga markarbeten påbörjas. För illustration 
av en enkel sedimentationsfälla se figur 33. 
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Figur 33. Illustration tillfällig mindre sedimentationsfälla. En vall kan bestå av överblivna vegetationsskikt från 
markarbeten, illustration Rickard Olofsson. 

6.3 Drift och skötsel 

Det är positivt ur ett längre perspektiv om drift- och skötselanvisningar arbetas fram för de 
dagvattenanläggningar som slutligen byggs i området. Detta skapar förutsättningar för god funktion över 
tid och minimera behovet av akuta utryckningar för att åtgärda problem. I denna handling kan också 
rutiner för släckvatten dokumenteras. 

Drift- och skötselaspekten behöver vara kopplad till den kontinuerliga tillsynen där behovet av 
skötselinsatser identifieras över tid. Exempel på skötselinsatser kan exempelvis vara rensning av skräp 
och hinder längs rinnvägar, slamsugning/urgrävning av sandfång och fördröjningsåtgärder samt vid behov 
hålla efter vegetationen. Intervallet för rensning av skräp och hinder längs rinnvägar bör vara relativt täta 
och intervallet för urgrävning av fördröjningsåtgärderna bedöms vara glesare. Målsättningen med 
rensning av fördröjningsåtgärderna är att upprätthålla en funktion som gynnar 
sedimentationsprocesserna och att det finns plats för sediment att ansamlas. Hur ofta sediment behöver 
tömmas är beroende av många faktorer och behöver därför identifieras över tid men 
sedimentuppbyggnadshastigheten kan generellt förväntas vara 1-6 cm per år.  

En annan viktig aspekt gällande skötselinsatserna är att den erosionsskyddande funktionen upprätthålles 
i särskilt utsatta lägen. Här spelar växtligheten en viktig roll för att binda marken varpå vegetationen ska 
hållas efter med försiktighet.            

Det är viktigt att samtliga brunnar som ligger direkt uppströms en anläggning förses med sandfång och 
att anläggningar förses med spolbrunnar. 

 7. Slutsats 

Om de principer och förslag till dagvattenåtgärder, med underliggande krav, som redovisas i rubricerad 
utredning efterlevs och implementeras bedöms att en god dagvattenhantering uppnås för den aktuella 
planen. 
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