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1 INLEDNING 

WSP har fått i uppdrag av Per Öberg Entreprenad AB att utföra en dagvat-

tenutredning inför detaljplan Järvsta 16:20 (del av), Mårtsbovägen 5. Plan-

området ligger sydöst om Gävle tätort (Figur 1). Syftet med detaljplanen är 

att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i Järvsta. Detalj-

planen möjliggör bostadsbebyggelse i två våningar och tanken är att området 

bebyggs med ca 4-6 nya bostäder, uppförda som kedjehus eller fristående 

bostadshus. För att kunna uppföra den nya bostadsbebyggelsen krävs att en 

ny infartsgata byggs så att samtliga nya bostäder kan nås från Mårtsbovä-

gen. Flera förslag finns framtagna till samrådshandlingen och presenteras i 

Figur 2. 

 

Figur 1. Planområdets läge i relation till Gävles tätort (Planbeskrivning samrådshandling, 2018). 

 

 

Figur 2. Förslag på utformning av bebyggelse och ny gata inom planområdet (Planbeskrivning 

samrådshandling, 2018). 
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1.1 RAPPORTENS INNEHÅLL 

Utredningen innehåller:  

- En beskrivning av områdets förutsättningar som befintliga avrin-

ningsförhållanden, mottagande recipient, befintliga dagvattenled-

ningar och områdets geohydrologi. 

- Redovisning av beräknade dagvattenflöden och beräknad förore-

ningsbelastning 

- Genomförbar principlösning för en hållbar dagvattenhantering 

- Behov av särskild höjdsättning 

- Planens eventuella konsekvenser på omgivningen med avseende på 

flöde, förorening och skyfall.  

1.2 DAGVATTENSTRATEGI FÖR GÄVLE KOMMUN 

Gävle kommuns dagvattenpolicy har följande riktlinjer för hantering av dag-

vatten i kommunen;  

1.   Dagvatten ska ses som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och 

omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt.  

2.   Dagvatten ska hanteras på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffek-

tivt sätt så att god bebyggelsemiljö och god naturmiljö kan uppnås och olä-

genheter undvikas.   

3.   Den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas.  

4.   Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall genomföras där så är 

miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.   

5.   Tillförseln av dagvatten i ledningssystem skall minska. 

6.   Dagvatten skall användas som resurs för närmiljön och synliggöras där 

så är möjligt och motiverat.  

7.   Förorening av dagvatten skall begränsas, främst vad gäller metall- och 

petroleumprodukter. Åtgärder för att minska föroreningar skall genomföras i 

första hand vid föroreningarnas källor där så är miljömässigt motiverat, tek-

niskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

8.   Smutsigt dagvatten skall där så är möjligt och motiverat separeras från 

rent.  

9.   Principen för finansiering av dagvattenåtgärder är att den som orsakar 

belastningen betalar.   

Vid nyexploatering på tomtmark ska i första hand lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) väljas och den lokala vattenbalansen skall försöka bibehål-

las genom infiltration, utnyttjande av regnvatten för bevattning mm.  Där dag-

vattnet inte kan infiltreras på tomtmark ska öppen dagvattenavledning och 

fördröjning på tomtmark genomföras där så är möjligt och motiverat. Där 

dagvattnet inte kan infiltreras på tomtmark på grund av att det är förorenat 

ska rening ske på ett sätt som är möjligt och motiverat. Öppna dagvattenan-

läggningar skall upplevas som positiva i den byggda miljön. Vid nyanlägg-

ning av gata ska dagvattnet omhändertas så att föroreningarna i dagvattnet 

så långt möjligt kan avskiljas. 
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1.3 PRINCIPER FÖR FÖRDRÖJNING OCH RENING 

Området bedöms utgöras av gles bostadsbebyggelse och dimensioneras för 

en återkomsttid på 2 år för rörhjässa i ledningssystem och 10 år för trycklinje 

i marknivå med hänsyn till klimatfaktor 1,25 enligt Svenskt vatten P110. För 

att skydda bebyggelsen ska hänsyn även tas till, som minst, 100-årsregn vid 

höjdsättning. Målet bör också vara att minska dimensionerande flöde från 

området så att det motsvarar dagvattenflödet från planområdet före ombygg-

nation. Detta för att minimera påverkan nedströms, med ökade vattenmäng-

der. Avseende rening av dagvatten så ska dagvatten tas om hand så att för-

oreningsbelastningen inte ökar så den påverkar recipienten negativt. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING  

Planområdet består idag av två fastigheter med två bostadshus med tillhö-

rande gårdar (Figur 3). Marken är som högst vid kraftledningarna, söder om 

planområdet, och lutar västerut och mot norr. Marknivåerna inom planområ-

det varierar från ca +29 m i norr och ca +34 m i sydöst. På planområdets 

västra sida ligger Mårtsbovägen och på både östra och västra sidan finns vil-

labebyggelse. Norr om planområdet går Renlavsvägen som sträcker sig i 

öst-västlig riktning och angränsar i norr mot en våtmark. 

 

Figur 3. Planområdets läge i Järvsta i relation till kringliggande bebyggelse (Planbeskrivning 
samrådshandling, 2018). 

2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDNEN 

Jordarterna i området består av sandig morän enligt SGU:s jordartskarta (Fi-

gur 4). Kommunen bedömer i planskrivningen utifrån detta att risken är liten 

för ras, skred eller erosion och att grundläggning inte bör utgöra något pro-

blem. Genomsläppligheten i marken bedöms medelhög (SGU, 2018a). Dag-

vattenhantering som helt baseras på infiltration rekommenderas inte. Det är 

dock positivt om så stor del av nederbörden som möjligt infiltrerar.   

Kraftledningar 

Våtmark 

Planområdesgräns 
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Figur 4. SGU:s jordartskarta med planområdet inringat i rött (SGU, 2018b). 

2.3 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR OCH 
VERKSAMHETSOMRÅDE 

Planområdet ligger utanför Gävle kommuns verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten. Området kommer anslutas till Gästrike Vattens 

ledningsnät för vatten och spillvatten via inkopplingspunkt vid Mårtsbovägen. 

Dagvattnet ska dock tas om hand lokalt. Privata dagvattenledningar och 

trummor finns inom och intill planområdet (se avsnitt 2.4). 

2.4 TOPOGRAFI, AVRINNINGSFÖRHÅLLADEN, 
INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH 
ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Planområdet avvattnas i två riktningar, mot sydväst och mot norr (Figur 5). 

Södra delen av planområdet avvattnas till en sänka vid Mårtsbovägen (Figur 

6). Vattnet leds till sänkan ytligt, via diken och trummor längs infarten och via 

ett dike öster om befintligt bostadshus (Figur 7). I lågpunkten på diket vid bo-

stadshuset finns ett truminlopp (D100) som leder vattnet vidare till en brunn 

på gården. Från brunnen går ledningar som mynnar i sänkan. Bostadshuset 

och garagets tak samt en rännstensbrunn som ligger på grusplanen avvatt-

nas också enligt fastighetsägaren till samma ledningsnät. Till diket öster om 

bostadshuset leds även ett avskärande dike (Figur 8). Det avskärande dikets 

syfte är att avleda dagvatten från skogsmarken i sydöst så det inte rinner in 

till tomterna på Kartlavsvägen. 

Från sänkan vid Mårtsbovägen leds dagvattnet vidare västerut via en 

trumma (dimension 500 mm) och därefter via ett dike som grävts i samband 

med byggnationen av det nya intilliggande området (Figur 9). Diket leder 

vattnet vidare till en sänka i skogsmarken intill det nya området väster om 
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Mårtsbovägen. I dagsläget blockerar en byggväg vattnets vidare avledning. 

Sannolikt infiltrerar allt regnvatten i skogssänkan och kommer troligen i fram-

tiden ledas mot infiltrationsytan i det nya området som ligger vid Södra 

Kungsvägen alternativt söderut mot ett lågstråk som går igenom bostadsom-

rådet Järvstakroken. 

Norra delen av planområdet avvattnas ytligt mot norr. Vid Renlavsvägen 

finns två trummor (D200) som leder vattnet vidare mot en våtmark. Våtmar-

ken fördröjer vatten från områdena Renlavsvägen och Kartlavsvägen. Brädd-

ning av vattnet kan ske norrut mot Mårtsbovägens vägdike och därefter vi-

dare norrut till en sänka vid korsningen med Södra Kungsvägen. Det är 

oklart hur vattnet passerar södra Kungsvägen från sänkan men på andra si-

dan vägen, mellan gc-banan och norra Kungsvägen, finns en stentrumma 

vars riktning är söderut mot Mårtsbovägen. Troligen leds vattnet till den och 

därefter vidare norr ut via ytterligare trumma. 

 

Figur 5. Befintliga avrinningsförhållanden. Planområdet är markerat med gult, vattendelare med 
rött, lågpunkter med ljusblå ytor och trummor med gröna linjer. 

 

Figur 6. Sänkan vid Mårtsbovägen. 
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Figur 7. Diket öster om befintligt bostadshus. 

 

Figur 8. Avskärande dike mellan skogsmarken och tomter vid Kartlavsvägen (tv) och fortsätt-

ningen på diket genom skogen (th). 
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Figur 9. Trumman (Plåt 500 mm) under Mårtsbovägen (tv) som leder vattnet från sänkan till di-
ket på östra sidan av vägen (th). 

En skyfallskartering utförd av Gästrike Vatten 2017 (Planbeskrivning sam-

rådshandling, 2018) visar utbredning av befintlig översvämning i de låglänta 

områdena (Figur 10). Karteringen visar att det finns flera mindre instängda 

områden inom planområdet. I våtmarken kan vattnet stig som högst till ca 

+26 m innan det kan rinna vidare norrut mot Södra Kungsvägen. Hela plan-

området ligger högre än våtmarkens högsta dämningsnivå. Vid lågpunkten 

vid befintlig infart vid D500 trumman kan vattnet teoretiskt sätt stiga upp till 

ca +30,2-30,25 m vilket motsvarar höjden på den grusade infartsvägen.  

 

Figur 10. Översvämningskartering utförd av Gästrike vatten. 

2.5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Det finns inga markavvattningsföretag inom eller intill planområdet.  

2.6 RECIPIENTER OCH MILJÖKVALITESNORMER 

Planområdets närmsta recipient som klassas som en ytvattenförekomst  och 

omfattas av miljökvalitetsnormer är Järvstabäcken. Bäcken ligger ca 800 m 
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nedströms planområdet. Järvstabäcken har måttlig ekologisk status och 

uppnår ej god kemisk status (Länsstyrelsen, 2018). En sammanställning av 

Järvstabäckens status och bedömningsgrunder (klassade kvalitetsfaktorer 

och parametrar) visas i Tabell 1. Orsaken till att vattendraget inte uppnår god 

status beror på miljögifter och påverkan på vattendraget via flödesregleringar 

och morfologisk förändringar. Flera av kvalitetsfaktorerna är inte klassade.  

Bäckens miljökvalitetsnorm är god ekologisk status 2027 och god kemisk yt-

vattenstatus med mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverför-

eningar och bromerad difenyleter. Planområdet berör ingen grundvattenföre-

komst och ligger inte inom något grundvattenskyddsområde.  

Tabell 1. Järvstabäckens status och bedömningsgrunder. 

Vattenfö-

rekomst 

Aktuell 

status 

Kvalitetsfaktorer klassificering av klassade para-

metrar 

 

 

 

 Järvsta-
bäcken 

 (SE672643
-157547) 

  

 

 

Måttlig 

ekologisk 

status 

Biologiska Påväxt-kiselalger Ej klassad 

Bottenfauna Ej klassad 

Fisk Ej klassad 

Fysikaliska- 

kemiska  

Näringsämnen God 

Försurning  God 

Särskilda förorenande 
ämnen 

Ej klassade 

Hydromorfo-
logiska 

Konnektivitet i vatten-
drag 

Dålig 

Hydrologisk regim i 
vattendrag 

Otillfredsstäl-
lande 

Morfologiskt tillstånd i 
vattendrag 

Otillfredsstäl-
lande 

Uppnår ej 
god kemisk 
ytvatten-
status 

Industriella 
föroreningar 

Bromerade difenyleter 

 

Uppnår ej 
god 

Tungmetaller Kvicksilver och kvick-
silverföreningar 

Uppnår ej 
god 

2.7 FÖRORENAD MARK 

Planområdet utgjordes, utifrån ortofoto från 1960-talet, av skogsmark innan 

dagens bostadshus uppfördes. Inga kända markföroreningar finns inom plan-

området och risken för markföroreningar bedöms vara små (Planbeskrivning 

samrådshandling, 2018). 

3 BERÄKNINGAR 

Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts och redovisas i följande av-

snitt.  

http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=508&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=405&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=547&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3371&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
http://viss.lansstyrelsen.se/WaterParameterClassification.aspx?parameterID=3376&waterID=90525&waterTypeID=35
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3.1 DIMENSIONERAND FLÖDE OCH 
FÖRDRÖJNINGSBEHOV 

Befintliga och framtida dagvattenflöden som teoretiskt sett kan genereras 

inom planområdet vid 2 och 10-årsregn med varaktighet 10 minuter har be-

räknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten, P110.   

Q = kf ∙ A ∙ φ ∙ i 

där  

Q = dimensionerande flöde (l/s) 

kf = klimatfaktor (-) 

A = avrinningsområdets area (ha)  

φ = avrinningskoefficient (-) 

i = dimensionerande regnintensitet (l/s, ha) 

 

Nederbördsintensiteter beräknas med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, 

P104). Klimatfaktor 1,25 och avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt 

Vatten, P110. 

Beräkningar har utförts inom planområdet för befintlig och framtida markan-

vändning inklusive klimatfaktor (Tabell 2). Flödena i området väntas öka efter 

exploatering. Flödesökningen beror att större andel av marken blir bebyggd 

och det är gatan som står för den största flödesökningen. Fördröjningsvolym 

som krävs för att inte öka flödet från planområdet från den nya bebyggelsen 

har beräknats enligt Svenskt vattens beräkningsmetod med avseende på 

rinntid. Volymen uppskattas bli ca 13 m3 vid ett 10-årsregn med total avtapp-

ning på ca 41 l/s vilket motsvarar nuvarande flöde vid ett 10-årsregn. Fördröj-

ningsåtgärder inom planområdet bör fokuseras intill gatan och vid/nedströms 

till kommande byggnader. 

Tabell 2. Befintlig och framtida markanvändning, ytor och flöden vid återkomsttid 2 och 10 år 
med varaktighet 10 minuter (inklusive klimatfaktor 1,25). 

Markanvändning Area 

(ha) 

ϕ Ared 

(ha) 

Flöde 2 

år (l/s) 

Flöde 10 

år (l/s)  

Befintlig mark      

Tak 0,06 0,9 0,05 8 14 

Grusväg 0,08 0,4 0,03 5 9 

Gräsytor runt hus 0,30 0,1 0,03 5 9 

Skogsmark 0,64 0,05 0,03 5 8 

Summa 1,07 0,13 0,14 24 41 

Framtid      

Tak 0,12 0,9 0,11 18 31 

Lokalgata (hårdgjord) 0,14 0,8 0,11 18 31 

Gräsytor runt hus 0,82 0,1 0,08 14 23 

Summa 1,07 0,28 0,30 50 85 
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Som komplement till flödesberäkningarna för planområdet har naturmarksflö-

det till det avskärande diket på östra sidan av planområdet och de flöden 

som kan väntas till trummorna under Renlavsvägen och Mårtsbovägen upp-

skattats med rationella metoden. Flödena baserar sig på uppskattade avrin-

ningsområden efter exploatering (Figur 11) utan hänsyn till fördröjning inom 

planområdet. Resultatet redovisas i tabell 3.  

 

Figur 11. Avrinningsområden som uppskattas avvattnas mot till trummorna vid Renlavsvägen 

och trumman vid Mårtsbovägen efter genomförande a planen. Gul yta avleds mot Mårtsbovä-
gen, grön avleds mot den västra och lila mot den östra trumman vid Renlavsvägen. Rött streckat 
avrinningsområde avvattnas mot det befintliga avskärande diket. 

Tabell 3. Flöde från skogsmarken till det avskärande diket och till trummorna under Renlavsvä-
gen och Mårtsbovägen.  

Markanvändning och 

flöde till: 

Area 

(ha) 

ϕ Ared 

(ha) 

Flöde 2 

år (l/s) 

Flöde 10 

år (l/s) 

Avskärande dike från 

skogsmark och delvis 

tomtmark 

0,50 0,05 0,025 4 7 

Trumma under Mårts-

bovägen (500 mm) 

0,92 0,28 0,25 43 73 

Trumma under Ren-

lavsvägen västra (200 

mm) 

0,47 0,22 0,1 18 30 

Trumma under Ren-

lavsvägen östra (200 

mm) 

2,28 0,14 0,33 55 94 

3.2 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

Dagvattenkvaliteten i dagvattnet från bebyggda områden kan påverkas av 

föroreningar från exempelvis trafikerade ytor och parkeringsplatser som ofta 

innehåller föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, 

koppar och zink.  
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Föroreningshalter och föroreningsmängder i planområdet före och efter för-

tätningen av bebyggelsen har beräknats i beräkningsverktyget StormTac 

(version 18.3.2). Indata till beräkningen är markanvändning i Tabell 2 och an-

vända schablonhalter som använts i Stormtac är skogsmark och villaområde 

med lokalt omhändertagande av dagvatten. Årlig nederbörd 617,9 mm/år har 

hämtats från SMHI för mätstation Gäve 10740. 

Resultatet från föroreningsberäkningen visas i tabell 4 och 5. Föroreningshal-

terna från området är låga i jämförelse med riktvärden som Riktvärdesgrup-

pen har tagit fram i ”Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 

2009” och endast en liten ökning väntas ske på grund av förtätningen. Rikt-

värdena ska ses som en indikation på dagvattnets reningsbehov. Förore-

ningsmängderna ökar något från planområdet men endast i liten utsträck-

ning. De låga halterna och att inte föroreningsmängderna från området be-

döms öka i så stor utsträckning indikerar på att reningsbehovet är lågt. Den 

rening av dagvattnet som kommer kunna ske nedströms planområdet i di-

ken, infiltrationsytor och i befintlig våtmark har inte inkluderats i beräkningen 

vilket ger ytterligare avskiljning före vattnet når recipienten.  

Tabell 4. Resultat från beräkning i StormTac avseende föroreningshalter och riktvärden (µg/l), 
utan rening. Halter som överskrider eller tangerar riktvärdena är markerade i rött. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg  SS Olja 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuvarande mar-
kanvändning 

73 740 3,1 7,7 31 0,14 1,6 3,0 0,0067 14000 140 

Planerad markan-

vändning 
120 1100 4,2 10 49 0,21 2,0 4,0 0,0079 18000 190 

Riktvärde 1M 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40000 400 

 

Tabell 5. Resultat från beräkning i StormTac avseende föroreningsmängd (kg/år), utan rening. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år Kg/år kg/år kg/år 

Nuva-
rande 
markan-

vändning 

0,16 1,6 0,0068 0,017 0,069 0,00031 0,0035 0,0065 0,000015 30 0,30 

Planerad 
mark an-

vändning 

0,38 3,5 0,013 0,033 0,15 0,00064 0,0062 0,013 0,000025 57 0,58 

4 FÖRSLAG TILL 
DAGVATTENHANTERING 

Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är 

att byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken, dagvat-

tenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning och att dagvatt-

nets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till 

recipient. 
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4.1 BESKRIVNING AV FÖRESLAGNA 
DAGVATTENLÖSNINGAR 

Detta avsnitt beskriver föreslagen dagvattenhantering som presenteras i Fi-

gur 12. 

 

Figur 12. Föreslagen dagvattenhantering. Ljusblå pilar visar befintliga diken, mörkblå pilar före-

slagna diken och flödesriktningar och gröna linjer dagvattenledningar och trummor. 

Dagvatten från området avledas mot norr och mot sydväst likt befintliga för-

hållanden. Kvartersmarken norr om den nya gatan avledas norrut och släpps 

mot naturmarken söder om Renlavsvägen. Dagvattnet kan därifrån avledas 

mot våtmarken via de två trummorna som ligger under vägen.  

Dagvatten från den nya gatan avleds via nya diken mot Mårtsbovägen. Om 

framtida mark följer befintlig mark så skapas en lågpunkt öster om befintlig 

fastighet. Från lågpunkten bör det säkerställas att avledning av dagvatten 

kan ske via ledning västerut mot trumman vid Mårtsbovägen. Med denna 

höjdsättning av gatan krävs också att dagvatten vid skyfall kan ledas västerut 

över kvartersmarken mot Mårtsbovägen utan att byggnader kommer till 

skada. Det är därför viktigt att nya hus inte placeras i vattnets väg om diket 

bräddar. Dagvattenledningen och gatans dike bör ingå i en gemensamhets-

anläggning. Ett alternativ till detta kan vara att markmodellera bort lågpunk-

ten vid gatan och leda dagvattnet via ett nytt dike hela vägen ner till Mårtsbo-

vägen. Det skulle dock innebära större justeringar av marken.  

Enligt ett yttrande som inkommit för detaljplanen beskrivs att marken på  

tomten vid fastighet 45:9 vid Kartlavsvägen sällan torkar upp. På platsbesök 

2018-10-17 påpekade även boende längre söderut på samma gata att vatten 

rinner in mot tomterna från berget/naturmarken söderifrån. Enligt terrängmo-

dellen finns ett befintligt flödesstråk som avleds mot Kartlavsvägen (fastighet 

45:9) och det stämmer att marken från söder sluttar ner mot fastigheterna 

(se avsnitt 2.4). Det tidigare beskrivna avskärande diket har grävts i syfte att 

avleda vatten bort från fastigheterna. Ett nytt dike måste grävs/anläggas runt 

planområdet så vattnet kan avledas runt tomterna norrut mot våtmarken. Det 
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är då också viktigt att vattnet inte släpps mot fastighet 45:9 utan längre väs-

terut. Denna åtgärd kan minska problemen som fastighetsägaren upplever 

då diket kommer avleda vatten från mark som idag leds in på tomten.   

För att minska flödesbelastningen nedströms området förslås att dagvattnet 

tas om hand lokalt inom detaljplanen med målsättning att reducera flödet till 

befintligt flöde. Det kan ske via infiltration i gatans svackdiken som kan för-

stärkas med krossmaterial som ger fördröjande effekt, via infiltration av 

takvatten på tomtmarken tex. genom översilning av gräsytor eller att dagvatt-

net leds ner i stenkistor. Beräkningen av flöde i avsnitt 3 bygger på att vägen 

asfalternas. Flödena från området kan minskas om den istället tillåts vara 

grusad.  

4.2 HANTERING AV SNÖ 

Snön från planområdet kan läggas i nya vägdiken, på tomerna eller mot intil-

liggande naturmark. Föroreningsinnehållet i snön bedöms vara låg enligt be-

räknade föroreningshalter i dagvattnet som är beräknade på årsbasis och in-

kluderar även nederbörden på vintern. När snön smälter kan smältvattnet re-

nas i diken och våtmark likt dagvattnet. 

5 KONSEKVENSER AV PLANEN 

5.1 FLÖDE 

Med föreslagen dagvattenhantering bedöms flöden från planområdet inte på-

verka befintlig bebyggelse omkring planområdet. 

Flödesberäkningen till trumman vid Mårtsbovägen (avsnitt 3, tabell 3) i jämfö-

relse med trummans kapacitet (ca 340 l/s med antagen lutning på 0,5 %) vi-

sar att kapaciteten är god och att ingen åtgärd krävs. 

Flödesberäkningen till respektive trumma vid Renlavsvägen (avsnitt 3, tabell 

3) i jämförelse till trummornas kapacitet (ca 30-49 l/s med antagen lutning på 

0,5-1 %) visar att den västra klarar dimensionerande flöde men att den öst-

ras kapacitet är knapp. Detaljplanen, särskilt om dagvattnet fördröjs inom 

kvartersmarken, försämrar dock inte i den grad att en åtgärd krävs på grund 

av detaljplanen. Det är snarare att den är något underdimensionerad sen tidi-

gare då den avvattnar stor del av befintlig villabebyggelse vid Kartlavsvägen. 

Konsekvensen om trumman går full bedöms vara liten då vatten kan rinna 

över vägen mot våtmarken alternativt dämma upp i diket och rinna vidare 

längs Renlavsvägen till nästa trumma vid stora regn. 

5.2 ÖVERSVÄMNING VID SKYFALL 

Vattenvägar skapas längs ny gata och runt planområdet med avledning mot 

våtmarken i norr och mot vägdiket i väster. Planområdet ligger naturligt högt i 

terrängen och om inga instängda områden skapas inom planområdet är ris-

ken för översvämning vid skyfall liten både inom och nedströms planområ-

det.  
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Exploateringen innebär endast en liten ökning av flödet vid skyfall. Lokalt 

omhändertagande inom området kommer minimera flödesökningen och ned-

ströms området finns områden reserverade för omhändertagande av dagvat-

ten som tex. våtmarken i norr som fungerar som en buffertzon.  

5.3 PÅVERKAN PÅ VATTENSTATUS OCH 
MÖJLIGEHT ATT UPPNÅ MKN 

I detta avsnitt görs en bedömning av planens påverkan på recipienten Järv-

stabäckens ytvattensstatus. Bedömningen är utförd med hjälp av information 

från Länsstyrelsen (VISS, 2017) och med resultat från föroreningsberäk-

ningar. Att Järvstabäcken inte uppnår god status har ingen direkt anknytning 

till föroreningar som kan finnas i dagvatten. Det är främst flödesregleringar 

och morfologiska förändringar samt överallt i Sverige överskridande ämnen 

som har annat ursprung som är orsaken. Recipienten har inte heller problem 

med övergödning eller försurning.  

Projektet bedöms inte påverka de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ef-

tersom det inte ligger i anslutning till vattenförekomsten. Föroreningshalterna 

bedöms bli låga efter rening i relation till tillgängliga riktvärden för utsläpp i 

mindre recipient. Föreslagen dagvattenhantering medför god rening av dag-

vattnet och ytterligare rening kommer ske nedströms planområdet innan vatt-

net når recipienten. Risken bedöms därför vara att liten att genomförande av 

planen skulle påverka recipienten negativt med avseende på vattenkvalitet. 

Projektet bedöms av denna anledning inte heller äventyra möjligheten att 

följa miljökvalitetsnormerna för Järvstabäcken.  
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Olofsson, Emma

Från: Anders Mellin <anders@ltikontroll.se>
Skickat: den 28 november 2018 16:31
Till: Olofsson, Emma
Kopia: Alsmyr, Michaela
Ämne: Fwd: Järvsta Mårtsbovägen 5 - frågor från Gävle kommun

Hej Emma och Michaela, 
 
såg inte att ditt svar bara gick till mej, trodde att Emma hade fått det samtidigt. 
 
Med vänlig hälsning 
Anders Mellin 
070‐5106878 
anders@ltikontroll.se 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Vidarebefordrat meddelande ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Från: Alsmyr, Michaela <michaela.alsmyr@wsp.com> 
Datum: 14 november 2018 10:01:44 +01:00 
Ämne: Järvsta Mårtsbovägen 5 ‐ frågor från Gävle kommun 
Till: Anders Mellin <anders@ltikontroll.se> 

Hej, nu har jag tittat på kommunens frågor (svart, fet stil) och kommit fram till följande: 

  

På sidan 15 skriver du att man ev kan markmodellera bort lågpunkten vid gatan och leda vattnet längs lokalgatans 
dike till Mårtsbovägen. Vi anser att detta är bästa lösningen, men inser då att man under detaljplaneprocessen 
skulle behöva styra upp lite höjder för vägen och ev ta fram en massbalans (för att kunna justera utfyllnad vid 
väglågpunkten samt också vid nuv sänka enl figur 6 kontra alla diken som behöver grävas). Det vore klockrent om 
ledning/dike genom tomtmarken kunde undvikas eftersom dike ändå ska grävas längs lokalgatan. 

Flera alternativ finns. Antingen gör man ett öppet dike längs den nya vägen. Med optimala förhållanden krävs då 
minst ett ca 2,5 m brett dike. Ett svackdike behöver normalt sätt mindre plats och skulle kunna ordnas inom de 1,5 
m som finns till godo för själva dikesfåran. Bakslänter kommer dock behöva anpassas till intilliggande tomter och 
kommer att gå in på tomtmarken. Lösningen innebär också att sänkan fylls ut vilket även det påverkar tomtmarken 
som också behöver höjas runt lågpunkten. Måste dikets bakslänter helt rymmas inom det grå området eller kan de 
gå in på tomtmarken? Om de helt måste rymmas inom det grå området rekommenderar WSP att man går vidare 
och förprojekterar gatan. Ett svackdike kräver en dräneringsledning ca 0,8 m under vägens överkant med utlopp i ett 
öppet dike, se förslagsskiss. 

  

Avskärande dike runt fastigheterna i skogskanten (nu ansatt 3 m i plankarta, grönt streck). 

Det avskärande dikets bredd och djup beror på det befintliga diket som avvattnar fastigheterna vid Kartlavsvägen. 
Utifrån noteringar i fält och höjder i terrängmodellen uppskattas dikets djup behöva vara ca 0,5 m, vilket med 1:2 
slänt innebär en dikesbredd på ca 2 m. Då det är stora osäkerheter i denna uppskattning rekommenderar jag att 
dikets bottennivå mäts in alternativt att 3 m tas till i plankartan som i det nuvarande förslaget. 
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Ytterligare fundering var sänkan vid Mårtsbov (figur 6). Om man fyller igen sänkan så att bara diket finns, så 
borde vi ev styra i detaljplanen vilken lägsta nivå fastigheten ska ha mot diket. Behöver vi göra det och är det 
något som du i så fall kan ta fram? 

Färdigt golv på byggnader på fastigheten intill rött dike i figuren bör ligga ovanför nivån på korsningen mellan 
Mårtsbovägen och den nya gatan. Mårtsbovägen ligger idag på ca 30,3‐30,4 m i korsningen. Utifrån det kan lägsta 
FG sättas till ca 30,8 m (det ger en säkerhetsmarginal på ca 0,5 m över potentiell översvämningsnivå). Höjderna är 
hämtade från terrängmodellen (2 m grid) och är därmed inte så noggranna. Vägens nivå kan, om det av någon orsak 
skulle vara ett problem att reglera färdigt golv nivån till 30,8 m, verifieras med inmätning för att eventuellt kunna 
sänka nivån något. På övriga tomter rekommenderar jag inte någon lägsta höjd. 

  

Diket mellan Mårtsbovägen och kvartersmarken (nu tilltaget 4‐5 m). 

För att avvattna Mårtsbovägen krävs ett dike på ca 0,8 m djup vilket med släntlutning 1:3 innebär att ett dike på 4,8 
m krävs mellan kvartersmarken och vägen. Föreslår att dikebredden ökas till 5 m längs hela sträckan. 

 

  

Hör av dig om du eller de på kommunen har fler frågor. 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Michaela Alsmyr 
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VA-utredare 

WSP Samhällsbyggnad 

  

 

T +46 10-722 51 92 

M +46 70-265 71 86 

  

WSP Sverige AB 

Norra Skeppargatan 11 

803 20 Gävle 

T +46 10-722 50 00 

  

wsp.com 
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