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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Gävlegårdarna AB efterfrågar en dagvattenutredning som underlag till upprättande av 

detaljplan för förtätning av områdena Andersberg 3:1 och 4:1 i Gävle (Figur 1) genom att 

konstruera 3 stycken nya flerfamiljehus. Arbetet med att upprätta en detaljplan för området 

har startat hos Gävle kommun. Dagvattenutredningen ska redovisa en principlösning för en 

hållbar dagvattenhantering.  

 

Föreliggande rapport är avsedd att belysa dagvattenfrågorna inom planområdet. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. Utredningsområdet Andersberg 3:1 och 4:1 är beläget inom röd cirkel. Karta från 

Hitta.se. 

1.2 SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av 3 nya flerfamiljehus. 

Planförslaget möjliggör för ca 32 lägenheter per bostadshus, totalt ca 96 nya lägenheter. 

 

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 de områden som avgränsas inom de gulmarkerade 

områdena i illustrationsplanerna (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 illustrationsplan för Andersberg 4:1 (vänster) och 3:1 (höger). 

  

SÖDRA OMRÅDET NORRA OMRÅDET 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har legat till grund för denna rapport: 

 

• Illustrationsplan förtätning tordönsgatan, Tema arkitekter daterad 2017-07-09. 

• Dagvattenpolicy för Gävle kommun 

• Befintliga VA-ledningar, Gästrike vatten 

• Kartunderlag från skyfallsmodellering och analys, Gästrike vatten 

2.2 GÄLLANDE PLANER 

2.2.1 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 

I Antagandehandlingen för översiktsplan Gävle stad 2025 pekas det aktuella området inom 

Andersberg ut som ett område som tillhör ”Miljonprogrammet”. Miljonprogrammet innebar 

att det under 1965-1975 skulle byggas en miljon bostäder i landet för att lösa den akuta 

bostadsbristen. Utformningen, trafiklösningarna och parkeringsytorna är storskaliga där 

stora rekreationsytor byggdes mellan husen. Miljonprogrammets styrkor är att marken 

utnyttjades på ett effektivt sätt och lämnade utrymme för komplettering i form av 

förtätning. I översiktsplanen står det att vid komplettering måste särdragen i 

byggnadsstilen värnas.  

2.2.2 DETALJPLAN 

Den tidigare detaljplanen för Andersberg antogs 1972 och syftade till att möjliggöra för en 

omfattande förtätning av området där byggnationen beräknades skapa bostäder för 6 000 

invånare. Den tidigare detaljplanen anger utformning för parkering och områden där 

byggnation ej får förekomma. Ingenting nämns om hantering av dag-, spill- eller 

dricksvattenhantering. 

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 10-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.  

 

Eftersom området redan är exploaterat kan principen att behålla befintliga flöden användas. 

Då området redan bidrar med vatten till det befintliga systemet är det rimligt att anta att 

området kan fortsätta bidra med samma flöde även efter förtätningen.  

3 NULÄGE 

3.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet utgörs av parkeringsytor och garageplatser samt hårdgjorda ytor för gångar 

samt fotbollsplaner. 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 parkeringsytor, garage och skogsmark. Det norra 

området har terrasserats så att det har en övergripande svag lutning från söder till norr mot 

Tordönsgatan. Det södra området har en svag lutning från norr till söder mot 

Norrskensgatan. Skogsområdena väster om det norra området ligger ungefär en halvmeter 

högre än parkeringen medan de två befintliga bostadshusen öster om parkeringsplatsen 

ligger en halvmeter lägre än parkeringsytan. I det södra området ligger skogsområdet 

väster om parkeringen ungefär en och en halv meter över parkeringsplatsen och 

bostäderna öster om parkeringsplatsen är belägen ungefär en halvmeter lägre än 

parkeringsytan. 

 

Området omgärdas av vägar i väst, norr och syd medan det i öst avgränsas av 

flerfamiljehus. Till öst ansluter planområdet till det befintliga Andersbergsområdet. 

Andersbergsområdet 3:1 och 4:1 är redan exploaterat och det finns 6 bostadshus i 

respektive område. Totalt omfattar de båda områdena en yta om ca 1,6 ha. 
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Figur 3. Översiktskarta som visar terrängen inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat 

med gul linje. Äldre bild från Eniro.se. 

3.2 HYDROLOGI OCH BEFINTLIG AVVATTNING 

Områdena ingår i den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för dagvatten och är 

redan kopplade till närmaste kommunala dagvattenledningar. Dagvattenledningarna 

avleder sedan vattnet till den primära recipienten Hemlingbybäcken som mynnar i inre 

fjärden. 

 

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

ligger på ca +29 till +31 i det norra området och mellan +29 till +30 i det södra området 
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(höjdsystem RH 2000). Den övergripande lutningen medför att dagvattnet som bildas inom 

områdena avrinner på markytan till mitten av parkeringsytorna alternativt i östlig riktning 

mot angränsande grönyta mellan parkeringsplatsen och befintliga flerbostadshus. 

 

2018-06-26 genomfördes ett platsbesök där den nuvarande utformningen av området 

undersöktes. I figur 4 illustreras var fotografier togs av området. Dessa fotografier 

presenteras i figur 5 och 6. 

 

 

Figur 4. Översiktskarta som visar terrängen inom och i anslutning till planområdet. Planområdet markerat 

med gul linje. Siffrorna indikerar var fotografierna i figur 5 och 6 har tagits. Äldre bild från Eniro.se. 
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Figur 5. Blå pil indikerar rinnriktning och svart pil visar norr i varje foto. Numreringen i figuren kombinerat 

med figur 4 visar var fotot har tagits. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Figur 6. Blå pil indikerar rinnriktning och svart pil visar norr i varje bild. Numreringen i figuren kombinerat 

med figur 4 visar var bilden har tagits. 

Vid platsbesök 2018-06-26 noterades flera brunnar (figur 5 och 6). Brunnen i gräsmattan i 

figur 6 är nästan helt övertäckt med jord och växtlighet och hittades endast efter ett aktivt 

sökande längs det befintliga flerfamiljehuset. Brunnens funktion har blivit kraftigt 

försämrad på grund av att den har växt igen. Detta bör åtgärdas. 

 

I foto 4, figur 5, påträffades en brunn vars funktion har blivit försämrad på grund av 

sättningar i marken runtom brunnen. Vid regn kommer inte vatten kunna ledas bort av 

brunnen vilket betyder att det kommer bli stående vatten på parkeringen. 

 

I foto 11, figur 6, påträffades en dagvattenlösning där fasaden för flerfamiljehuset fungerar 

som kantsten vilket betyder att vid större regn kommer vatten att rinna längsmed väggen. 

För att förhindra att huset tar skada föreslås det att detta åtgärdas med att någon sorts 

barriär, som en kantsten, sätts upp längsmed väggen för att avleda vattnet. 

 

I foto 5,6 och 8, figur 5 och 6, illustreras ett gräsklippt område närmast flerfamiljehuset. 

Då det placerats ut brunnar i dessa områden kan områdena antas fungera som 

uppsamlingsområden för dagvatten. Vid platsbesöket och vid närmare undersökning av 

skyfallsanalysen visar det sig att höjdsättningen närmast flerfamiljehusen är gjord så att 

vatten tillåts att komma in till huslivet. För att försäkra sig om att byggnaden inte tar skada 

av stående vatten borde det kortklippta området i bilderna dikas ur mer längre ut från 

huslivet. I nuläget ligger inte brunnarna i en lågpunkt i områdena vilket borde vara fallet. 

Gränsen mellan kortklippt och högt gräs i bilderna skulle vara en lämplig plats för en ny 

lågpunkt för att se till att stående vatten ej kan uppstå intill byggnaden. 

ÖVERVUXEN 
BRUNN 

7 8 

9 10 

11 
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Områdena avvattnas mot dagvattenbrunnar spridda över området. Brunnarna för den norra 

delen av det norra området avleds till Tordönsgatan, brunnarna för den södra delen av det 

norra området avleds till Vinddraget och brunnarna för det södra området avleds till 

Norrskensgatan.  

 

Sammanfattningsvis ges en översikt över den befintliga avvattningen i Figur 7. 

 

 

Figur 7. Översikt befintlig avvattning från planområdet. Gul linje markerar planområdet, blå pil indikerar 

rinnriktning och de lila områderna är där takvatten stannar i grönområden. 

3.3 LÅGPUNKTER OCH ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

En översiktlig skyfallsanalys har genomförts av Gästrike vatten. Analysresultatet som visas i 

Figur 8 utpekar flera utspridda mindre och relativt grunda lågpunkter inom det aktuella 

området. Inom områdets mittersta delar på parkeringarna bildar lågpunkterna 

vattensamlingar där dagvatten som bildas vid skyfall förs bort via dagvattenbrunnarna som 

är utplacerade på parkeringsplatserna. Analysen visar även att dagvatten kan komma att 

rinna in till de befintliga bostäderna och bilda stående vatten intill huslivet.  

DAGVATTENBRUNN 

DAGVATTENBRUNN 

SÖDRA OMRÅDET NORRA OMRÅDET 
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Figur 8. Översiktlig höjdanalys och skyfallsanalys för området. 

3.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.4.1 GEOLOGI 

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

morän med en avlagring av postglacial sand i den sydvästra delen av det södra området 

(Figur 9). Detta relativt grova material kan betraktas som genomsläppligt jämfört med mer 

täta jordarter som t.ex. silt och lera. 

 

Då området redan är exploaterat kan det antas att det översta marklagret i vissa delar av 

området består av fyllnadsmassor vars egenskaper ej överensstämmer med den 

ursprungliga jordartens. Detta betyder att infiltrationen skulle kunna variera inom området. 

 

Ingen geologisk undersökning har utförts i samband med framtagningen av detaljplanen 

vilket betyder att det är okänt vilket djup berg och grundvatten är belägen på. Det är även 

okänt om det finns förorenade massor i området men detta antas vara osannolikt då det 

inte har funnits någon tidigare verksamhet på platsen. 

 

För att lokalisera grundvattennivå, berg och förorenade massor rekommenderas det att en 

geologisk undersökning utförs i ett tidigt stadie. 
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Figur 9. Utdrag ur SGU:s jordartskarta. Planområdet grovt markerat med gul linje. 

3.4.2 GRUNDVATTEN 

Planområdet är enligt VISS beläget ovan grundvattenförekomsten Gävle-Sandviken 

(SE673104-157612). 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. 

3.5 RECIPIENT 

3.5.1 HEMLINGBYBÄCKEN 

Dagvattnet som släpps ut ifrån planområdet avleds till Hemlingbybäcken. Hemlingbybäcken 

rinner genom centrala Gävle och har sitt utlopp i Bottenhavet i Gävle stad. Bäcken har sitt 

källflöde som kommer ifrån Hemlingborg vilket betyder att bäckens sträckning är väldigt 

lokal. Bäcken är påverkad av omkringliggande mänskliga verksamheter och har problem 

med särskilda förorenande ämnen (arsenik, koppar och zink).  

 

En sammanställning av korta fakta om Hemlingbybäcken och dess ekologiska och kemiska 

status enligt VISS presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av fakta och bedömningar för Hemlingbybäcken sträckan Hemlingborg-Utlopp i 

Inre fjärden. 

Kort fakta 

Längd (km) 
5 

Avrinningsområde (km
2
) 

10 

Huvudavrinningsområde 
Kustområde (SE52053) 

Nuvarande status 

Ekologisk status Måttlig 

Kemisk status  

(utan överallt överskridande ämnen) 
God 

Kemisk status Uppnår ej god 

Riskbedömning 

Ekologisk status ej uppnås 2021 
Risk 

Kemisk status ej uppnås 2021 
Risk 

 

Statusklassning och miljökvalitetsnormer för Hemlingbybäcken 

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 

Andersberg har inte historiskt sett haft någon industri på området. Området började 

exploateras 1972 och byggdes klart 1976. Innan dess var området orört vilket betyder att 

föroreningarna till dagvatten och grundvatten i området kommer främst från parkeringen 

som täcker de största delarna av det aktuella området.  
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 PLANERAD UTFORMNING OCH MARKANVÄNDNING 

Den planerade markanvändningen inom planområdet består främst av flerfamiljehus, 

parkeringsplatser samt grönområden (Figur 40). 

 

 

Figur 4. Illustrationsplan till detaljplan för området.  

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 

illustrationsplanen till detaljplan samt riktlinjer från Svenskt Vatten (2016, 2011b). 

Klimatfaktor 1,25 har använts för att ta hänsyn till framtida klimat. 

 

Följande avrinningskoefficienter har använts för det norra och södra området:  

 

Takytor  0,9 

Hårdgjorda ytor (asfalt)  0,8  

Grönytor/skogsmark 0,1  

 

I Tabell 2 och 3 visas antagen markanvändning som sedan legat till grund för 

dagvattenberäkningar inom det norra respektive södra området. Den sammanvägda 

SÖDRA OMRÅDET NORRA OMRÅDET 
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avrinningskoefficienten (snitt φ) samt ytstorleken baseras till största delen på antaganden 

om framtida förhållanden enligt tillhandahållen illustrationsplan till detaljplan. 

 

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

10- respektive 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25.  

Skede Red. area 

(ha) 

Snitt φ 2-årsregn 

(l/s) 

10-årsregn 

(l/s) 

100-årsregn 

(l/s) 

Nuläge 0,49  0,48 83 140 301 

Efter planerad exploatering 0,43 0,43 73 124 267 

 

Tabell 3. Beräknat dagvattenflöde från det södra området i nuläget samt efter planerad exploatering vid 2-, 

10- respektive 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25.  

Skede Red. area 

(ha) 

Snitt φ 2-årsregn 

(l/s) 

10-årsregn 

(l/s) 

100-årsregn 

(l/s) 

Nuläge 0,23 0,38 39 66 142 

Efter planerad exploatering 0,24 0,39 41 69 149 

 

Dagvattenavrinningen från området kommer enligt genomförda beräkningar att minska för 

det norra området efter exploateringen medan en marginell ökning sker för det södra 

området. Skillnaden i det södra området kan nästintill bortses ifrån med tanke på att 

formlerna som användes vid beräkningen är baserade på flera antaganden. Skillnaden i det 

norra och södra området beror på en omvandling av egenskaperna hos flera ytor inom 

området. Det minskade flödet i norr beror på att delar av den nuvarande parkeringsytan 

omvandlas till grönområde medan parkeringsytor i söder byts ut mot tak vilket marginellt 

ökar flödet från området. 

För att försäkra att det södra området inte belastar dagvattennätet mer än vid nuläget 

skulle en mindre ytlig fördröjningsanläggning som ger möjlighet för infiltration kunna 

anläggas, som ett svackdike eller ett infiltrationsdike. 

4.3 BEHOV AV UTJÄMNING 

För att undersöka om dagvattenflödet från det södra området är i behov av utjämning kan 

skillnaden i volym för det nuvarande och blivande området jämföras. Det nuvarande och 

blivande området jämförs nedan med hjälp av ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 

 

Tabell 4. Dimensionering av utjämningsvolym för utjämning av dagvatten efter exploatering. Utjämning av 

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

Dimensionerande 

tömningsflöde 

Dimensionerande 

varaktighet 

Erforderlig 

utjämningsvolym 

66 l/s 10 min 1,8 m
3

 

 

Utifrån resonemanget ovan så skulle det krävas ca 1,8 m
3
 utjämningsvolym för att utjämna 

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

(Tabell 4). Då det endast är 1,8 m
3 
som behöver utjämnas kan utjämningsbehovet anses 

vara minimalt. Istället för att fördröja flödena skulle själva dagvattenhanteringen på 

området kunna ändras för att minska flöden, behålla vattenbalansen och även rena vattnet. 

 

För att eftersträva en naturlig vattenbalans i området och infiltrera så mycket dagvatten 

som möjligt föreslås infiltrationslösningar på respektive område. Svackdiken och 

infiltrationsdiken med möjlighet för fördröjning är lämpliga anläggningar som både 

fördröjer och renar vattnet. 
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Svackdikens och iniltrationsdikens förmåga att infiltrera är främst beroende av markens 

genomsläpplighet. Utifrån tillgängliga uppgifter om områdets geologi (se tidigare kap 

3.4.1.) kan det antas att marken är genomsläpplig i området vilket ger goda förutsättningar 

för infiltration. 

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 Tabell5. 

 

Tabell 5. 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 markeras med fet stil. 

Förorening Riktvärde 
(µg/l) 

Schablonhalter 
parkering (µg/l) 

Schablonhalter blandat 
grönområde (µg/l) 

Schablonhalter 
flerfamiljehus (µg/l) 

Totalfosfor (P) 250 29 35 87 

Totalkväve (N) 3 000 963 875 1 400 

Bly (Pb) 15 3,6 0,7 1,8 

Koppar (Cu) 40 11 3 8,3 

Zink (Zn) 125 47 8 33 

Kadmium (Cd) 0,5 0,04 0,02 0,06 

Krom (Cr) 25 2 0,3 2 

Nickel (Ni) 30 2,2 0,5 4,9 

Kvicksilver (Hg) 0,07 0,02 0,004 0,01 

Susp.substans (SS) 75 000 34 867 10 709 17 433 

Olja 700 138 29 120 

 

Enligt jämförelsen är blandat grönområde tydligt de områden som har minst påverkan på 

dagvattnets kvalitet. Vid en ombyggnation av området enligt illustrationsplanen kommer 

delar av ytan som idag tas upp av parkering att omvandlas till blandat grönområde. Detta 

leder till att föroreningarna som förs med dagvattnet ut från ytan kommer att minska.  

4.4.1 VÄGDAGVATTEN  

Källorna till föroreningar i vägdagvatten är många och en god bild av situationen (Figur 51) 

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 och parkeringarna inom planområdet blir därmed troligen den största källan till 
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föroreningar i dagvattnet när området är ombyggt. Med enkla medel kan majoriteten av 

föroreningarna dock avskiljas innan dagvattnet släpps vidare till recipienten. 

 

Figur 5. 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 Tabell5) och gällande MKN för recipienten samt 

grundvattenförekomster i området.  

 

Bedömningen är även att infiltration av dagvatten från flerfamiljehus och grönytor inte 

utgör någon risk för grundvattenförekomsterna förutsatt att förorenade massor som 

påträffas kan avlägsnas innan infiltrationslösningar anläggs. 

4.5.1 TILLGÄNGLIGA YTOR 

Illustrationsplanen lämnar utrymme för en samlad dagvattenhantering både i det norra och 

södra området. De ytor som finns är i form av grönytor längs den östra sidan av 

parkeringsplatserna både i det norra och södra området. Ytor finns även i den västra delen 

av båda områdena men eftersom de ligger på en betydligt högre marknivå är dessa ytor ej 

användbara för en samlad dagvattenhantering. 

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 nämnda faktorerna.  



 

 

 

 

Uppdrag: 287816, Dagvattenutredning Andersberg 2018-07-13 

Beställare: AB Gävlegårdarna Granskningskopia 

 

21(27) 

5 PRINCIPFÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

5.1 AVVATTNING ALTERNATIV 1 

Det dagvatten som bildas på parkeringsytorna avleds till öst. Svackdiken eller 

infiltrationsdiken anläggs på både det norra och södra området och hanterar vattnet från 

den östra halvan av vardera parkering. Vattnet från den västra halvan av parkeringen avleds 

till brunnar i mitten av parkeringen. Svackdikena eller infiltrationsdikena dimensioneras för 

att kunna hantera flödena från halva parkeringen i området vid ett tioårsregn med tio 

minuters varaktighet. Svackdiken och infiltrationsdiken ger utrymme för rening av 

dagvattnet samt infiltration och bidrar till en fortsatt bibehållen vattenbalans inom 

området. 

 

Eftersom att hälften av parkeringsytan avleds direkt till brunnar skulle det vara aktuellt att 

överväga en oljeavskiljare för parkeringsytorna för att säkerställa att MKN för recipienten 

inte påverkas av området. 

 

Dagvatten från tak brukar oftast ha låga halter föroreningar vilket betyder att rening av 

takvatten inte är en prioritet. Av denna anledning avleds takvattnet via stuprör till befintliga 

eller nya dagvattenledningar som ansluts ut i det kommunala nätet i vägen. 

 

Svackdikena eller infiltrationsdikena utrustas med en förhöjd kupolbrunn som kan avleda 

det dagvatten som inte infiltrerar vid större regn. Kupolbrunnarna ansluts sedan till de 

befintliga dagvattenledningarna. 

 

Parkeringarna höjdsätts för att luta österut mot dikena. Områdena runtom de nya 

flerfamiljehusen får ej lutas in mot huset. Detta betyder att områdena väster om 

flerfamiljehusen bör lutas söderut respektive norrut för att sedan riktas om och luta ner 

mot öst. En översiktlig principskiss för utformningen presenteras i Figur 62. 

 

För att svackdikena eller infiltrationsdikena ska få plats och rätt utformning behöver flera 

träd i både det norra och södra området avverkas för att inte skapa hinder för dagvattnet. I 

figur 13 illustreras platser där svackdiken och infiltrationsdiken kan anläggas. Garagen i 

figur 13 kommer att rivas vilket betyder att dagvattnet kommer att kunna rinna direkt från 

parkeringen ut i svackdiket eller infiltrationsdiket om höjdsättningen på parkeringen 

ändras. Var fotona i figur 13 tagits illustreras i figur 4 
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Figur 6. Principskiss dagvattenhantering inom planområdet. Blå pilar visar riktningen på avrinnande 

dagvatten. Röda linjer samt kvadrater visar höjdpunkter inom området för att styra avrinningen. 

Kvadraterna representerar var husen kommer vara placerade och dessa lär placeras högre för att undvika 

att vatten tar sig in till huslivet. Gröna ytor är platser för diken, lila cirklar är brunnsplaceringar och röd 

cirkel är plats för oljeavskiljare. 

 

Figur 13. Grön yta indikerar område där svackdike eller infiltrationdike kan anläggas och svart pil visar 

norr i varje bild. Numreringen i figuren kombinerat med figur 4 visar var bilden har tagits. 

5.2 AVVATTNING ALTERNATIV 2 

Det andra alternativet utgår från samma utformning som alternativ ett när det kommer till 

takavvattning och att den östra delen av parkeringarna ska avvattnas mot dikena i öst. 

 

Det som skiljer de båda alternativen från varandra är att istället för att den västra delen av 

parkeringarna avvattnas mot brunnar i mitten av parkeringen så implementeras ett 

svackdike, infiltrationsdike eller en raingarden i mitten av parkeringen.  

 

SÖDRA OMRÅDET NORRA OMRÅDET 

DIKE MED UPPHÖJD 
KUPOLBRUNN 

DIKE MED UPPHÖJD 
KUPOLBRUNN 

1 2 9 
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Detta betyder att den västra delen av parkeringsytan avvattnas mot ett dike i mitten av 

parkeringen medan den östra delen avvattnas mot ett dike öst om parkeringen. Fördelen 

med att större ytor avvattnas mot diken är att de bidrar med en viss fördröjning samtidigt 

som de renar dagvattnet och bidrar till att behålla vattenbalansen. Med alternativ 2 skulle 

det därför vara möjligt att kringgå oljeavskiljaren som skulle behövas i alternativ 1.  

 

Svackdiken, infiltrationsdiken eller en raingarden tar dessvärre en stor yta i anspråk, vilket 

betyder att det kan bli problematiskt att implementera diket i mitten av parkeringen. Men 

då de befintliga garagen ska rivas kanske det är möjligt att ändra på utformningen av själva 

parkeringen. En översiktlig principskiss för utformningen presenteras i Figur 64. 

 

Figur 74. Principskiss dagvattenhantering inom planområdet. Blå pilar visar riktningen på avrinnande 

dagvatten. Röda linjer samt kvadrater visar höjdpunkter inom området för att styra avrinningen. 

Kvadraterna representerar var husen kommer vara placerade och dessa lär placeras högre för att undvika 

att vatten tar sig in till huslivet. Gröna ytor är platser för diken och lila cirklar är brunnsplaceringar. 

5.3 HANTERING AV DAGVATTEN FRÅN HÅRDGJORDA YTOR 

De hårdgjorda ytorna inom planområdet (parkering) 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 parkeringen där möjlighet ges att anlägga enklare reningsmetoder 

såsom infiltrationsdiken eller enklare svackdiken där föroreningar kan fastläggas genom 

SÖDRA OMRÅDET NORRA OMRÅDET DIKE MED UPPHÖJD 
KUPOLBRUNN 

DIKE MED UPPHÖJD KUPOLBRUNN DIKE MED UPPHÖJD KUPOLBRUNN 
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sedimentation och upptag av växter. I ett dike kan kupolbrunnar placeras vars intag sitter 

en bit upp från grönytans botten (Figur 15). 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 15. Principsektion utformning av raingarden/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 16). 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. 

 

 

Figur 16. 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 817). 

Det är även en möjlighet att anlägga dämmen längs med ett svackdike (Figur 18) för att på 

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

flödeskapacitet som ett resultat av detta.  

 

Svackdiken och infiltrationsdiken är väl lämpade för snölagring och har god kapacitet för 

avledning av smältvatten så länge utloppet hålls isfritt. Löpande underhåll av svackdiken 

och infiltrationsdiken innefattar kontinuerlig sedimentrensning samt gräsklippning för att 

behålla dikets funktion. Då de flesta föroreningarna är partikelbundna betyder det att en 

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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rensning av sediment i diket tar bort föroreningarna och förhindrar att de spolas bort eller 

släpps fri vid nedbrytning av organiskt material. 

 

 

Figur 87. 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 18. 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. 

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 6. 

 

Tabell 6. 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 
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5.4 HÖJDSÄTTNING 

Den övergripande höjdsättningen för området innebär att flerfamiljehusen behöver ha ett 

nivåförhållande från färdigt golv till planområdets parkeringsytor på +0,5 m. Detta så att 

dagvatten vid skyfall kan avrinna på ytan från flerfamiljehusen och vidare längs 

parkeringsytorna på ett kontrollerat sätt utan att orsaka skador på byggnader.  

 

Vidare behöver parkeringsytorna inom planområdet luta i samma riktning som dagvattnet 

förväntas avledas dvs. i ritning mot dikena längs parkeringsytornas östra gräns. 

6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

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

anläggningen med avseende på dagvatten och det finns därmed dagvattenledningar 

att ansluta sig till. 

 

• Dagvattenavrinningen inom respektive område kommer att minska alternativt förbli 

i princip densamma efter exploateringen. Fördröjningsåtgärder bedöms därmed 

inte som nödvändiga. 

 

• 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 parkeringsytorna. 

 

• En sund höjdsättning med flerfamiljehusen 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 för ett grundläggande skydd mot 

översvämningsskador. 

 

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

möjligt föreslås infiltration att svackdiken med en förhöjd kupolbrunn anläggs vid 

varje parkeringsyta. De geologiska och hydrogeologiska förutsättningarna för 

infiltrationslösningar inom planområdet är 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 flerfamiljehus och 

grönområden dessutom innebära en förbättring av föroreningsrisken jämfört med 

nuvarande utformning där området till största delen består av parkeringsytor. 

Parkeringsdagvatten inom planområdet rekommenderas att det renas innan det 

släpps vidare till recipienten för att inte riskera att negativt påverka MKN för 

Hemlingbybäcken. Utifrån underlag om framtida markanvändning med grönytor, 

flerfamiljehus och parkeringsytor bedöms reningsbehovet som litet. För att 

säkerställa MKN för recipienten skulle oljeavskiljare kunna vara användas enligt 

alternativ 1. Annars kan dikeslösningar bedömas som tillräckliga för att rena 

dagvattnet innan det släpps ut från planområdet enligt alternativ 2. 

 

• Då arbete ska utföras på området rekommenderas det att dagvattenlösningen intill 

befintliga bostadshus förbättras. Med detta menas att brunnen i gräsmattan i figur 

6 rensas. Avledningen ändras längsmed fasaden i foto 11 i figur 6 för att undvika 

att vatten rinner längs husväggen. Lågpunkten längsmed grässlänten i foto 5,6 och 

8 i figur 5 och 6 flyttas ut från fasaden för att undvika att stående vatten uppstår 

intill huslivet.  
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