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1 INLEDNING 

WSP har fått i uppdrag att göra en geohydrologisk utredning till detaljplan 

Hille 3:6 som ligger öster om Nedre vägen och väster om Björkevägen i Hille 

(Figur 1). Planområdesgränsen är inte beslutad i nuläget men ett 

utredningsområde finns inom vilket bebyggelsen kan placeras. Denna 

utredning ska ligga som underlag till vidare arbete med planen och beskriva 

avrinningen i området, grundvatten- och ytvattenrecipienter, exploateringens 

eventuella påverkan på yt- och grundvattenstatus, dagvatten- och 

skyfallshantering samt ge rekommendationer på behov av geotekniska 

undersökningar.  

Planområdet är idag oexploaterat och består av skogs- och ängsmark (Figur 

1). Marken är flack och utdikad. Ett första förslag på bebyggelsestruktur har 

tagits fram och visas i Figur 2. Förslaget omfattar 18 stycken villor men 

planer finns också på att placera radhus närmast Nedre vägen.  

 

Figur 1. Utredningsområdet.  
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Figur 2. Förslag på bebyggelse. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NY 
BEBYGGELSE 

2.1 AVRINNING OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Utredningsområdet är flackt med marknivåer på ca + 14 - 15 m. Marken är 

utdikad med avrinningsriktning österut mot ett större dike som går i 

nordsydlig riktning mot Hillesjön (Figur 3, se även avsnitt 2.5). Marken i norra 

delen av utredningsområdet har också ett gammalt dräneringssystem. Att 

marken är utdikad och dränerad indikerar på att det finns och att det funnits 

behov av torrläggning av marken för att den ska kunna brukas. Inga 

kommunala dagvattenledningar finns inom utredningsområdet. Utanför 

utredningsområdet mynnar en dagvattenledning i diket söder. 

En GIS-analys har utförts som visar flödesvägar i terrängen, lågområden och 

avrinningsområden till valda punkter i dikena inom och intill 

utredningsområdet (Figur 3 och Bilaga 1). Till det större diket i Figur 3 

avvattnas ett stort avrinningsområde från båda sidorna av Björkevägen 

(Bilaga 1 visar avrinningsområdet som delavrinningsområden med olika 

färger som avvattnas mot olika punkter). I väster faller marken av brant ner 

mot utredningsområdet. Allt dagvatten som inte infiltrerar öster om 

vattendelaren i figur 3 kommer rinna av ner mot utredningsområdet.  

GIS-analysen visar att det finns ett instängt lågområde på 

utredningsområdets norra sida där det finns risk för översvämning vid stora 

regn. Inmätningar visar att diket bitvis ligger i bakfall och att det finns behov 

av rensning och justering av bottenlutningen för att förbättra avvattningen. 
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Som komplement till GIS-analysen har Gästrike vatten tagit fram en 

översvämningskartering (Figur 4). Översvämningskarteringen visar att det 

finns översvämningsrisk inom och intill utredningsområdet vid skyfall (100-

årsregn). Inom utredningsområdet är risken störst i de norra delarna vid den 

karterade lågpunkten (Figur 3).  

 

Figur 3. Resultat från GIS-analys som visar flödesvägar och lågpunkter i terrängen. Röd linje 
visar vattendelare och blå pilar tolkade diken från grundkartan och terrängmodellen. Gul yta 
visar utredningområdet. 

 

Figur 4. Simuleringsresultat från översvämningskartering utförd av Gästrike vatten. Planerad 
bebyggelse ligger inom röd linje och utredningsområdet visas i röd streckad linje. Röda pilar 
visar översvämningsområden vid inom och intill planområdet. 
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2.2 YTVATTENRECIPIENT  

Planområdets ytvattenrecipient är Hillesjön. Hillesjön utgör en 

ytvattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer för yt- och 

grundvatten fastställda av Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 

enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660), förordningen baseras på 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 

Hillesjön har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt 

Länsstyrelsen (VISS, 2017) är orsaken till statusklassningarna att bäcken har 

problem med miljögifter och förändrade habitat genom fysisk påverkan. En 

sammanställning av recipientens status och bedömningsgrunder (klassade 

kvalitetsfaktorer och parametrar) visas i Tabell 1. Bäckens miljökvalitetsnorm 

är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus, med mindre 

stränga krav för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter.  

Tabell 1 Hillesjön, status och bedömningsgrunder. 

Vatten-

förekomst 

Aktuell 

status 

Kvalitetsfaktorer och klassade parametrar 

 

 

 

 

 

Hillesjön 

(SE673800-
157774) 

 

 

 

Måttlig 
ekologisk 

status 

Biologiska Växtplankton Hög 

Bottenfauna Ej klassad 

Makrofyter Ej klassad 

Fisk Ej klassad 

Fysikaliska-
kemiska  

Näringsämnen Hög 

Försurning Ej klassad 

Särskilda 
förorenande ämnen 

Ej klassad 

Hydromorfologiska Konnektivitet i sjöar Ej klassad 

Hydrologisk regim i 
sjöar 

Ej klassad 

Morfologiskt tillstånd 
i sjöar 

Måttlig 

Uppnår ej 
god 
kemisk 
ytvatten-
status 

Industriella 
föroreningar 

Bromerade 
difenyleter 

 

Uppnår ej 
god 

Tungmetaller Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej 
god 

Övriga 
föroreningar 

- - 

2.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

I anslutning till planområdet finns ett markavvattningsföretag, Hillebyn-Varva 

df 1937 (Figur 7). I bilaga 2 kan markavvattningsföretagets handlingar ses. 

Ett markavvattningsföretag är en samfällighet som bildades för att förbättra 

markavvattningen och vattenavledningen, oftast för att vinna ny 

odlingsmark. De fastigheter som ligger inom båtnadsområdet är med i 

samfälligheten och är skyldiga att sköta diket. Båtnadsområdet är det som 

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=549&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=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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bedöms få nytta av företaget. Större delen av marken inom planområdet 

ligger inom markavvattningsföretagets båtnadsområde. Hillebyn-Varva df har 

som syfte att torrlägga marken inom båtnadsområdet som tidigare varit 

vattensjuk. I handlingarna erhållna från Länsstyrelsen finns ingen information 

om särskilda flödesbegränsningar till diket. Dikts dimensioner har istället 

bestämts efter markens fallförhållanden och behov av torrläggnings samt 

dikets framtida bestånd.  

Om flödet från området fördröjs bör det inte påverka torrläggningen av 

nedströms liggande mark negativt. Skötseln av markavvattningsföretagets 

dike kommer att vara viktigt för avledning av dagvatten från de nya 

bostäderna.  

 

Figur 5. Markavvattningsföretag i anslutning till planområdet. Ungefärligt utredningsområde 
markerat med röd streckad linje. Byggnader och infartsväg planeras inom röd heldragen linje 
(ungefärligt läge). 
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2.4 GRUNDVATTEN OCH JORDARTER 

En del av utredningsområdet ligger inom grundvattenförekomsten 

Björke/Hille (SE673847-157557) men utanför dess vattenskyddsområde. 

Grundvattenförekomsten är en sand- och grusförekomst med god kvantitativ 

status. Enligt Länsstyrelsen (VISS, 2017) bedöms den kemiska statusen som 

otillfredsställande på grund av miljögifter (bekämpningsmedel). 

Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Björke/Hille bedöms som 

god kemisk grundvattenstatus, med tidsfrist till 2027 för påverkan av 

bekämpningsmedel. Miljökvalitetsnormen för kvantitativ status bedöms som 

god.  

  

Figur 6. Grundvattenförekomsten Björke/Hille. Ungefärligt utredningsområde markerat med röd 
streckad linje. Byggnader planeras inom röd heldragen linje (ungefärligt läge). 

Jordarterna i området består torv, lera, postglacial sand, isälvssediment och 

morän (Figur 3). Åsens isälvsediment övergår i sand och lera på 

utredningsområdet västra sida. Genomsläppligheten i marken bedöms vara 

hög i de sandig områdena och låg i leran och torven. Området är ett 

utströmningsområde för grundvatten och själva torvområdet är ett 

våtmarksområde som tillförs vatten från åsen. Det är troligen inte möjligt att 

infiltrera dagvatten i torvområdet. Kanske i sanden närmast åsen, men då 

rinner troligen vattnet i marken ut igenom till våtmarken. 
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Figur 7 Jordartskartan (SGU, 2017). Ungefärligt utredningsområde markerat med röd streckad 
linje. Byggnader och infartsväg planeras inom röd heldragen linje (ungefärligt läge). 

3 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Befintliga och framtida dagvattenflöden har beräknats för den del av 

utredningsområdet som ska bebyggas. Ytan uppskattas motsvara ca 4,1 ha 

(ca 30 %) av utredningsområdet som är ca 12 ha stort. Dimensionerande 

flöde har beräknats för ett 2-årsregn, 10-årsregn och 100-årsregn 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) 

Återkomsttid som rekommenderas för områden med gles bostadsbebyggelse 

enligt Svenskt Vattens P110 är 2 år för rörhjässa i ledningssystem och 10 år 

för trycklinje i marknivå. Diken bör klara att ta hand om dagvatten upp till 

återkomsttid 10 år. Hänsyn ska även tas till minst 100-årsregn vid 

höjdsättningen för att skydda bebyggelsen. Nederbördsintensiteter beräknas 

med Dahlströms formel (Svenskt Vatten, P104). Klimatfaktor 1,25 och 

avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten, P110.  

Dagvattenflödet från den bebyggda ytan väntas öka efter exploatering om 

inga flödesutjämnande åtgärder utförs. Flödesökningen beror på att en större 

andel av ytan blir hårdgjord jämfört med under befintliga förhållanden. För att 
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minska flödesökningen krävs att dagvattnet fördröjs före det släpps till 

närliggande diken. 

Tabell 2. Markanvändning inom utredningsområdet och genererade dagvattenflöden för 
befintliga och framtida förhållanden vid 2-års, 10-års och 100-årsregn med varaktighet 10 
minuter. 

 
Area 

(ha) 

ϕ  Ared 

(ha) 

Flöde (l/s) vid olika 

återkomsttider* 

Befintligt flöde    2 år 10 år 100 år 

Villatomter 

(>1000 m2) 

0,5 0,2 0,1 17 28 60 

Skogs- och 

ängsmark 

3,6 0,1 0,4 61 103 221 

Totalt 1,1 0,11 0,5 77 131 281 

Framtida 

flöden  

      

Villor/radhus 4,1 0,35 1,4 241 410 879 

Totalt 4,1 0,35 1,4 241 410 879 

 *Vid 100-återkomsttid kan flödet bli större beroende på markens mättnad vilket kan medföra en 
högre avrinning.  

4 DAGVATTENHANTERING 

4.1 GÄVLE KOMMUNS DAGVATTENPOLICY 

Gävle kommuns dagvattenpolicy har följande riktlinjer för hantering av 

dagvatten 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 

kostnadseffektivt sätt så att god bebyggelsemiljö och god naturmiljö kan 

uppnås och olägenheter 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 vid föroreningarnas källor där så är miljömässigt motiverat, tekniskt 

möjligt och ekonomiskt rimligt.  

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

rent.  



 

 

 
10255431 •  Översiktlig geohydrologisk utredning Hille  | 12   

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 

bibehållas genom infiltration, utnyttjande av regnvatten för bevattning mm.  

Där dagvattnet 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 dagvattenanläggningar skall upplevas som positiva i den 

byggda miljön. Vid nyanläggning av gata ska dagvattnet omhändertas så att 

föroreningarna i dagvattnet så långt möjligt kan avskiljas och katastrofskydd 

ska övervägas så att miljöskadorna vid eventuella olyckor begränsas.  

Utredningsområdet bedöms vara ett influensområde till vattentäkten. För 

influensområden ska förorenat dagvatten förhindras påverka 

grundvattenkvaliteten.  

4.2 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING 

För vidare arbete med detaljplanen och utformning av bebyggelsen har 

följande rekommendationer sammanställts som berör dagvattenhanteringen; 

- Dagvattnet kan tas om hand inom den nya bebyggelsen och avledas 

till befintliga diken mot markavvattningsföretaget. Anslutning till 

kommunalt dagvattenledningsnät krävs inte. 

 

- Dikena bör rensas och deras längslutning måste återställas så 

avledningen av dagvattnet säkerställs. Detta gäller särskilt diket norr 

utredningsområdet där inmätningar visar att diket bitvis ligger i 

bakfall. 

  

- Före avledning till dikena krävs att dagvattnet fördröjs. Avledning och 

fördröjning föreslås ske i yliga system så marken inte behöver fyllas 

upp lika mycket som en avvattningslösning med ledningsnät och 

samlad fördröjning i nedströms liggande dike eller damm skulle 

innebära. Dagvattnet kan fördröjas i exempelvis gräsbeklädda 

svackdiken längs gatorna. Inom kvarteren kan dagvattnet ledas ut 

ytligt på grönytor för infiltration eller till dräneringstråk mellan tomter. 

Grundvattenytan ligger troligen för högt för att anlägga stenkistor.  

 

- Marken bör höjdsättas över marknivån som riskerar att 

översvämmas vid skyfall. Lågpunktskarteringen visar nivån ca +14,0 

som möjlig dämningsnivå. Översvämningskarteringen visar ett 

vattendjup på ca 20-40 cm vid lågpunkten vilket enligt 

översvämningskarteringen motsvarar vattennivåer på ca +14,1-14,2 

m. Marken vid byggnaderna bör höjas upp ca 0,5-1 m över 

översvämningsnivån så att ny bebyggelse inte översvämmas vid 

skyfall.  

 

- Dikesbottennivån i läget som dagvattensystemet kan ansluta till, 

förutsatt att dikena rensas, är ca +13,40-13,50 m. Exempelvis kan 
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lägsta punkten på gatan, där det finns avledning mot diket, ligga på 

ca +14,50 m som lägst för att kunna avleda vattnet.  

 

- Markavvattningsföretagets dike kommer att vara viktigt för 

avvattningen. Kontinuerlig skötsel och okulärbesiktning av diket är 

därför av stort vikt.  

 

- Ytlig avledning från det nya kvarteret måste finnas via gator och 

natursläpp så dagvatten inte rinner in på tomter vid skyfall. Förslag 

på ytlig flödesriktning och släpp mellan tomter visas i Figur 8.   

 

- Samlad markparkering föreslås läggas så långt österut som möjligt, 

bort från det genomsläppliga årsmaterialet.  

 

Figur 8. Principförslag på dagvattenhantering och flödesvägar. 

4.3 PÅVERKAN PÅ YT- OCH GRUNDVATTEN 

Ytvatten - Hillesjön 

Föroreningshalterna i dagvattnet från området bedöms bli låga efter 

exploatering. Små villa- och radhusområden har normalt sett låga 

trafikmängder och inte särskilt förorenade ytor. Föroreningsmängderna från 

området kommer dock sannolikt att öka jämfört med befintliga förhållanden. 

Rening av dagvatten genom fördröjning föreslås därför innan det släpps 

vidare till recipient för att minska föroreningsbelastningen. Innan dagvattnet 

släpps till Hillesjön kommer även ytterligare rening kunna ske i 

markavvattningsföretagets dike som är ca 1,3 km långt mellan ny 

bebyggelse och Hillesjön. Påverkan på ytvattenförekomsten Hillesjön 

bedöms därmed bli liten och planområdet bedöms inte medföra att 

miljökvalitetsnormen inte kan uppnås för recipienten. Sjön har inte idagsläget 

inga problem med näringsämnen och inga ämnen som kopplas till dagvatten 

har klassats (Länsstyrelsen, 2017).  
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Grundvatten – Grundvattenförekomst Björke/Hille 

Ytavrinningen från området kommer att ske österut bort från åsmaterialet och 

marken är utdikad vilket tyder på täta jordar inom utredningsområdet. Allra 

närmast vägen kan dock andelen av nederbörden som faller ner på ytan som 

infiltrerar vara stor. Risken för att påverka grundvattenförekomstens 

vattenkvalitet bedöms vara liten eftersom föroreningshalterna i dagvattnet är 

låga. Markparkeringar föreslås ändå läggas så långt österut som möjligt, bort 

från åsmaterialet.  

En ökad andel hårdgjord yta i området närmast nedre vägen kan lokalt 

minska mängden dagvatten som infiltrerar till åsen men hur mycket är 

svårbedömt. Att minskningen skulle påverka åsens uppnående av 

miljökvalitetsnormen är dock osannolikt. Området ligger utanför nuvarande 

vattenskyddsområde och föreslagen dagvattenhantering med öppen 

avledning bidar till att eventuella föroreningar kan fastläggas i de övre 

jordlagren vilket i sin tur också förhindrar att förorening sprids vidare till 

grundvattnet. Särskilda åtgärder för släckvattenhantering föreslås inte 

eftersom utredningsområdet ligger utanför åsens vattenskyddsområde och 

för att avvattningen sker österut bort från åsen.  

5 GEOTEKNISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
BEBYGGELSE 

Enligt SGU’s Jordartskarta består jorden inom planerat område till största del 
av antingen sand eller lera. Det finns även mindre områden med torv och 
morän vid områdes sydöstra del och vid områdets västra del finns ett 
område med isälvsmaterial. Gränsen mellan de olika materialen är 
ungefärliga och det går inte utesluta att lera förekommer under sanden och 
torven. 
 
Enligt SGU’s jorddjupskarta bedöms djup till berg vara ca 10-20 m över 
större delen av området bortsett från området med lera (enligt jordartskartan) 
där djupet bedöms vara något mindre motsvarande ca 5-10 m. 
 
Vilken nivå på geoteknisk utredning som behövs för att bygga definieras i 3 
nivåer, nämnda geoteknisk kategori (GK) 1-3.  

- GK1 medför att en mindre utredning/geoteknisk undersökning krävs, 
ex provgropsgrävning. Endast enkla byggnader och enkla 
förhållanden faller inom GK1, exempelvis mindre och ej 
sättningskänsliga byggnader så som förråd eller lättare/enklare 
bostadshus på fast friktionsjord. 

- GK2 medför att en mer omfattande utredning/geoteknisk 
undersökning krävs, ex geoteknisk undersökning med 
borrbandvagn. GK2 motsvarar i detta fall det som inte faller inom 
GK1, i stort sett byggnader med mer än 1 våning eller byggnader 
som är sättningskänslig. 

- GK3 medför att en utökad utredning/geoteknisk undersökning krävs 
pga av svåra förhållanden eller väldigt komplexa konstruktioner. 
Bedöms inte bli aktuellt i detta projekt. 

 
Grundläggning av enkla byggnader som motsvarar geoteknisk kategori 1 
(GK1) bedöms kunna utföras vid moränområdet samt till viss del vid området 
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med isälvsmaterial och sand. Vid grundläggning på leran och torven bedöms 
det bli så pass komplext att även de flesta enkla byggnader faller inom GK2. 
 
Vid områden enligt GK2 kommer större byggnader inom lerområdet att 
behöva pålgrundläggas. Om leran även går under sanden så kommer även 
större byggnader vid sandområdet att behöva pålgrundläggas. Vid 
grundläggning på morän och kanske även sand och isälvsmaterial (med 
förutsättning att inte lera förekommer) så kan plattgrundläggning utföras. 
 
Vid lerområdet kan lättare hus som exempel trähus eller betonghus med max 
2 våningar eventuellt kompensationsgrundläggas (jord grävs bort och ersätts 
med lättare material), lerans sättningsegenskaper i kombination med huset 
sättningskrav avgör om detta är möjligt.  
 
Områdets mest problematiska del bedöms vara torvområdet. Första 
angreppssättet är urgrävning torv för grundläggning av byggnader. Vid 
urgrävning torv/lera till fast friktionsjord och återfyllning med bra massor så 
kan byggnaderna grundläggas med plattor. Om urgrävning torv inte är möjligt 
pga av stort djup så måste en utredning utförs för att utreda övriga alternativ. 
Vid anläggande av väg och plan så är också urgrävning torv ett angreppssätt 
för att inte sättningarna ska bli för stora, däremot så finns det alternativ så 
som förbelastning, kompensering som kan övervägas om torvdjupet är 
mäktigt. 
 
Grundvattenrör bör sättas så tidigt som möjligt i samband med de 
geotekniska undersökningarna. Både grunda rör som bara går ned till 
överkant lera och djupa rör som går ner genom leran till sanden och 
moränen. Rören kan då visa grundvattennivåerna och om det är artesiska 
förhållanden i området (dock ej så troligt men bra att veta). Att schakta ur 
torvmark i utströmningsområde är som att schakta i våtmark som är svår att 
dränera ur, eftersom det rinner till från åsen hela tiden. 
 
Vid höjning av marknivån över området så kommer sättningar att ske vid ler- 
och torvområdet. Att ta hänsyn till då är att om byggnaderna är 
pålgrundlagda så kommer byggnaderna att stå stilla medan jorden/marken 
runt om kring kan sätta sig, differenssättningar kan ske. Detta kan medföra 
problem med bla anslutande ledningar samt entréer, varför exempelvis 
åtgärder så som teleskopanslutning av ledningar eller 
förbelastning/kompensering kan krävas för att exempelvis inte ledningar ska 
gå av. 
 
 

6 SLUTSATER 

- Ytlig avledning av dagvatten är mest lämpligt i området eftersom 

nivåskillnaden på marken relativt närliggande diken är liten och för 

att området ligger vid ett utströmningsområde för grundvatten med 

dåliga infiltrationsförutsättningar. 

 

- Marken måste fyllas upp för att säkerställa att den inte översvämmas 

vid skyfall och för att säkerställa att dagvatten kan avledas till 

befintliga diken. Det kan även vara svårt att sänka av grundvattnet 

om marken ligger lågt.   

 

- Fördröjning rekommenderas i enlighet med riktlinjer i Gävle 

kommuns dagvattenpolicy för nyexploatering, för att inte öka flödena 
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till markavvattningsföretaget så det uppstår avvattningsproblematik 

nedströms och för att rena dagvattnet. 

 

- Föroreningshalterna i dagvattnet från området bedöms bli låga efter 

exploatering. Risken för att påverka recipienternas status bedöms 

vara väldigt liten.  

 

- En utredning/geoteknisk undersökning enligt GK2 kommer med 
största sannolikhet att erfordras vid hela området där 
konstruktioner/bebyggelse planeras. Utredningen/geoteknisk 
undersökningen kommer att ge svar på vilken grundläggningsmetod 
som krävs. Men vid byggnader större än 1 våning och där lera 
förekommer så kommer förmodligen pålgrundläggning att erfodras 
(möjligen kan vissa byggnader kompensationsgrundläggas). Vid 
förekomst av torv bedöms den behöva grävas bort, om torven grävs 
bort ned till fast friktionsjord så kan sen efter återfyllning med bra 
massor grundläggning med plattor utföras. Plattgrundläggning kan 
även utföras vi moränområdet samt kanske vid 
sanden/isälvsmaterialet (under förutsättningen att 
sanden/isälvsmaterialet inte underlagras av lera). Vid höjning av 
marknivån över området så kommer marksättningar att ske varför en 
teknisk lösnings måste projekteras som tar hänsyn till 
differenssättningarna mellan pålade konstruktioner och inte pålade 
konstruktioner/anläggningar/omgivande jord. 
 

- Grundvattennivåerna bör utredas i så tidigt skede som möjligt. 
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