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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Sågbocken AB planerar en exploatering för nya bostäder (villor) inom fastigheten 

Åsbyggeby 8:40 i Åsbyggeby utanför Gävle (Figur 1). Arbetet med att upprätta en detaljplan 

för området har startat hos Gävle kommun. I samband med planarbetet har Gävle kommun 

meddelat ett behov av att belysa ett antal olika förutsättningar som kan komma att påverka 

detaljplanens utformning och bestämmelser. Sågbocken AB har därför uppdragit åt Tyréns 

AB att i området genomföra: 

 

• Geoteknisk undersökning. 

• Kompletterande miljöteknisk undersökning.  

• Trafikutredning.  

• Dagvattenutredning. 

 

Föreliggande rapport är avsedd att belysa dagvattenfrågorna inom planområdet. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. Utredningsområdet Åsbyggeby 8:40 är beläget inom röd cirkel. Karta från Hitta.se. 

1.2 SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av villor. Planförslaget 

möjliggör för ca 25 bostäder. 

 

Syftet med dagvattenutredningen är att belysa förutsättningar för dagvattenhantering  

inom planområdet samt föreslå en långsiktigt hållbar principlösning till dagvattenhantering 

som uppfyller de krav som ställs.  
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1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Undersökningsområdet omfattar endast det område som avgränsas i detaljplanen (Figur 2). 

Tyréns utredning omfattar endast dagvattenhantering.  

 

De utformningar av dagvattenhantering som beskrivs i rapporten är förslag innehållande  

antaganden och skall därför inte förväxlas med en bygghandling. Alla ingående delar måste  

därför detaljprojekteras och dimensioneras innan byggstart.  

 

 

Figur 2. Skiss plankarta för Detaljplan Åsbyggeby 8:40 daterad 2018-02-20. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har legat till grund för denna rapport: 

 

• Skiss plankarta, Gävle kommun daterad 2018-02-20. 

• Dagvattenpolicy för Gävle kommun 

• Befintliga VA-ledningar, Gästrike vatten 

• Kartunderlag från skyfallsmodellering och analys, Gästrike vatten 

• Höjddata flygscanning 

• Miljöteknisk markundersökning, Tyréns AB 2017 (kompletterad 2018) 

2.2 GÄLLANDE PLANER 

2.2.1 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 

I den fördjupade översiktsplanen för Gävle kommun pekas Åsbyggeby ut som ett område 

där småskalig bebyggelse är möjlig som komplettering till Åsbyggeby by. Totalt anger 

planen att ett 40-tal bostäder borde kunna uppföras i området. Eventuellt även hästboende 

om intresse finns. Planen anger även att marken kan vara förorenad av tidigare verksamhet 

med sågverk. 

2.2.2 DETALJPLAN 

Den tidigare detaljplanen för fastigheten Åsbyggeby 8:40 antogs 1992 och syftade till att 

möjliggöra för byggnation av totalt 25 lägenheter i envånings friliggande bostadshus 

grupperade längs tre mindre gator. Den tidigare detaljplanen anger även att området skulle 

anslutas till den allmänna VA-anläggningen för avledande av spill- och dagvatten samt för 

försörjning med dricksvatten. 

2.3 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

2.3.1 DAGVATTENPOLICY 

Gävle kommuns dagvattenpolicy (Gävle kommun, 2004) har nio riktlinjer som ska följas. 

Dessa är:  

 

• Dagvatten skall ses som en estetisk, biologisk och hydrologisk resurs och 

omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt.  

 

• Dagvatten skall hanteras på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så 

att god bebyggelsemiljö och god naturmiljö kan uppnås och olägenheter undvikas.  

 

• Den naturliga vattenbalansen skall eftersträvas.  

 

• Lokalt omhändertagande av dagvatten skall genomföras där så är miljömässigt 

motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  

 

• Tillförseln av dagvatten i ledningssystem skall minska.  

 

• Dagvatten skall användas som resurs för närmiljön och synliggöras där så är möjligt 

och motiverat.  

 

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

petroleumprodukter.  
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• Åtgärder för att minska föroreningar skall genomföras i hand första vid 

föroreningarnas källor där så är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt.  

 

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

 

• Principen för finansiering av dagvattenåtgärder är att den som orsakar belastningen 

betalar. 

2.3.2 DIMENSIONERINGSPRINCIPER 

Dagvattensystemet inom området skall dimensioneras för att klara ett 2-årsregn i enlighet 

med riktlinjer för denna typ av bebyggelse i Svenskt Vatten publikation P110 (Svenskt 

Vatten, 2016). Regnintensiteten skall även modifieras med hänsyn till klimatförändringar 

varför en klimatfaktor motsvarande 1,25 skall användas vid dagvattenberäkningar. 

 

Regn med längre återkomsttid än 10 år skall hanteras på ytan genom höjdsättning och 

avsättning av ytor som kan minska avrinningen och fungera som översvämningsytor. 

2.3.3 UTSLÄPPSRESTRIKTIONER 

Utgångspunkten bör vara att dagvattnet som släpps ut ifrån området inte skall innehålla 

mer föroreningar efter exploateringen jämfört med nuläget. Om exploateringen innebär att 

man kan förvänta sig ökade föroreningshalter från vissa ytor bör detta dagvatten passera 

någon form av reningssteg innan det släpps vidare ifrån området.  

 

Hydraulisk kapacitet nedströms planområdet kommer att avgöra hur mycket dagvatten som 

kan släppas vidare och om det behövs fördröjning eller ej för att undvika 

översvämningsproblematik. 

3 NULÄGE 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet utgörs av en f d industritomt där det tidigare bedrevs verksamhet inom 

träindustri, mellan åren 1928 och 1991 fanns ett sågverk inom fastigheten. I Figur 3 visas 

en översiktskarta över området där terrängens beskaffenhet inom och i anslutning till 

planområdet framgår. Planområdet består i dagsläget av en blandning mellan grusytor och 

skogsmark och har terrasserats så att det har en övergripande svag lutning från norr till 

söder/sydväst ner till Hagaströmsvägen och närliggande åkermark. Åsryggen norr om 

planområdet ligger ca 5 m högre än planområdet.  

 

Området omgärdas av hagmarker i väster och öster medan det i norr avgränsas av en 

mindre skogsbeklädd åsrygg. I söder ansluter planområdet till Hagaströmsvägen. Längs 

vägen i anslutning till planområdet finns befintlig bostadsbebyggelse. Totalt omfattar 

planområdet en yta om ca 4,8 ha. 
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Figur 3. Översiktskarta som visar terrängen inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat 

med streckad gul linje. Ungskogen som syns inom planområdet är till största delen avverkad. Äldre bild från 

Google Maps. 

3.2 HYDROLOGI OCH BEFINTLIG AVVATTNING 

Området ingår inte i den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för dagvatten 

och det är mycket långt till närmaste kommunala dagvattenledning.  

 

Planområdets inre delar är förhållandevis flacka och har blivit terrasserade. Marknivån 

ligger på ca +44,5 till +45 i södra delen och ca 3 m högre i den norra delen (+47,5 till +48). 

Vid moränryggen i nordvästra delen stiger marknivån till ca +53 (höjdsystem RH 2000). Den 

övergripande lutningen medför att dagvattnet som bildas inom området avrinner på 

markytan ner mot Hagaströmsvägen alternativt i sydvästlig riktning mot angränsande 

åkermark. 

 

Vid platsbesök 2018-05-04 noterades en ledning/trumma som mynnar i diket längs 

Hagaströmsvägen i höjd med infarten till området (Figur 4). Ledningen/trumman i betong 

är nästan helt övertäckt med jord och växtlighet och hittades enbart tack vare ett lätt flöde 

från mynningen ut i vägdiket. Ledningens funktion och sträckning i övrigt är okänd liksom 

dess dimension och kondition.  
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Figur 4.Trumma/ledning som hittades vid platsbesök 2018-05-04. Utloppet sker till vägdiket längs 

Hagaströmsvägen i planområdets södra gräns. Hur ledningens sträckning i övrigt ser ut är i dagsläget 

oklart. Blå pil indikerar rinnriktning. 

Vägdiket som avleder dagvattnet från området ansluter till ett dike i planområdets östra 

gräns. Det östra diket avrinner söderut längs planområdet ner till Hagaströmsvägen och 

korsar sedan vägen i en plåttrumma. 

 

 

 PLANOMRÅDET 

LÄGE FÖR PLÅTTRUMMA 
UNDER HAGASTRÖMSVÄGEN 
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Figur 5. Befintligt dike i planområdets östra gräns. Foto taget i sydlig riktning ner mot Hagaströmsvägen. 

Blå pil indikerar rinnriktning. 

Plåttrumman under Hagaströmsvägen är i dagsläget i princip är helt begravd med 

fyllnadsmassor och sediment (Figur 6). Trummans kapacitet är därmed kraftigt begränsad. 

Trummans utlopp på den södra sidan av vägen kunde inte hittas utan befinner sig med 

största sannolikhet under vatten (Figur 7), därmed står trumman även dämd vilket 

ytterligare försämrar trummans kapacitet att avleda dagvatten. 

 

 

 

ANGRÄNSANDE FASTIGHET 

PLANOMRÅDET → 
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Figur 6. Befintlig vägtrumma i plåt under Hagaströmsvägen. Trumman är till stora delar igentäppt med 

grus och sand. 

 

Figur 7. Plåttrummans utlopp på den södra sidan av Hagaströmsvägen. Trummans utlopp syns inte till och 

ligger troligtvis dämd under vattnet i diket. 

Efter att dagvattnet korsat vägen rinner det vidare i ett mindre dike genom åkermarken 

söder om Hagaströmsvägen (Figur 8). Diket rinner sedan samman med ett större dike som 

ansluter från östlig riktning. 

TROLIGEN LÄGET FÖR 
TRUMMANS UTLOPP 

 HAGASTRÖMSVÄGEN → 
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Figur 8. Eter passage av Hagaströmsvägen rinner dagvattnet vidare söderut genom åkerlandskapet ner mot 

järnvägen och vidare till recipienten Gavleån. Blå pil indikerar rinnriktning. 

Efter sammanslagningen avrinner dagvattnet vidare ner mot järnvägen som passeras 

genom en trumma. Slutligen rinner dagvattnet vidare ut i Gavleån, ca 1 km söder om 

planområdet. 

 

Sammanfattningsvis ges en översikt över den befintliga avvattningen i Figur 9. 

 

DIKE FRÅN HAGASTRÖMSVÄGEN  

STÖRRE DIKE  
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Figur 9. Översikt befintlig avvattning från planområdet. Gul streckad linje markerar planområdet, blå pil 

indikerar rinnriktning. 

3.3 LÅGPUNKTER OCH ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

En höjdanalys samt översiktlig skyfallsanalys har genomförts för området med hjälp av 

höjddata från nationella höjddatabasen. Analysresultatet som visas i Figur 10 utpekar flera 

utspridda mindre och relativt grunda lågpunkter. Inom områdets sydvästra del bildar 

lågpunkterna ett mindre avvattningsstråk där dagvatten som bildas vid skyfall avrinner åt 

väster och ut ur planområdet till angränsande åkermark. Analysen visar även att dagvatten 

kan komma att rinna in i planområdets östra del ifrån angränsande ytor.  

DIKE 

DIKE 

TRUMMA UNDER 
HAGASTRÖMSVÄGEN 
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Figur 10. Översiktlig höjdanalys och skyfallsanalys för området. 

3.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.4.1 GEOLOGI 

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom undersökningsområdet främst av postglacial 

sand med en avlagring av isälvssediment (moränrygg) i den nordvästra delen (Figur 11). 

Detta relativt grova material kan betraktas som genomsläppligt eller mycket 

genomsläppligt jämfört med mer täta jordarter som t.ex. silt och lera. 
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Figur 11. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Planområdet grovt markerat med gul streckad linje. 

Tidigare utförda undersökningar genomförda av Tyréns (2017) och J&W (1989) redovisar att 

två terrasser/platåer, en nordlig och en sydlig, anlagts genom schaktning i vissa delar och 

utfyllnad i andra delar av fastigheten. Inom en stor del av fastigheten består det översta 

marklagret av fyllnadsmassor. Generellt har fyllningen en mäktighet av 1–2 m, men vid den 

nordöstra fastighetsgränsen är fyllningen ca 3–4 m. Ställvis har bark-, trä- och/eller 

spånrester påträffats i fyllningen, särskilt i områdets nordöstra del.  

 

Fyllnadsmassorna i den norra delen har bedömts vara till största delen moränmassor och 

består i huvudsak av stenig, grusig sand som ställvis har ett relativt stort inslag av block. 

Under fyllnadsmassorna i den södra delen påträffades en lerig silt som är relativt tät 

jämfört med övrigt påträffat material. 

3.4.2 GRUNDVATTEN 

Planområdet är enligt VISS beläget ovan grundvattenförekomsten Gävle-Sandviken 

(SE673104-157612) samt en förgrening i Valboåsen (SE672058-610033). Bedömning av 

kemisk status och kvantitativ status är ännu inte genomförd för Valboåsen som ännu är en 

preliminär grundvattenförekomst. Statusbedömningen för grundvattenförekomsten Gävle-

Sandviken utpekar både kemisk och kvantitativ status till God. Med hänsyn till dessa 

grundvattenförekomster är det viktigt att tänka på att i möjligaste mån inte påverka den 

naturliga vattenbalansen i området dvs. att försöka sträva efter att infiltrera dagvatten där 

så är möjligt. 

 

Vid Tyréns undersökning (2017) påträffades grundvatten ca 4 m under markytan (plushöjd 

+44 m) i norra delen av området och ca 2 m under markytan (plushöjd ca +43 m) i södra 

delen av området. Grundvattenströmningen utifrån detta bedömts vara riktad mot söder. 
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Utifrån de geologiska förhållandena samt grundvattennivåerna bedöms 

infiltrationsförutsättningarna som relativt goda inom området, särskilt goda är 

förutsättningarna i den norra delen med anledning av avståndet till grundvattenytan och 

fyllnadsmassornas samt underlagrade jordarters förmodade goda genomsläpplighet.   

3.5 RECIPIENT 

3.5.1 GAVLEÅN 

Dagvattnet som släpps ut ifrån planområdet avleds till Gavleån. Gavleån rinner genom 

centrala Gästrikland och har sitt utlopp i Bottenhavet i Gävle stad. Ån har sina källflöden 

längre inåt landet så långt som till de östliga delarna av Dalarna. Utloppet från sjön 

Storsjön markerar Gavleåns start på sin färd ner mot havet. Gavleån är reglerad och försedd 

med dammar varför den har problem med morfologiska förändringar, 

konnektivitetsproblem och flödesregleringar. Ån är även påverkad av omkringliggande 

mänskliga verksamheter och har problem med särskilda förorenande ämnen (arsenik, zink). 

En sammanställning av korta fakta om Gavleån och dess ekologiska och kemiska status 

enligt VISS presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av fakta och bedömningar för Gavleån sträckan Valbo-Utlopp i Inre fjärden 

SE672928-157021. 

Kort fakta 

Längd (km) 
14,3 

Avrinningsområde (km
2
) 

2457 

Huvudavrinningsområde 
Gavleån 

Nuvarande status 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status  

(utan överallt överskridande ämnen) 

Uppnår ej god 

Kemisk status Uppnår ej god 

Riskbedömning 

Ekologisk status ej uppnås 2021 
Risk 

Kemisk status ej uppnås 2021 
Risk 

 

Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Gavleån 

Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus  

(Exklusive överallt överskridande ämnen) 

Nuvarande status Kvalitetskrav och 

tidpunkt 

Nuvarande status Kvalitetskrav och 

tidpunkt 

Måttlig God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus 

3.6 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN OCH GRUNDVATTEN PGA TIDIGARE VERKSAMHET 

Våren 2018 kompletterades tidigare miljöteknisk markundersökning med ytterligare 

provpunkter och enligt underlag i reviderad rapport (2018) förekommer ställvis påverkan av 

olika föroreningar i jordprover hämtade från området. Förhöjda halter av arsenik, 

kvicksilver, dioxiner och alifater har påträffats i diket i fastighetens sydöstra gräns medan 

dioxiner och pentaklorfenol påträffats i förhöjda halter i barkfyllningen i områdets 

nordöstra del. Rekommendationen som lämnats i tidigare utredning är att sediment i diket 

avlägsnas och barkfyllningen grävs ur inför kommande exploatering med villabebyggelse. 
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Det kan inte uteslutas att föroreningarna i diket sprids med avrinnande dagvatten samt att 

föroreningarna i marken kan infiltreras till grundvattnet varför det även ur 

dagvattensynpunkt bedöms som en god idé att avlägsna förorenade sediment och massor. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 PLANERAD UTFORMNING OCH MARKANVÄNDNING 

Den planerade markanvändningen inom planområdet består främst av tomtmark för 

villabebyggelse samt mindre andelar med gator och grönområden (Figur 12). 

 

 

Figur 12. Förslagsskiss till detaljplan för området. Gula ytor markerar tomtmark för villabebyggelse, grå 

ytor markerar gata och gröna ytor markerar grönområden. 
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4.2 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

Dagvattenberäkningar har genomförts enligt rationella metoden (Svenskt vatten AB, 2004) 

och med nederbördsdata från Svenskt vatten AB (2011a). Antaganden har gjorts avseende 

markanvändning, beräknad area, avrinningskoefficienter och reducerad area baserade på 

skissen till detaljplan samt riktlinjer från Svenskt Vatten (2016a, 2011b). Klimatfaktor 1,25 

har använts för att ta hänsyn till framtida klimat. 

 

Följande avrinningskoefficienter har använts:  

 

Villatomter >1000 m
2
 0,25  

Hårdgjorda ytor (asfalt)  0,8  

Grönytor/skogsmark 0,1  

Grusytor  0,25 

 

I Tabell 2 visas antagen markanvändning som sedan legat till grund för 

dagvattenberäkningar inom området. Den sammanvägda avrinningskoefficienten (snitt φ) 

samt ytstorleken baseras till största delen på antaganden om framtida förhållanden enligt 

tillhandahållen skiss till detaljplan. 

 

Tabell 2. Beräknat dagvattenflöde från området i nuläget samt efter planerad exploatering vid 2-, 10- 

respektive 100-årsregn.  

Skede Red. area 

(ha) 

Snitt φ 2-årsregn 

(l/s) 

10-årsregn 

(l/s) 

100-årsregn 

(l/s) 

Nuläge 0,74 0,15 120 300 450 

Efter planerad exploatering 1,4 0,29 235 400 860 

 

Dagvattenavrinningen från området kommer enligt genomförda beräkningar att öka kraftigt 

efter exploateringen vilket till största delen beror på att hårdgöringsgraden inom området 

ökar. Den ökade avrinningen kommer att belasta dagvattensystemet nedströms om inga 

utjämningsåtgärder vidtas. 

4.3 BEHOV AV UTJÄMNING 

Utjämning av dagvattenflödet från området bedöms som nödvändigt med tanke på 

befintligt mindre dike söder om Hagaströmsvägen som avleder dagvattnet från området 

över åkermarken ner till trumman under järnvägen. Detta för att undvika överbelastning 

och översvämningsproblematik nedströms. Förslagsvis utjämnas dagvattenflödet efter 

exploateringen så att dagvattenutsläppet vid ett 10-årsregn motsvarar dagens utsläpp vid 

ett 2-årsregn. 

 

Utifrån resonemanget ovan så skulle det krävas ca 175 m
3
 utjämningsvolym i ett magasin 

för att utjämna flödet vid ett 10-årsregn efter exploateringen till nuvarande flödesnivå för 

ett 2-årsregn (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Dimensionering av magasin för utjämning av dagvatten efter exploatering. Utjämning av flödet vid 

ett 10-årsregn efter exploatering till dagvattenflöde vid 2-årsregn innan exploatering. 

Dimensionerande 

tömningsflöde 

Dimensionerande 

varaktighet 

Erforderlig 

utjämningsvolym 

120 l/s 20 min 175 m
3
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För att eftersträva en naturlig vattenbalans i området och infiltrera så mycket dagvatten 

som möjligt föreslås även infiltrationslösningar på respektive fastighet. Enligt Svenskt 

vatten (2016b) inryms ca 90-95 % av regnvolymen på årsbasis i regn med kort återkomsttid 

(0,5 – 2 år). Genom att möjliggöra utjämning och infiltration av ett 2-årsregn kan således 

nästan allt dagvatten på årsbasis hanteras lokalt och återföras till marken genom 

infiltrationslösningar. Med hänsyn till områdets naturliga vattenbalans bedöms det således 

som rimligt att lokalt inom området sträva efter utjämning och infiltration av ett 2-årsregn.  

 

Behovet av utjämningsvolym för utjämning av ett 2-årsregn genom infiltration är främst 

beroende av markens genomsläpplighet. Utifrån tillgängliga uppgifter om områdets geologi 

(se tidigare kap 3.4.1.) kan det antas att marken är mycket genomsläpplig i området vilket 

ger goda förutsättningar för infiltration. För en villatomt (ca 1200 m
2
) med garage innebär 

detta att en utjämningsvolym om ca 3 m
3
 krävs för att kunna hantera och infiltrera ett 2-

årsregn (ca 7 m
2
 sidoarea i magasinet, utloppsflöde genom infiltration ca 0,7 l/s). 

4.4 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Dagvatten är i många fall transportmedium för ett antal föroreningar som vid högre halter 

kan påverka vattenförekomster negativt. Föroreningarna har många källor både naturliga 

och mänskliga och kan variera kraftigt från fall till fall. Det är sannolikt delvis därför som 

det idag inte finns några nationellt fastställda riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. I 

många fall används dock det material som tagits fram av Stockholms läns landsting i ett 

försök att fastställa riktvärden för föroreningar i dagvatten i Stockholms län. I denna 

utredning används dessa riktvärden som utgångspunkt för identifiering av reningsbehov 

samt val av åtgärder.  

 

Som jämförelse har schablonhalter avseende de aktuella föroreningarna vid olika 

markanvändning inhämtats från databasen som ligger till grund för StormTAC (2014). En 

sammanställning och jämförelse presenteras i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Riktvärden för föroreningar vid utsläpp inom avrinningsområdet till större sjöar, vattendrag och 

havsvikar framtagna av Stockholms läns landsting (2009) samt schablonvärden vid olika markanvändning 

för samma föroreningar inhämtade från databasen som ligger till grund för StormTAC (2014). 

Schablonhalter som överstiger riktvärdet är markerade med fet stil. 

Förorening Riktvärde 
(µg/l) 

Schablonhalter 
industriområde (µg/l) 

Schablonhalter 
skogsmark (µg/l) 

Schablonhalter 
villaområde (µg/l) 

Totalfosfor (P) 250 300 17 200 

Totalkväve (N) 3 000 1 800 450 1 400 

Bly (Pb) 15 30 6 10 

Koppar (Cu) 40 45 6,5 20 

Zink (Zn) 125 270 15 80 

Kadmium (Cd) 0,5 1,5 0,2 0,5 

Krom (Cr) 25 14 3,3 5,8 

Nickel (Ni) 30 16 6,3 6 

Kvicksilver (Hg) 0,07 0,07 0,01 0,015 

Susp.substans 
(SS) 

75 000 
100 000 34 000 45 000 

Olja 700 2 500 150 400 

 

Enligt jämförelsen är skogsmarken tydligt de områden som har minst påverkan på 

dagvattnets kvalitet. Det är dock igen schablonhalt avseende föroreningar i dagvattnet som 
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kommer att överskridas efter exploatering med villor inom området. Jämfört med 

schablonhalterna för ett industriområde (nuvarande situation i delar av området) kommer 

halterna dessutom att minska avsevärt efter exploateringen. 

4.4.1 VÄGDAGVATTEN  

Källorna till föroreningar i vägdagvatten är många och en god bild av situationen (Figur 13) 

presenteras av Trafikverket (2011). Enligt Trafikverket är en stor del av föroreningarna från 

vägar partikelbundna vilket är gynnsamt ur reningssynpunkt eftersom det gör dem lättare 

att avskilja genom filtrering i mark eller exempelvis sedimentation i en damm. De är också 

mindre rörliga i partikelform och mindre tillgängliga för att tas upp av växter och djur. 

Gatorna inom planområdet blir därmed troligen den största källan till föroreningar i 

dagvattnet när området är exploaterat. Med enkla medel kan majoriteten av föroreningarna 

dock avskiljas innan dagvattnet släpps vidare till recipienten. 

 

Figur 13. Källor till föroreningar på vägytor och hur föroreningarna lämnar vägytan. Trafikverket (2011). 

4.5 BEHOV AV DAGVATTENRENING 

Bedömningen är att främst vägdagvatten från området kommer att behöva någon form av 

enklare rening innan det släpps vidare till recipient för att inte riskera att negativt påverka 

recipientens möjligheter att uppnå god ekologisk och kemisk status. Bedömningen har 

gjorts utifrån Gävle kommuns dagvattenpolicy, jämförelsen av schablonhalter vid olika 

markanvändning (tidigare Tabell 4) och gällande MKN för recipienten samt 

grundvattenförekomster i området.  

 

Bedömningen är även att infiltration av dagvatten från tomtmark och grönytor inte utgör 

någon risk för grundvattenförekomsterna förutsatt att förorenade massor som påträffas 

kan avlägsnas innan infiltrationslösningar anläggs. 

4.5.1 TILLGÄNGLIGA YTOR 

Detaljplanen lämnar mycket lite utrymme för en samlad dagvattenhantering. De ytor som 

finns är i form av grönytor längs den östra plangränsen (i läget för det befintliga diket) 

samt vid infarten till området. Ytor finns även i den norra delen men eftersom de ligger på 

en betydligt högre marknivå är dessa ytor mindre användbara för en samlad 

dagvattenhantering. 
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4.6 HÖJDSÄTTNINGSPRINCIPER 

Höjdsättningen av området är en mycket viktig faktor ur dagvattensynpunkt. 

Höjdsättningen avgör bl.a. vart dagvattnet kommer att avrinna och ansamlas och således 

vart det skall samlas upp och omhändertas/avledas. Höjdsättningen avgör även vart det är 

lämpligast att placera dagvattenanläggningar för dagvattenrening, hur djupt 

dagvattenledningar kan förläggas och vart dessa skall anslutas samt hur väl man kan 

skydda sig mot skador till följd av översvämning vid höga nivåer och/eller skyfall.  

 

Utöver dagvattenhanteringen behöver höjdsättningen även samsas med 

tillgänglighetsfrågor, gestaltning av området, planerade byggnader m.m. Det förslag till 

höjdsättning som genomförts för området i detta skede är en kompromiss mellan alla de 

ovan nämna faktorerna.  

5 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

5.1 AVVATTNING 

Det dagvatten som bildas inom tomtmark avleds till ett infiltrationsmagasin som anläggs 

på respektive fastighet. Infiltrationsmagasinet dimensioneras för infiltration av ett 2-

årsregn och kan på detta sätt bidra till en fortsatt bibehållen vattenbalans inom området. 

 

Vägdagvatten avleds i diken (eller ledningssystem) längs gatorna inom området och vidare 

till det befintliga diket i den östra gränsen. Det kommer att behövas någon form av 

grönstråk/ledningskorridor för den södra tvärgatans anslutning till diket i öster. 

 

Det befintliga diket breddas och utformas som ett utjämningsmagasin/utjämningsdike. 

Anläggs diken längs gatorna för avledningen av dagvattnet kan dessa dessutom utformas 

för rening. Väljs diken bort till förmån för ledningssystem behöver dagvattnet från gatorna 

istället renas i utjämningsdiket.  

 

Utjämningsdiket dimensioneras för att utjämna ett 10-årsregn inom planområdet till 

motsvarande utsläppsnivåer som innan exploateringen för ett 2-årsregn. Utloppet från 

utjämningsdiket regleras därmed till 120 l/s och dagvattnet avleds vidare under 

Hagaströmsvägen. Den befintliga plåttrumman kommer med tanke på dess kondition att 

behöva ersätts med en ny.  

 

Diket i söder längs Hagaströmsvägen behålls. Vid skyfall kan dagvattnet bräddas till 

åkermarken på andra sidan Hagaströmsvägen för att undvika skador på byggnader. 

 

En översiktlig principskiss för alternativ 1 presenteras i Figur 14.  
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Figur 14. Principskiss dagvattenhantering inom planområdet enligt Alternativ 1 – Samlad 

dagvattenhantering. Blå pilar visar riktningen på avrinnande dagvatten. Röda linjer visar höjdpunkter inom 

området för att styra avrinningen. 

5.2 TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR INFILTRATION INOM PRIVAT TOMTMARK 

Det finns många olika sätt att avleda och infiltrera dagvatten inom privat tomtmark både 

ovan och under markytan. Takvatten kan t.ex. avledas till stuprör med utkastare som 

möjliggöra för vattnet att rinna vidare i ränndalar och ut på gräsmattan för infiltration 

(Figur 15). För att förbättra infiltrationen ytterligare kan man anlägga en s.k. stenkista 

(Figur 16).  
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Figur 15. Rinnplattor kan användas för att leda bort regnvatten från stuprör till gräsmattan eller 

infiltrationsstråk. Källa: NSVA. 

 

Figur 16. Exempel på avledning av takvatten till gräsmattan för infiltration. 

Vill man undvika plattläggning och fasta installationer så kan man istället enkelt förse sina 

stuprör med s.k. regnvattenspridare. Exemplet i Figur 17 går att köpa på t.ex. Claes 

Ohlsons.  

 

Det finns även regnvattenspridare som kan ”rulla upp sig” efter att regnet upphör för att på 

så vis kräva mindre arbete med att återställa installationen i utgångsläget i väntan på nästa 

regntillfälle (Figur 18). 
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Figur 17. Regnvattenspridare för stuprör. 

 

Figur 18. Regnvattenspridare som vecklas ut automatiskt vid regn och sedan "rullar upp sig" igen när det 

slutat regna. Källa: NSVA. 

En annan lösning är s.k. dagvattenkassetter som kan installeras under markytan. Efter 

installation kan takavvattningen kopplas till kassetterna vilka möjliggör uppsamling, 

utjämning och infiltration av dagvattnet (Figur 19). Viktigt att tänka på är dock att det vid 

kraftigare regn och skyfall inte finns tillräckligt med volym till utjämning i kassetterna 

varför ett fungerande bräddningssystem behövs. 

 

   
Figur 19. Dagvattenkassett för uppsamling, utjämning och infiltration av dagvatten under marken. Källa: 

Wavin.se. 

Det är även en möjlighet att installera en perkolationsbrunn med spridarrör som samlar 

upp dagvatten från t.ex. stuprör för avledning till ett perkolationsmagasin (i princip en 

stenkista). Exemplet illustreras i Figur 20. 

 

http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8872755396638.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr7LzHyanVAhUiQJoKHZKqD-wQjRwIBw&url=http://se.wavin.com/web/losningar/dagvatten/fordrojning-och-infiltration/dagvattenkassett-aquacell.htm&psig=AFQjCNHl6BhWrEYN0GXG1GIAOABYD81-1A&ust=1501248092464175
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Figur 20. Exempel på infiltration med hjälp av perkolationsbrunn och spridarrör. Källa: Stockholm vatten och 

avfall, 2017. 

5.3 HANTERING AV DAGVATTEN FRÅN HÅRDGJORDA YTOR 

De hårdgjorda ytorna inom planområdet (gator) står för en stor del av områdets samlade 

hårdhetsgrad. Det är viktigt att dessa ytor avvattnas på ett sätt som möjliggör rening och 

infiltration. Det är även viktigt att avvattningen kan hantera och avleda kraftigare regn för 

att undvika översvämningsproblematik. Även för dessa typer av ytor finns en mängd olika 

lösningar för att utjämna och möjliggöra rening.  

 

Eftersom rening av vägdagvattnet är ett identifierat behov är det viktigt att det finns 

tillgängliga ytor längs planerade gator där möjlighet ges att anlägga enklare 

reningsmetoder såsom vegetationsdiken eller enklare svackdiken där föroreningar kan 

fastläggas genom sedimentation och upptag av växter. I ett dike kan kupolbrunnar placeras 

vars intag sitter en bit upp från grönytans botten (Figur 21). Avståndet mellan dikets botten 

och kupolbrunnens intag lämnar då utrymme för en mindre utjämningsvolym som främst 

förbättrar fastläggningen av partiklar och således förbättrar reningen.  

 

 

Figur 21. Principsektion utformning av regnträdgård/infiltrationsdike med infiltration och kupolbrunn.  

Källa: Klimatanpassningsportalen (2017).  

Längs gator och även intill parkeringar är det vanligt med installation av ett s.k. svackdike. 

Ett svackdike påminner om ett vanligt dike men är vanligen mycket grundare och har 

flackare slänter än ett vanligt dike. Ett svackdike kan utformas med eller utan 

underliggande dränering (Figur 22). I detta fall behövs sannolikt inte något dräneringsrör i 

botten tack vare markens förmodade goda genomsläpplighet i underlagrade material men 

kan ändå övervägas för att öka reningseffekten. 
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Figur 22. Illustrationer av ett typiskt svackdike. Till vänster: utan längsgående dräneringsrör. Till höger: 

med längsgående dräneringsrör i botten. Källa: xpsolutions, 2017. 

Ett svackdike ger goda möjligheter till avledning av dagvatten samt infiltration och rening. 

Utloppet kan dämmas eller regleras för att skapa utjämningsvolym i svackdiket (Figur 23). 

Det är även en möjlighet att anlägga dämmen längs med ett svackdike (Figur 24) för att på 

detta sätt skapa mer utjämningsvolym och högre reningseffekt, dock minskar dikets 

flödeskapacitet som ett resultat av detta. 

 

 

Figur 23. Till vänster: illustration av sektion genom ett typiskt svackdike. Källa: Stockholm vatten och avfall, 

2017. Till höger: exempel på dämme i slutet av ett dike för att skapa större utjämningsvolym. Källa: 

VegTech. 

 

Figur 24. Till vänster: dämmen i ett svackdike i USA för att öka utjämningsvolymen och skapa trögare 

avledning av dagvatten. Källa: Massachusetts Department of Environmental Protection, 2017. Till höger: 

exempel på dämmen i svackdike i Tyskland. Källa: Stockholm vatten och avfall, 2017. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVxMfUqrXVAhVPKlAKHa6lBqIQjRwIBw&url=https://help.xpsolutions.com/display/XDH2016v1/Swale&psig=AFQjCNETjYfNGb3Q943Rmp-GlL9iI8OBVQ&ust=1501652770246462
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Ett annat exempel på lösning längs gator för att främja rening och infiltration av dagvatten 

är anläggning av ett makadamdike (Figur 25) där dagvatten avrinner på marken till 

makadamdiket för vidare rening och infiltration. 

 

 

Figur 25. Illustration av ett typiskt makadamdike med dräneringsledning i botten. Källa Stockholm vatten 

och avfall. 

Reningseffekten av olika lösningar varierar beroende på flera olika parametrar t.ex. 

koncentration av föroreningar i inkommande dagvatten och den valda lösningens 

utformning (tillgänglig yta, djup, växtval, skötsel och underhåll etc.). Förväntad 

reningseffekt i allmänhet för t.ex. ett infiltrationsdike eller ett svackdike presenteras i 

Tabell 5. 

 

Tabell 5. Förväntad reningseffekt hos olika dagvattenanläggningar i allmänhet. Data från StormTac (2014). 

Förorening P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Infiltrationsdike 

Reduktion (%) 60 55 85 85 85 85 85 90 45 90 90 

Svackdike 

Reduktion (%) 30 40 70 65 65 65 60 50 15 70 85 

5.4 HÖJDSÄTTNING 

Den övergripande höjdsättningen för området innebär att byggnader på tomtmarken 

behöver ha ett nivåförhållande till planområdets gator på +0,5 m. Detta så att dagvatten vid 

skyfall kan avrinna på ytan från tomtmark och vidare längs gatorna på ett kontrollerat sätt 

utan att orsaka skador på byggnader.  

 

Vidare behöver gatorna inom planområdet luta i samma riktning som dagvattnet förväntas 

avledas dvs. i ritning mot diket i planområdets östra gräns. 
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6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

• Planområdet omfattas i dagsläget inte av verksamhetsområdet för den allmänna VA-

anläggningen med avseende på dagvatten och det finns därmed inga 

dagvattenledningar att ansluta sig till. Därmed måste dagvattnet hanteras inom 

planområdet och släppas vidare i befintligt dike söder om Hagaströmsvägen ner till 

recipienten Gavleån. 

 

• Befintligt dike genom åkermarken söder om Hagaströmsvägen är mycket litet och 

har begränsad kapacitet. Utifrån dessa förutsättningar föreslås utjämningsåtgärder 

inom planområdet för att inte belasta nedströms delar av systemet och orsaka 

översvämningsproblematik. Dagvattnet från planområdet utjämnas i ett 

utjämningsdike så att ett 10-årsregn efter exploatering ger samma utsläppsnivåer 

som ett 2-årsregn vid nuvarande markanvändning. 

 

• Dagvattenhanteringen inom planområdet föreslås ske som en så öppen lösning 

som möjligt (diken hellre än ledningssystem). Detta för att möjliggöra för bättre 

rening av dagvattnet samt att kapaciteten vid skyfall är allmänt bättre i öppna 

lösningar. Öppna lösningar kräver dock utrymme vilket behöver säkerställas i 

planen, t.ex. utrymme för diken längs gator, ledningskorridor ner till 

utjämningsdiket samt plats för utjämningsdiket. 

 

• Befintlig trumma under Hagaströmsvägen utgör en flaskhals och en 

översvämningsrisk i dagsläget pga. dålig kondition, igenfyllnad med jordmaterial 

samt dämning i utloppet. Trumman behöver bytas ut och läget justeras för att 

förbättra avrinningen förbi Hagaströmsvägen. 

 

• En sund höjdsättning med tomtmark belägen på högre marknivå än gatorna är ett 

enkelt och bra skydd mot skador vid skyfall. Normalt behövs minst 0,5 m 

höjdskillnad mellan gator och byggnader på tomtmark för ett grundläggande skydd 

mot översvämningsskador. 

 

• Enligt befintligt underlag från markmiljöprovtagningen så utgör infiltration av 

dagvatten inom området ingen risk att sprida föroreningar vidare till grundvattnet 

med undantag från ett område i den norra delen där påträffade förorenade massor 

behöver avlägsnas innan infiltrationslösningar anläggs. 

 

• För att bibehålla en naturlig vattenbalans inom området i så stor utsträckning som 

möjligt föreslås infiltration av dagvatten från tomtmark. Varje villa behöver därmed 

anlägga ett infiltrationsmagasin som dimensioneras för ett 2-årsregn vilket 

möjliggör infiltration av närapå allt dagvatten som bildas varje år inom tomtmarken. 

De geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för infiltrationslösningar 

inom planområdet är mycket goda varför detta bedöms som genomförbart.  

 

• Risken för föroreningar i dagvatten bedöms som liten med tanke på planerad 

markanvändning, sett rent historiskt bör den nya planen med bostadsbebyggelse 

dessutom innebära en förbättring av föroreningsrisken jämfört med nuvarande plan 

för industri. 

 

• Vägdagvatten från gator inom planområdet behöver dock renas innan det släpps 

vidare till recipienten för att inte riskera att negativt påverka MKN för Gavleån. 

Utifrån underlag om framtida markanvändning med främst villatomter och några få 

gator bedöms reningsbehovet som mycket litet. Enklare dikeslösningar bedöms 

som tillräckliga för att rena dagvattnet innan det släpps ut från planområdet. 
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