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INLEDNING 

Bakgrund  

Framnäs 3 är en privatägd fastighet på ca 2 000 m2 och ligger centralt på Frösön, intill 

Frösövägen. Kvarteret består av såväl flerbostadshus som friliggande villor med varierande 

byggnadsår. Framnäs 3 är idag bebyggt med ett flerbostadshus, uppfört 1937, om cirka 

150 m2, se Figur 1. 

Figur 1. Området runt Framnäs 3, röd rektangel. 

Det befintliga huset på fastigheten planeras att ersättas med två nya flerbostadshus, se 

preliminär illustrationsskiss i Figur 2. Denna ombyggnation kommer att leda till fler 

hårdgjorda ytor i ett redan bebyggt område, vilket kommer medföra en ökning på 

dagvattenflödena.  
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Figur 2. Illustrationsskiss över den planerade byggnationen på Framnäs 3. 

Syfte 

Uppdraget är att ta fram en dagvattenutredning i syfte att klarlägga hur omhändertagandet 

av dagvattnet bör ske inom planområdet. Utgångspunkten är att fastigheten bör kunna 

hålla ett 2-årsflöde. Utgångspunkten bör också vara att området inte tillför mer 

föroreningar till recipienten efter planens genomförande.  

Följande aktiviteter inom dagvattenutredningen utföras:  

• Beskrivning av recipient och avrinningsområde  

• Beräkningar av flöden vid nuvarande och framtida situation utifrån Svenskt Vattens 

P110, beräkning av fördröjningsbehov  

• Simulering av föroreningsbelastningar i StormTac. 

• Föreslå genomförbara åtgärder för fördröjning och rening  

Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts i denna rapport. 

• Dagvattenutredningen har baserats på underlag som har tillhandahållits av 

Östersunds kommun.  

• Inga provtagningar har utförts och förorenings koncentrationer- och mängder 

baseras därför på schablonvärden.  

• Föroreningsberäkningar har enbart gjorts för det föreslaget som AFRY föreslår. 

• Beräkningar har enbart gjorts på de huvudsakliga anläggningarna, inga beräkningar 

har exempelvis gjorts på ledningsdiken. 

 

RIKTLINJER OCH KRAV FÖR DAGVATTENHANTERING 
Inom Östersunds kommun finns det ett krav att varje fastighet ska kunna rena och fördröja 

ett nederbördstillfälle motsvarande ett 2-årsregn, dagvattnet ska minst renas ner till 

befintlig situation inom planområdet där öppna dagvattenlösningar ska prioriteras.  

Den fysiska planeringen ska genomföras så att ny bebyggelse och nya anläggningar ej 

påverkar omkringliggande bebyggelse, infrastruktur och markområden negativt vid normala 

eller kraftiga regnhändelser (Östersunds kommun, 2020). 
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Svenskt Vatten - P110 

Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 

publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, 

dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikationen innehåller även 

anvisningar för en klimatsäker planering av dagvattenhanteringen. 

Vattenförvaltning 

EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 

genom vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 

miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 

lag och beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 

vattenförekomst statusklassificeras i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i 

dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential 

innan år 2015 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället 

förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 

vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts. 

Vattenkvaliteten får inte försämras samt att normerna gällande kemisk och ekologisk status 

ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 

statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras.  

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Områdesbeskrivning 

Framnäs 3 är idag bebyggt med ett flerbostadshus, resterande del av fastigheten utgörs 

främst av gräsytor. Intill bostaden finns även en grusbelagd parkering.  

Området har en relativt brant lutning åt ost-sydost mot Storsjön, se Figur 3. Vilket även 

utgör den generella avrinningsriktningen. Fastigheten bedöms inte påverkas av avrinning 

från uppströms områden då Frösövägen skärmar av fastigheten, se Figur 4.  
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Figur 3. Höjdskuggningskarta över området. Den berörda fastigheten är markerad med röd 
rektangel.  

 

Figur 4. Avrinningsriktning vid fastigheten vid ett regn på 20 mm.  
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Geologi och geohydrologi 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den naturliga geologin i huvudsak av moränlera eller lerig 

morän. Områdets infiltrationsförmåga bedöms därmed vara begränsad. Jorddjupet varierar 

över området men bedöms vara ca 20–30 m vid den aktuella fastigheten, se Figur 5. 

Grundvattenytan vara ca 5–10 m under markytan. Strömningsriktning bedöms följa 

topografin, åt öster, mot Storsjön.  

 

Figur 5. Jorddjupskarta vid fastighet Framnäs 3. 

Befintligt ledningsnät för dagvatten 

Fastigheten är enligt Östersunds kommun idag inte uppkopplad på ledningsnätet för 

dagvatten. Dagvattenhanteringen bedöms således idag enbart utgöras av infiltration genom 

gräsytor samt avrinning till topografiskt lägre nivåer. Den närmaste dagvattenledningen går 

längs med Frösövägen, på vägens nordvästra sida. Det finns även en ledning längs med 

Östbergsvägen samt Södra Strandvägen. Det befintliga ledningsnätet är relativt begränsat 

med ledningar. 

Recipient och miljökvalitetsnormer 

Vattenskyddsområde – Minnesgärdet vattenskyddsområde 

Fastigheten är belägen inom den primära zonen för Minnesgärdets vattenskyddsområde. I 

den primära zonen är det förbjudet med golvbrunnar som är anslutna till dagvattennätet. 

Det är även förbjudet att spola ned vätskor eller fasta ämnen som innebär risk för 

förorening av yt- eller grundvatten i dagvattenbrunnar.  
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Ytvattenförekomst – Storsjön 

Recipient för planområdet Storsjön och är en ytvattenförekomst enligt vattendirektivet. I 

VISS är den klassad enligt Tabell 1 Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status 

sattes år 2019 i tredje förvaltningscykeln (2017-2021). 

Tabell 1 Statusklassificering av recipienten Storsjön (referens från VISS). 

Vattenförekomst  
Ekologisk status  Kemisk status  

Status  
(dagsläge)  

MKN  
(framtida mål)  

Status  
(dagsläge)  

MKN  
(framtida mål)  

• Storsjön 
SE702172-143255 Måttlig ekologisk 

status  
God ekologisk status 

2039  
Uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus  
God 

kemisk ytvattenstatus  

Klassificeringen beror på övergödning samt förekomsten av ett flertal prioriterade ämnen. 

Dessa ämnen är antracen, koppar, bromerad difenyleter, bly, kvicksilver, fluoranten, PFOS, 

PAH och tributyltenn föreningar. Flertalet av dessa ämnen bedöms härstamma från 

reningsverk, industri, transport och infrastruktur, gammal industrimark samt atmosfärisk 

deposition.  

Generellt kan dagvatten innehålla ämnen som har en direkt påverkan på fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorer (t.ex. näringsämnen, särskilt förorenade ämnen mm.) som är en del av 

den ekologiska statusen samt prioriterade ämnen som är en del av den kemiska statusen. 

För att kunna påvisa eventuell påverkan av dagvatten skulle provtagning i recipienten 

behöva utföras samt en recipientbedömning där en acceptabel belastning kan beräknas. 

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

Planerad bebyggelse 

På fastigheten planeras etableringen av två nya flerbostadshus, preliminärt 267 m2 vardera. 

Även yta runt fastigheterna kommer att hårdgöras, exempelvis vägar till entrén samt 

uteplatser. Mellan husen kommer det finnas en mindre gård som fastigheterna delar 

gemensamt, vilken i nuläget planeras att utgöras av gröna ytor. Vid vägen planeras det 

även att byggas en mindre komplementbyggnad, en miljöstation, samt tolv 

parkeringsplatser av genomsläppligt material. Marken kommer även delvis att höjas, varav 

det främre huset kommer att vara i höjd med Frösövägen, se Figur 6. Den planerade 

bebyggelsen kommer att förändra hur den ytliga avrinningen kommer att ske, se Figur 7. 



 
 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

Sida 11/29 

 

 

Östersunds kommun 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

27/06/2022 

copyright© AFRY 

 

 

 

Figur 6. Illustrationsbilder över den planerade byggnationen på Framnäs 3. 

 

Figur 7. Potentiella avrinningsriktningar utifrån det första utkastet till illustration för planerad 
bebyggelse. 

Den planskiss som AFRY har tagit del av samt gjort beräkningar utifrån kan komma att 

skilja sig från hur fastigheten kommer att se ut när arbetet är klart. Dessa skillnader 

bedöms främst utgöras av att byggnader kommer flyttas något samt minska ner andelen 

hårdgjorda ytor. Om andelen hårdgjorda ytor blir mindre kommer avrinningen inte bli lika 

stor som redovisas i denna rapport, således kan resultatet från denna rapport ses som ett 

värsta fall. Övriga förändringar kan komma att ändra flödesriktningen men bedöms inte 

påverka beräkningar nämnvärt. 



 
 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

Sida 12/29 

 

 

Östersunds kommun 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

27/06/2022 

copyright© AFRY 

 

 

Flöden och föroreningar 

Med den planerade byggnationen kommer andelen hårdgjorda ytor att öka vilket kommer 

att leda till en större andel ytavrinnande dagvatten.  beskriver nuvarande och planerad 

markanvändning genom att redovisa de separata ytornas totala area, 

avrinningskoefficienter samt deras reducerade yta. Avrinningskoefficienter har valts utifrån 

Svenskt Vatten P110 (2016). 

Tabell 2 och Tabell 3 beskriver nuvarande och planerad markanvändning genom att redovisa 

de separata ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt deras reducerade yta. 

Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016). 

Tabell 2 Nuvarande markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för 

flödes- och föroreningsberäkningar (ha). 

Markanvändning Avrinnings- 

koefficient 

Area för markanvändning inom 
Fastigheten (ha) 

 

ϕ Framnäs 3 

Gräsyta 0,1 0,170 

Tak 0,9 0,015 

Grus 0,4 0,035 

Totalt 0,2 0,220 

Reducerad dim. area  0,045 

 

Tabell 3 Planerad markanvändning - Fördelning av markanvändningstyper som grund för flödes- 
och föroreningsberäkningar (ha). 

Markanvändning Avrinnings- 

koefficient 

Area för respektive markanvändning 
och totalt inom Fastigheten (ha) 

 

ϕ Framnäs 3 

Gräsyta 0,10 0,096 

Tak 0,90 0,055 

Genomsläppliga ytor 0,58 0,069 

Totalt 0,45 0,220 

Reducerad dim. area  0,110 

 

Flödesberäkningar 

Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats enligt rekommendationer i 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) och har utförts i dagvatten- och recipientmodellen 

StormTac WEB (22.2.2). Modellen använder rationella metoden för beräkning av 

dimensionerade och årliga flöden baserat på reducerade ytor enligt Tabell 2 och Tabell 3 

och regnintensitet med valda återkomsttider på 2 och 20 år. Pågående klimatförändringar 

innebär en framtid med intensivare regn och därmed mer ytavrinning. I enlighet med 

Östersunds kommuns riktlinjer används ett påslag för dimensionerande flöde med en 

klimatfaktor 1,25. Dagvattenflöden har beräknats utan klimatfaktor för befintlig 

markanvändning. För indata för beräkningar av dimensionerande flöden se Tabell 4. 
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Tabell 4 Indata för beräkningar av dimensionerande flöden. 

Parameter  

Återkomsttid  2 år 

Varaktighet  10 minuter 

Klimatfaktor (kf)  1,25 

Vid en jämförelse mellan dimensionerande flöde före och efter planerad bebyggelse kan det 

konstateras att det dimensionerande flödet för området ökar efter bebyggelse med ca 10 l/s 

för ett 2-årsregn och ca 22 l/s för ett 20-årsregn, se Tabell 5. 

Tabell 5 Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för nuvarande bebyggelse (utan 
klimatfaktor) och planerad bebyggelse (med klimatfaktor 1,25) för regn med återkomsttider på 2 
och 20 år.  

 Återkomsttid Dimensionerade flöde före 

bebyggelse (l/s) 

Dimensionerade flöde efter bebyggelse 

utan fördröjning 

(l/s) 

2 år 5,4 15 

20 år 11 33 

Tabell 6 visar årsmedelflöden före och efter planerad bebyggelse. Avrinningen från 

fastigheten efter planerad bebyggelse beräknas öka med över 50% om inga åtgärder för 

fördröjning vidtas. 

Tabell 6 Beräknade årsmedelflöden före och efter planerad bebyggelse (m3/år). 

Före bebyggelse 

Total avrinning årsmedel 

(m3/år) 

Efter bebyggelse utan 

fördröjning 

Total avrinning årsmedel 

(m3/år) 

Ökad avrinning årsmedel 

efter bebyggelse (m3/år) 

370 640 270 

 

Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer 

och mängder i dagvattnet från Framnäs 3 före och efter planerad bebyggelse. 

Beräkningarna utgår ifrån den korrigerade årliga nederbörden, som för området bedöms 

vara ca 580 mm (SMHI Vattenwebb, 2022). Koncentrationerna och mängderna redovisas i 

Tabell 7 och Tabell 8 som planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten Storsjön. 

Utgående koncentrationer jämförs med framtagna riktvärden för dagvattenutsläpp 

(Riktvärdesgruppen, 2009). Då recipienten är en större sjö används kategori 1S. De 

markanvändningar som använts i beräkningarna återfinns i Tabell 2 och Tabell 3. På 

önskemål från Östersunds kommun har ämnena antracen, tributyltenn och 

benso(ghi)perylen undersökts i utredningen. Det finns väldigt få studier kring förekomsten 

av dessa ämnen i dagvatten samt kring reningseffektiviteten vilket medför stora 

osäkerheter. Varför redovisade koncentrationer bör beaktas med stor försiktighet. Även 

PFOS och PBDE efterfrågades men finns inte i StormTac. 
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Tabell 7 Föroreningskoncentrationer (µg/l) för Framnäs 3 före och efter exploatering, utan rening. 
Värden som överskrider riktvärden är markerade i orange.  

Förorening Befintlig 

situation utan 

rening (µg/l) 

Planerad 

situation utan 

rening (µg/l) 

Riktvärden 1S 

(µg/l) 

Fosfor (P) 110 130 200 

Kväve (N) 1 300 1 400 2 500 

Bly (Pb) 2,9 6,2 10 

Koppar (Cu) 10 13 30 

Zink (Zn) 25 42 90 

Kadmium (Cd) 0,28 0,47 0,45 

Krom (Cr) 2 4,5 15 

Nickel (Ni) 1,8 4,5 20 

Kvicksilver (Hg) 0,01 0,02 0,05 

Suspenderad substans (SS 22 000 37 000 50 000 

Oljeindex (Olja) 99 170 500 

PAH16 0,5 0,9 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0,007 0,015 0,05 

Antracen* 0,007 0,01 - 

Tributyltenn* 0,002 0,002 - 

Benso(ghi)perylene* 0,04 0,05 - 

* Det finns begränsat underlag kring förekomsten av dessa ämnen varför redovisade koncentrationer har en 

hög osäkerhet.  

Tabell 8 Föroreningsmängder (kg/år) för fastigheten Framnäs 3 före och efter bebyggelse, utan 
rening. 

  Förorening Befintlig situation utan 

rening (kg/år) 

Planerad situation utan 

rening (kg/år) 

Fosfor (P) 0,04 0,08 

Kväve (N) 0,5 0,9 

Bly (Pb) 0,001 0,004 

Koppar (Cu) 0,004 0,008 

Zink (Zn) 0,009 0,03 

Kadmium (Cd) 0,0001 0,0003 

Krom (Cr) 0,001 0,003 

Nickel (Ni) <0,001 0,003 

Kvicksilver (Hg) <0,00001 0,00001 

Suspenderad substans (SS) 8 23 

Oljeindex (Olja) 0,04 0,11 

PAH16 0,0002 0,0006 

Benso(a)pyren (BaP) <0,00001 <0,00001 

Antracen* <0,00001 <0,00001 
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Tributyltenn* <0,00001 <0,00001 

Benso(ghi)perylen* <0,00001 0,00003 

* Det finns begränsat underlag kring förekomsten av dessa ämnen varför redovisade mängder har en hög 

osäkerhet.  

Övergripande systemlösning 

För den planerade byggnationen på fastigheten har AFRY tagit fram tre förslag till 

dagvattenhanteringen på Framnäs 3. Föreslagna systemlösningar har baserats på i 

dagsläget tillgänglig information om planerad utformning, riktlinjer och krav samt lokala 

förutsättningar för fördröjning och rening av dagvatten. Lösningarna beskrivs översiktligt, 

varav tekniken beskrivs mer ingående senare i rapporten. Då planerad utformning inte är 

helt fastställd ännu måste den föreslagna lösningen samt lokalisering ses som ett 

principförslag. Exakt utformning, placering och dimensionering av systemkomponenter görs 

i ett senare skede vid detaljprojektering.  

Alternativ 1 - Rekommenderad dagvattenhantering 

Fastigheten föreslås att delas upp i två olika delområden enligt Figur 8 med separata 

dagvattenhanteringar, där delområde 1 kopplas upp till de kommunala 

dagvattenledningarna vid Frösövägen och delområde 2 hanteras enbart inom fastigheten.  

 

Figur 8. Föreslagen uppdelning av fastigheten Framnäs 3 markerat med det röda strecket.  

Parkeringen föreslås utgöras av genomsläppliga ytor, se Figur 9 för olika exempel. Under 

parkeringen anläggs ett krossmagasin kompletterad med en dräneringsledning som bräddar 

till det kommunala dagvattennätet. Förutsatt att dessa ytor underhålls bedöms det vara en 

lämplig lösning för dagvattenhanteringen av parkeringen.  
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Avrinning från huset inom delområde 1 kan ledas via stuprörsutkastare till en permeabel 

yta för att sedan infiltrera ner till underliggande magasin och dräneringsrör. Användandet 

av stuprörsutkastare rekommenderas då detta bidrar med en viss fördröjning av flödet.  

 

Figur 9. Olika sorters genomsläppliga ytor. 

Då delområde 2 är topografiskt lägre bedöms det inte rimligt att avleda vatten från hela 

fastigheten till det kommunala dagvattennätet. Istället föreslås en dagvattenanläggning 

inom fastigheten som klarar krav på 2-årsregn. Exempel på sådan anläggning är en 

nedsänkt infiltrationsyta/mindre torrdamm, se Figur 10, som kan ha ytterligare funktioner 

när det inte finns något vatten (en så kallat multiyta). En sådan yta bör vara placerad vid 

en lågpunkt vid fastigheten, varpå den kan behöva vara placerad vid fastighetens sydöstra 

gräns, se Figur 11. Under den gemensamma gården mellan husen kan ett dräneringsrör 

anläggas som leder vattnet mot lågpunkten för att inte belasta husets egen dränering. Det 

kan även behövas diken som kan leda avrinningen kontrollerat från hela delområde 2 till 

anläggningen. 

 

 

Figur 10. Exempel på torrdammar/nedsänkta infiltrationsytor. 
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Figur 11. Systemskiss över alternativ dagvattenlösning 1. 

Alternativa dagvattenlösningar 

Alternativ 2 

Om parkeringen hårdgörs uppstår en större mängd dagvatten som behöver hanteras. 

Dagvattenlösningen innebär en uppdelning av fastigheten till två delområden med olika 

dagvattenhanteringar, se Figur 8. Parkeringen vid delområde 1 behöver en svag lutning mot 

svackdiken, se exempel i Figur 12. Då svackdikena är konstruerade för ett strypt utlopp, för 

att kunna hålla ett 2-årsregn, behöver dikena inte sitta ihop utan kan spridas ut. Föreslagen 

placering av diken går att se i Figur 13.  

Avrinningen från delområde 2 kan hanteras på samma sätt som i scenario 1, till en 

anläggning vid fastighetens sydöstra gräns. Denna anläggning kan exempelvis kunna bestå 

av en nedsänkt yta/torrdamm alternativt en serieväxtbädd. 

 

 

Figur 12. Exempel på svackdiken vid parkering.  
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Figur 13. Systemskiss över alternativ 2 dagvattenlösning.  

Alternativ 3 

Beroende på hur lutningen förändras med byggnationen kan det bli fördelaktigt att avleda 

hela avrinningen från fastigheten till en anläggning topografiskt lägre. Anläggningen kan 

exempelvis bestå av en nedsänkt infiltreringsyta/mindre torrdamm. Anläggningen bör vara 

placerad vid en lågpunkt vid fastigheten, förslagsvis vid fastighetens sydöstra gräns. Då 

anläggningen hanterar vatten från hela fastigheten behöver den vara större än de som bara 

hanterar vatten från delområde 2, se Figur 14 för ungefärlig dimensionering. Alternativ till 

den nedsänkta infiltrationsytan/torrdammen kan vara en anläggning bestående av kopplade 

växtbäddar med flödeshinder, i samma storleksordning, som löper längs med 

fastighetsgränsen. Det behövs även diken och eller dräneringsledningar som kan leda 

vattnet från olika punkter på fastigheten till anläggningen.  
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Figur 14. Systemskiss över alternativ dagvattenlösning. 

Beskrivning av anläggningar 

Genomsläppliga ytor med underliggande magasin 

En metod att minska mängden avrinning från vägar eller parkeringar är genom att göra 

dem genomsläppliga. Då kan dagvattnet infiltrera genom dessa ytor ner i underliggande 

jordlager alternativt till en dräneringsledning som bräddar till ledningsnät, se Figur 15Figur 

15. Det finns många olika sorters genomsläppliga ytor, några exempel är rasterytor, hålad 

marksten och permeabel asfalt.  

Dessa anläggningar riskerar att sättas igen under vintersäsongen och således ha en nedsatt 

till ingen funktion. Fullskaliga försök i Luleå har dock visat goda resultat med avseende på 

både reningseffektivitet och avledningsförmåga trots låga temperaturer. Även under 

snösmältningen har exempelvis dränerande asfalt uppvisat tillräcklig infiltrationskapacitet 

för att smältvatten ska infiltrera (Viklander och Bäckström, 2008). Genom att även ha en 

dräneringsledning minskar risken för frysskador. Vid val av genomsläppligt material är det 

viktigt att bejaka snöhanteringen i området. Sandning och saltning ökar risken att dessa 

ytor sätts igen vilket minskar effektiviteten. 

För att tillåta en större magasinering kan dessa ytor underbyggas av genomsläppligt 

material, exempelvis makadam, och utgöra ett magasin som tillåter fördröjning och 

bortförsel av vattnet. När vattnet perkolerar genom detta material sker en viss filtrering 

vilket ger upphov till rening (Blecken m.fl. 2019). För att försäkra sig om att dessa ytor 

förblir effektiva och inte sätter igen är underhåll viktigt.   
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Figur 15. Sektionsskiss över hur genomsläppliga ytor med underliggande magasin leder bort 
vatten. 

Torrdamm 

Torra dammar är nedsänkta ytor, som kan vara växtbelagda, där vatten ansamlas vid 

nederbörd. Vid högre dagvattenflöden fylls med vatten och bildar en tillfällig vattenspegel. 

När nederbörden avtar minskar tillflödet vilket kommer leda till att vattennivån sjunker när 

vatten infiltrerar ner i underliggande mark alternativt leds bort via utloppsledning. Renings 

av dagvatten i torrdammar sker dels genom sedimentering av grövre partiklar samt 

filtrering när vattnet infiltrerar ner i det underliggande materialet. En fördel med 

torrdammar är de lätt kan interageras med omgivningen samt användas till andra ändamål 

när det inte regnar. Under vinterförhållanden kan infiltrationsförmågan vara kraftigt 

försämrad då marken är frusen. Genom att ha ett underliggande dräneringsmaterial 

minskar risken för att marken ska frysa ytligt. I händelse av stora snösmältningsvolymer 

riskerar anläggningen att översvämmas, detta går att åtgärda med en utloppsledning som 

vattnet kan brädda vid höga flöden (Viklander och Bäckström, 2008).  

Svackdiken 

Svackdiken är ofta konstruerade för att fördröja och eller avleda dagvatten. Dessa är ofta 

gräsklädda med måttlig svag till måttlig lutning från kringliggande gata eller parkering, se 

Figur 16. Om diket är utformat med ett strypt utlopp, som det föreslås i denna rapport, kan 

de anläggas med ett dräneringslager vilket gör att dessa diken agerar likt torrdammar. Där 

rening främst sker genom sedimentation samt infiltrering till underliggande jord (Stockholm 

vatten och avfall2, u.å.). Under vinterförhållanden kan infiltrationsförmågan vara kraftigt 
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försämrad då marken är frusen. Genom att ha ett underliggande dräneringsmaterial 

minskar risken för att marken ska frysa ytligt. Under snösmältningsperioden finns det även 

risk för reducerad reningseffekt då det inte finns någon levande växtlighet i dikena.   

 

Figur 16. Sektionskiss över svackdike.  

Kopplade växtbäddar med flödeshinder 

Växtbäddar är planteringsytor vars syfte är att rena och fördröja dagvatten. De består ofta 

av ett sandbaserat material som tillåter snabb infiltration, de kan även kompletteras med 

underliggande dräneringslager, exempelvis makadam. Inkommande dagvatten renas 

genom filtrering när vattnet infiltrerar ner i jorden men även av växterna.  

För att utöka anläggningens fördröjningsförmåga kan anläggningen delas upp i olika 

sektioner av flödeshinder, exempelvis dammar. Vid kraftigare nederbörd, då vattnet inte 

hinner infiltrera, stiger vattennivån i varje sektion tills vattennivån blir i höjd med 

kontrolldammen och rinner vidare i nästa sektion. Dessa anläggningar kan se lite olika ut 

och bör väljas utifrån de förutsättningarna på plats med avseende på lutning och terräng, 

se Figur 17 för olika konstellationer.  

Under vinterhalvåret finns ingen växtlighet i bäddarna varför fördröjningen som 

växtligheten medför uteblir vilket kan medföra erosion, detta motverkas dock av 

flödeshindren. Vid snösmältningen kan även avsaknaden av växtlighet medföra en viss 

minskning i reningseffekt då växterna inte bidrar med någon rening.   



 
 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

Sida 22/29 

 

 

Östersunds kommun 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

27/06/2022 

copyright© AFRY 

 

 

 

Figur 17. Sektionsskiss som visar vattenflödet i två olika sorters växtbäddar med flödeshinder. Då 
Framnäs 3 har en relativt brant sluttning rekommenderas den högra utformningen, om marken 
jämnas ut vid byggnationen kan den vänstra modellen ses som alternativ.  

Stuprörsutkastare 

Från takytorna föreslås dagvattenanläggningarna att kompletteras med utkastare för 

takvatten. Vilket dels minskar belastningen på husets egen dränering och dels ge en 

fördröjande effekt på dagvattnet. Med utkastare kan takvattnet ledas ut till en 

genomsläpplig yta eller en gräsyta där vattnet antingen infiltrerar ner i jorden eller rinner 

av, se Figur 18. 

 

Figur 18. Exempel på stuprörsutkastare. 

 

RESULTAT AV FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING 

Flödesberäkningar 

Föreslagna åtgärder i den övergripande systemlösningen för dagvattenhanteringen 

dimensioneras för fördröjning av ett 2-årsregn. De olika förslagen för dagvattenhanteringen 

kommer hantera olika mängder dagvatten, se Tabell 9. Baserat på den beräknade mängden 

inkommande vatten bedöms samtliga föreslagna lösningar vara rimliga och ska kunna 

hantera ett 2-årsregn inom fastigheten.  
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Tabell 9. Inkommande flöden till de olika delområdena för de olika dagvattenlösningarna. 

Scenario Dim. flöde och 

utjämningsbehov 

DO1 DO2 

Före bebyggelse Dimensionerande flöde (l/s) 5,4 

Efter bebyggelse Dimensionerande flöde (l/s) 16 

Alternativ 1 Dimensionerande flöde (l/s) 7 8,4 

Behov av fördröjd volym (m3) 26 35 

Alternativ 2 Dimensionerande flöde (l/s) 9,6 8,4 

Behov av fördröjd volym (m3) 19 35 

Alternativ 3 Dimensionerande flöde (l/s) 16 

Behov av fördröjd volym (m3) 75 

 

Då verktyget StormTac inte har genomsläppligt beläggning som dagvattenanläggning har 

denna byggts upp manuellt enligt StormTac guide. För att anläggningen ska kunna fördröja 

en mängd på 26 m3 har den dimensionerats till att vara i storleksordningen 130 m2, 0,5 m 

djup samt med en porositet på 0,4. Dessa siffror bör dock enbart ses som ett riktvärde. 

Porositeten, den mängd hålrum i materialet som håller och dränerar vattnet, kan variera 

kraftigt baserat på valt material, vilken behöver väljas med omsorg baserat på bland annat 

den förväntade belastningen (fordonstyper som förväntas köra på ytan). Där en lägre 

porositet innebär en större anläggning.  

Övriga dagvattenlösningar finns standardiserade i StormTac vars dimensioner går att se i 

Tabell 10, mer detaljerade sektionsskisser över anläggningarna finns i bilaga.  

Tabell 10. Anläggnings dimensionerna för de olika alternativen.  

 Anläggning Höjd (m) Bredd (m) Längd (m) Porositet (%) 

Alternativ 

1  

Genomsläpplig 

yta 

0,5 10 13 40 

Torr damm 0,5 4 17,5 - 

Alternativ 

2  

Svackdike 0,5 1 39 - 

Torr damm 0,5 4 17,5 - 

Alternativ 

3 

Torr damm 0,5 7,5 20 - 

 

Föroreningsberäkningar  

Föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer och 

mängder före och efter planerad bebyggelse utan åtgärder samt planerad bebyggelse med 

åtgärder, se Tabell 11. Koncentrationerna jämförs med framtagna riktvärden från 

Riktvärdesgruppen (Riktvärdesgruppen, 2009).  

I denna rapport redovisas endast resultatet av reningsgrad för det första alternativet, dock 

jämföres resultatet från övriga alternativ och det kan fastställas att reningsgrad inte skiljer 
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sig nämnvärt mellan de olika alternativen. Det alternativ som enligt beräkningar i StormTac 

var effektivast att behandla vattnet är det alternativ som AFRY föreslår som åtgärd.  

Tabell 11 Beräknade föroreningskoncentrationer (µg/l) i dagvatten för befintlig situation, vid 
planerad bebyggelse utan åtgärder samt de åtgärderna presenterade under alternativ 1. Värden 
som överskrider riktvärden är markerade i orange.  

Förorening Befintlig 

situation 

(µg/l) 

Planerad 

bebyggelse utan 

reningsåtgärder 

(µg/l) 

Planerad bebyggelse 

med reningsåtgärder 

(µg/l) 

Riktvärden för 

1S 

(µg/l) 

Fosfor (P) 110 130 76 200 

Kväve (N) 1 300 1 400 600 2 500 

Bly (Pb) 2,9 6,2 1,3 10  

Koppar (Cu) 10 13 5,4 30 

Zink (Zn) 25 42 13 90 

Kadmium (Cd) 0,28 0,47 0,15 0,45 

Krom (Cr) 2 4,5 1 15 

Nickel (Ni) 1,8 4,5 1,7 20 

Kvicksilver (Hg) 0,01 0,02 0,01 0,05 

Suspenderad 

substans (SS) 
22 000 37 000 7 900 

50 000 

Olja 99 170 25 500 

PAH 0,5 0,9 0,3 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0,007 0,015 0,005 0,05 

Antracen* 0,007 0,01 0,004 - 

Tributyltenn* 0,002 0,002 0,0006 - 

Benso(ghi)perylen* 0,04 0,05 0,02 - 

* Det finns begränsat underlag kring förekomsten av dessa ämnen varför redovisade koncentrationer har en 

hög osäkerhet.  

Tabell 12 Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering samt efter föreslagen dagvattenlösning. 

Förorening Befintlig 

situation 

(kg/år) 

Planerad bebyggelse utan 

reningsåtgärder (kg/år) 

Planerad bebyggelse med 

reningsåtgärder 

(kg/år) 

Fosfor (P) 0,04 0,08 0,05 

Kväve (N) 0,5 0,9 0,4 

Bly (Pb) 0,001 0,004 <0,001 

Koppar (Cu) 0,004 0,008 0,003 

Zink (Zn) 0,009 0,03 0,008 

Kadmium (Cd) 0,0001 0,0003 <0,0001 

Krom (Cr) 0,001 0,003 <0,001 

Nickel (Ni) <0,001 0,003 0,001 

Kvicksilver (Hg) <0,00001 0,00001 <0,00001 

SS 8 23 5 
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Olja 0,04 0,11 0,02 

PAH 0,0002 0,0006 0,0002 

Benso(a)pyren 

(BaP) 
<0,00001 <0,00001 <0,00001 

Antracen* <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Tributyltenn* <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Benso(ghi)perylen* <0,00001 0,00003 0,00001 

* Det finns begränsat underlag kring förekomsten av dessa ämnen varför redovisade mängden har en hög 

osäkerhet.  

Den planerade bebyggelsen på fastigheten Framnäs 3 kommer medföra en ökad mängd 

dagvatten och ändrade föroreningshalter. Den föreslagna dagvattenhanteringen beräknas 

dock att förbättra dagvattenkvalitén. För samtliga parametrar medför hanteringen en lägre 

föroreningshalt än vad som bedöms komma från området idag, vilket även är fallet för den 

årliga föroreningsmängden med undantag för fosfor, nickel och PAH (då byggnationen 

kommer medföra en ökad mängd dagvatten kan den årliga föroreningsmängden komma att 

öka även om det är en lägre föroreningshalt). Den årliga föroreningsmängden från området 

bedöms dock vara liten, både under befintliga och efter planerad bebyggelse med åtgärder, 

varför skillnaden kan ses som försumbar. Med etablering av en dagvattenhantering bedöms 

därmed utsläpp av föroreningar vara tillräckligt begränsat.  

Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 

Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som takytor, parkeringar och 

lokalgator bidrar med en ökad föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på 

föroreningar är näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad bebyggelse 

får inte inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorer försämras.  

Ytvattenförekomst – Storsjön 

Samtliga undersökta parametrar ökar i och med byggnationen på fastigheten. Dock medför 

de reningsförslag som AFRY föreslår en minskning till nivåer som är lägre än vad de bedöms 

vara idag. Dock har ämnen som antracen och PFOS inte inkluderats i några beräkningar 

varför det inte går att säga säkert hur dessa parametrar kommer att förändras med 

planerad bebyggelse. Motiveringen till att dessa inte undersöktes närmare var bristen på 

underlag kring dessa ämnen. Trots att det inte gjorts några beräkningar är dessa ämnen 

ovanliga i dagvatten varför de inte bedöms förändras nämnvärt efter byggnationen.  

Planerad bebyggelse av fastigheten bedöms därav inte leda till en försämring av 

kvalitetsfaktorer eller försvåra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för ytvatten om 

föreslagna dagvattenåtgärder genomförs.  

Översvämningsrisk och principiell höjdsättning 

Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som 

är dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall 

kommer dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner 

istället ytligt och kan potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på 

byggnader och annan känslig infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är 

det viktigt att inte skapa instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning 

och fördröjning sker på ytor där ingen skada sker. Enligt avrinningsanalys i Scalgo bedöms 

avrinning ansamlas på en parkering på fastigheten Framnäs 6, sydost om fastigheten vilket 
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går att se i Figur 4. Vid denna parkering finns det en befintlig dagvattenbrunn vilket kan 

leda bort vatten från detta område. Vid nederbörd större än ett 2-årsregn, exempelvis ett 

20-årsregn, har uppsamlingsytan för dagvatten på Framnäs 3 inte möjlighet att fördröja allt 

vatten. Av denna anledning föreslås det att brädda vattnet, vid grässlänten och vidare till 

den befintlig brunnen. Gräset kommer då ha en viss fördröjande effekt på flödet och en viss 

infiltration bedöms kunna ske medan resterande dagvatten leds till brunnen för att inte 

orsaka annan skada. Dock bör brunnens kapacitet undersökas närmare för att klargöra om 

den lämpar sig för föreslaget syfte. I Figur 19 visas den ytliga avrinningen från området där 

varje färg representerar delavrinningsområden vid ett nederbördstillfälle på 20 mm. Scalgo 

förutsätter att marken är mättad och dagvattenledningar är fulla, vilket är anledningen till 

att det bildas en vattensamling vid dagvattenbrunnen. Den genomsläppliga beläggningen 

illustreras med grunda nedsänkningar i terrängen på 10 cm för att visualisera 

flödesriktningen, dessa ytor kommer inte vara översvämmade vid skyfall.   

 

Figur 19. Skyfallskarta över Framnäs. De olika färgerna representerar olika avrinningsområden 
för ett regn på 20 mm. Den lila streckade pilen visar föreslagen servisledning till befintlig 
dagvattenbrunn.  

Släckvatten 

I händelse av en brand där räddningstjänsten släcker den uppstår släckvatten. Släckvatten 

innehåller ofta organiska och oorganiska föroreningar som PAH och metaller. Släckvatten 

bör omhändertas inom planområdet. Vid brand kan släckvatten tillåtas omhändertas i 

dagvattenlösningarna där flödet fördröjs och vattnet renas. Släckvattnet bör inte ledas till 

dagvattenledningarna, varför föreslagna servisledningar bör vara förslutningsbara.  



 
 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

Sida 27/29 

 

 

Östersunds kommun 

Dagvattenutredning för Framnäs 3 

27/06/2022 

copyright© AFRY 

 

 

KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 
Sammanfattningsvis bedöms den planerade byggnationen att leda till ett större mängd 

dagvatten från fastigheten Framnäs 3. Föroreningshalten bedöms vara låg även efter 

byggnationen varför flödeshanteringen inom fastigheten utgör en större fråga än rening. De 

föreslagna åtgärderna bedöms även vara effektiva under vinterhalvåret, dock kan is och 

avsaknaden av växtlighet medföra en minskad reningseffektivitet. Denna problematik 

återfinns dock med all dagvattenhantering och bedöms i detta fall inte ha någon betydande 

påverkan på recipienten.  

Föreslagen dagvattenhantering för fastigheten är genomsläpplig parkering med 

underliggande reservoar samt nedsänkt infiltrationsyta/torrdamm vid fastighetens sydöstra 

gräns. Åtgärderna bedöms vara lämpliga för att fördröja ett 2-flöde och bedöms även 

minska halten och mängden föroreningar till en lägre nivå än dagens halter. Inför den 

planerade byggnationen föreslår AFRY att den nedsänkta infiltrationsytan/torrdammen samt 

kompletterande diken anläggs först. Detta så att dag- och länshållningsvatten kan 

omhändertas under själva byggnationen. Vattnet som ansamlas i anläggningen kommer 

troligtvis vara väldigt grumligt då föroreningar och sediment kommer följa med vattnet till 

anläggningen. Anläggningen och kompletterande dikens funktion bör därmed undersökas 

när byggnationen är klar, där eventuell bortschaktning av det översta jordskiktet kan bli 

aktuellt om infiltrationen går långsamt till följd av igensättning. 

AFRY föreslår även att anläggningarnas funktion och effektivitet undersöks regelbundet för 

att försäkra sig om de fungerar som de ska. Speciellt de genomsläppliga ytorna då deras 

livslängd är starkt beroende på underhållningsgraden. 

Vid högre flöden än ett 2-flöde kan föreslagna dagvattenanläggningar inte hanterar flödena. 

Därmed föreslås en servisledning som kan leda dagvattnet till dagvattenbrunnen vid 

fastigheten Framnäs 6. Kapaciteten för denna brunn bör dock undersökas närmare för att 

klargöra att den lämpar sig för detta syfte. 
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Bilaga  
Alternativ utformning av en nedsänkt infiltrationsyta/torrdamm dimensionerad för 

inkommande 2-årsflöde från delområde 2. Anläggningens toppyta är 20×5,7×0,4 m3. 

Anläggningen är föreslagen för dagvattenhanteringen från delområde 2 i alternativ 1 och 2.  

 

Alternativ utformning av ett svackdike dimensionerad för inkommande 2-årsflöde från 

delområde 1. Anläggningens toppyta är 32×2,2×0,4 m3. Anläggningen är föreslagen för 

dagvattenhanteringen från delområde 1 i alternativ 2.  

 

 

Alternativ utformning av en nedsänkt infiltrationsyta/torrdamm dimensionerad för 

inkommande 2-årsflöde. Anläggningens toppyta är 20×8,5×0,5 m3. Anläggningen är 

föreslagen för dagvattenhanteringen i alternativ 3. 

 

 


