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1 INLEDNING 

1.1 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING 

Ett nytt bostadsområde planeras nordväst om Rimforsa (Figur 1) där detaljplan idag saknas. 

Planarbetet har för avsikt att möjliggöra småskalig bebyggelse i form av bostäder. I 

samband med detaljplanearbetet behöver dagvattenhanteringen inom området belysas. 

Aurum fastighetsutveckling AB har därför uppdragit åt Tyréns AB att genomföra en 

dagvattenutredning för området. 

 

Syftet med dagvattenutredningen är att belysa förutsättningar för områdets 

dagvattenhantering samt föreslå en hållbar principlösning som uppfyller de krav som ställs. 

Det område som avses omfattar endast planområdet. Tyréns utredning omfattar endast 

dagvattenhantering. 

 

De utformningar av dagvattenhantering som beskrivs i rapporten är förslag innehållande 

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

därför projekteras och dimensioneras innan byggstart. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta. Planområdets läge markerat med röd cirkel. Karta: Eniro. 

1.2 GÄLLANDE PLANER 

Det finns i dagsläget ingen gällande detaljplan för området eftersom det inte är planlagt 

sen tidigare. 

 

I översiktsplanen anges att Kinda kommun är positiv till boende på landsbygden runt  

Rimforsa (Kinda kommun, 2011). 

 

Nordväst om Rimforsa ligger Hallstad ängar som är ett naturreservat. Runt gården Hallstad, 

direkt norr om planområdet, finns också områden med stora naturvärden så som 

hagmarker. Platserna ligger utanför den fördjupade översiktsplanen men nämns på grund 
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av sina stora värden för naturvård och rekreation. Bostadshuset i Hallstad är klassat som 

kulturvärde.  

1.3 KRAV PÅ DAGVATTENHANTERING 

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen för 

dagvatten. Vid nybyggnad ska dagvatten i möjligaste mån tas om hand lokalt (LOD) (Kinda 

kommun, 2011). Utanför verksamhetsområdet är det fastighetsägare, samfälligheter, 

dikesföreningar, väghållare med mera som har ansvaret för att hanteringen sker på ett sätt 

som uppfyller miljömål och lagstiftning. Det finns inget beslut vid tidpunkt för denna 

utredning att området ska införlivas i verksamhetsområde för dagvatten. Men det finns 

tankar om det hos kommunen. 

 

Förorenat dagvatten ska renas. I dagsläget saknas nationella krav avseende specifika 

föroreningshalter i dagvatten och det finns heller inga givna krav på föroreningshalter i 

dagvatten i Kinda kommun. På många håll renas inte dagvattnet idag i Kinda kommun vilket 

innebär en miljöbelastning på sjöar och vattendrag (Kinda kommun, 2011). Kommunen 

saknar nedtecknad dagvattenpolicy eller liknande dokument. 

 

I detaljplanelagda områden klassas dagvatten enligt gällande lagstiftning som 

avloppsvatten. Utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och regleras av 9 kap. i 

miljöbalken (MB). Enligt 9 kap. 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas 

omhand så att olägenhet för människors hälsa eller för miljön inte uppkommer. Enligt 13 § 

förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en anmälan till den 

kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning för dagvatten. Anmälan görs till 

den kommunala miljömyndigheten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att uppfylla ovan 

nämnda krav i miljöbalken. 

1.3.1 DIMENSIONERINGSPRINCIPER 

I enlighet med riktlinjer i P110 (Svenskt Vatten, 2016) bedöms området bilda gles bostads-

bebyggelse vilket innebär att system för avledning av dagvatten ska dimensioneras för 2-

årsregn. Regnintensiteten ska även modifieras med hänsyn till klimatförändringar varför en 

klimatfaktor motsvarande 1,25 ska användas vid dagvattenberäkningar. Regn med 

återkomsttid 10 år eller längre ska hanteras på ytan genom höjdsättning och avsättning av 

ytor som kan minska avrinningen och fungera som översvämningsytor. 

 

VA-huvudmannen har ansvar för att det inte uppstår marköversvämning med skador på 

byggnader som följd vid ett 10-års regn när ett område klassas som gles bostads-

bebyggelse, om området skulle komma att ingå i verksamhetsområde för dagvatten 

(Svenskt Vatten, 2016). Kommunen har ansvar vid återkomsttider för 100-års regn.  

2 NULÄGE 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Aktuellt planområde ligger nordväst om Rimforsa i anslutning till Ulrikavägen i Kinda 

kommun, i mellanbygden mellan Östgötaslätten och det småländska höglandet (Figur 2). 

Planområdet är ca 10 ha stort. Området består av en liten del jordbruksmark samt 

blandskog med gran och löv. Diken kantar hela jordbruksområdet. Området är relativt platt 

men omges av höjder i väst och öst. Utmed Ulrikavägen finns tre bebyggda fastigheter. 

 

Vid områdets södra gräns finns ett centralt lågstråk i barrskogsområdet som leder 

naturvatten från skogen under Ulrikavägen ut i planområdet. I lågpunkten leds även 

dagvatten från närliggande bostadsområde, Björkliden. Ett täckdike går i mitten av 

jordbruksområdet som efter ett 10-tal meter blir ett öppet dike som leder vattnet vidare 

norr ut.  
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Öst om området finns ett smalt skogsområde med sly, vuxna björkar och enar. Bortom det 

ligger ett band av ca 15 bebyggda fastigheter. Efter dessa villor tar skogen vid igen. 

Planområdets västra gräns går dels mot vuxen skog och dels mot befintlig bebyggelse. 

Norrut finns Hallstad stuteri med hagmarker som ligger inom kulturmiljö. 

 

Längre ut från planområdet i nordöst ligger Rimforsa avloppsreningsverk, i nordväst ligger 

Natura 2000-området Hallstad ängar som utifrån habitatdirektivet har många gamla 

hamlade lindar. Genom planområdet går också Östgötaleden, markerad med prickar i Figur 

2.  

 

 

Figur 2. Översiktskarta över närområdet. Planområdet schematiskt markerat med streckad linje. Karta: 
InfoVisaren.  

Dagens verksamhetsområde för dagvatten gränsar till planområdet (Figur 3). Det verkar 

även finnas dagvattenledningar för villafastigheter öst om planområdet som inte ingår i det 

kommunala verksamhetsområdet.  

  
Figur 3. Översiktbild av verksamhetsområde för dagvatten t.v. och dagvattenledningar t.h. Karta: 
InfoVisaren och Lantmäteriet.  

2.2 HYDROLOGI OCH BEFINTLIG AVVATTNING 

Planområdet och dess närhet består av jordbruksmark, skogsmark och villabebyggelse. 

Området sluttar mot de centrala delarna av fastigheten Rimforsa 1:49 samt mot norr. Figur 

4 visas avrinning via skogs-, jordbruks- och vägdiken. Stråken är försedda med flödespilar. 

Marknivåerna inom området varierar mellan ca +112 m i norr till ca +115 m i söder, högsta 
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punkter ligger i ytterområdena i sydöst samt sydväst på ca +120 m (RH 2000). Det finns en 

svag lutning från de västra och östra delarna in mot den öppna jordbruksmarken. 

 

 

Figur 4. Detaljplaneområdet markerat med streckad linje. Blå pilar anger större rinnvägar. Karta: Eniro. 

I områdets södra gräns finns ett lågstråk med ett skogsdike som korsar Ulrikavägen via en 

vägtrumma med en öppningsbar plastbrunn med cementlock på planområdets sida. Till 

trumman leds också dagvatten från uppströms bostadsområde. In- och utloppsledning var 

inte synliga vid platsbesök 2018-02-21. Vatten sågs dock flöda ut genom en singelbädd 

runt brunnen på norrsidan av Ulrikavägen (Figur 5). Vattnet vid vägtrumman översvämmade 

området runt brunnen. Enligt boende i området står det ofta vatten här. Den tuviga 

växtligheten tyder också på att marken ofta är översvämmad. Efter brunnen leds vattnet 

vidare i ledning under jordbruksmarken för att mynna i ett norrgående dike. Länsstyrelsen i 

Östergötland har inga uppgifter om täckdiken, dagvattenföretag eller markavvattnings-

företag på fastigheten Rimforsa 1:49 eller närliggande fastigheter.  

 

  

Figur 5. Utlopp vid Ulrikavägen på jordbruksmark. Foto: Tyréns AB. 
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Det är troligt att vattnets tryck från skogen är så högt att vattnet går via ledningsgraven 

under vägen och inte bara genom dagvattenledningen. På sikt kan det finnas risk för 

vägens stabilitet genom att vattnet kan underminera vägbanken.  

 

Avvattning från villaområdet Björkliden sker via dagvattenledningar till ett utjämnings-

magasin (Figur 6). Kinda kommun äger och driftar den dagvattendamm som släpper sitt 

vatten mot Ulrikavägens dike, i vägtrumma och vidare norrut ca 90 m i ledning under 

jordbruksmarken på Rimforsa 1:49 för att sedan sluta i ett öppet dike. Det okänt vilket 

flöde utlopp och bräddutlopp har från dammen samt vilket flöde som trumman under 

Ulrikavägen är dimensionerad för tillsammans med den fortsatta ledningen under åkern. 

 

I yttrande vid utställning 2005 av detaljplan för bostadsområdet Björkliden, sydöst om det 

aktuella planområdet, påtalas avvattningen från dagvattendammen (Kinda kommun, 2005). 

Passagen på åkern angavs då vara ca 25-30 år gammal och beskrevs som troligtvis 

igenslammad. Kinda kommuns kommentar på synpunkten var att informationen 

överlämnades till dåvarande exploatör. Det är inte känt vilken dimension ledningen ut från 

inspektionsbrunn vid vägtrumman har eller dess kondition. Utloppet kunde inte lokaliseras 

vid platsbesök på grund av snötäcke vid tid för inspektion. 

 

          

Figur 6. Utklipp från ledningskarta för vatten och avlopp. Karta: Lantmäterimyndigheten. 

Utmed friluftsstigen Östgötaleden, mellan område markerat som jordbruk och 

skogsområde, går ett dike som startar vid Ulrikavägen och rinner hela vägen mot stuteriet 

och vidare österut mot Järnlunden. Diket får vatten från vägdiket österut samt avvattnar 

naturmarken utmed sin streckning. Från början är diken smalt och inte så djupt men växer 

sig både bredare och djupare strax innan det korsar planområdets norra gräns (Figur 7). 
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Figur 7. Dike utmed jordbruks- och skogsmark. T.v. dikets start vid Ulrikavägen, t.h. diket när det möter 
avvattningsdike från väst. Foto: Tyréns AB. 

2.3 GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

2.3.1 GEOLOGI 

I jordartskarta från SGU anges det mesta av planområdet bestå av morän (Figur 8). Område 

med lerjord har nyttjats för någon form av jordbruk.  

 

 

Figur 8. Jordartskarta över planområdet med omnejd. Karta: SGU. 

I nordvästra delen av området Björkliden beskrivs att moränen är förhållandevis tät och att 

det tar lång tid för ytvattnet att tränga ner i grundvattnet (WSP, 2005). Moränlagrets 

tjocklek bedömdes till 3-4 m.  

 

Tyréns (2018) har utfört geotekniska undersökningar av planområdet i samband med den 

tänkta exploateringen. Där beskrivs att överst i jordprofilen återfinns matjord med silt som 

huvudfraktion. Från ca 0,5 m under markytan följer lerig silt och/eller siltig lera med 

Björkliden 
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varierande innehåll av sand och grus. Sonderingsresultaten tyder på att marken är rik på 

större stenar eller block. I några punkter har stopp mot block eller berg påträffats ytligt. 

Bedömningen är att jordarternas infiltrationskapacitet generellt är låg. Lösare jordlager 

finns där allmänningen i öster möter bandet av utritade villatomter (Figur 12, 13).  

2.3.2 GRUNDVATTEN 

Enligt boende i området är det ofta översvämning vid Ulrikavägen där en trumma leder 

skogsvatten ut på jordbruksmarken norr om vägen. Möjligen står grundvattnet högt här 

samtidigt som skogsvattnen, vägdagvatten samt dagvatten från Björkliden leds till denna 

sänka. 

 

Två grundvattenrör har satts i samband med Tyréns geologiska undersökningar i det tidiga 

detaljplaneskedet (Figur 9). Grundvattennivån låg vid avläsning den 2018-03-14 på ca 

+118,4 och +112,0 (RH 2000) i punkt 18T09 (A) respektive 18T03 (B). I västra delen, punkt 

A, motsvarar detta ca 0,3 m under markytan och i den nordöstra delen, punkt B på ca 0,8 m 

under markytan. Generellt varierar grundvattennivån med årstid och nederbörd. 

 

I brunnsarkiv från SGU finns uppgifter om äldre grundvattennivåer från borrning av 

energibrunnar och dricksvattenbrunnar i närområdet. Dessa ger en grov uppfattning om en 

grundvattennivå på 2-15 m utanför planområdet. 

 

Den nyaste indikationen på grundvattennivå är från 2017 då en dricksvattenbrunn anlades 

på fastigheten Hallstad 3:10, ca 200 m väst om detaljplaneområdet (Figur 9). Här låg 

grundvattenytan 2 m under befintlig marknivå. Öst om sågen finns en energibrunn anlagd 

2007 med en uppmätt grundvattennivå på 5 m under befintlig marknivå. Norrut finns en 

energibrunn och en dricksvattenbrunn anlagda 2011 och 1978. Brunnarna ligger ca 200 m 

ifrån varandra, öst om säteriet Hallstad, men differensen är stor mellan 

grundvattennivåerna, 15 m respektive 6 m under befintlig marknivå.  

 

 

Figur 9. Borrande brunnar runt planområdet samt placering av Tyréns grundvattenmätningar (A-B). Karta: 
SGU brunnsarkiv. 

2.4 RECIPIENT 

Planområdet ligger inom Järnlundens avrinningsområde (Figur 10). Hela planområdet ingår 

i utloppet av Järnlundens avrinningsområde. Sjön har ett medeldjup 4 m och är färgat av 

humus. 

 

B 

A 
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Avrinning från planområdet sker via diken, som inte är klassade som vattenförekomster, 

mot sjön Järnlunden, ca 600 m nordöst. Planområdet får tillskott av naturvatten från 

skogen söder om Ulrikavägen, dess vägdiken samt dagvatten från villaområdet Björkliden.  

 

 

Figur 10. Sjön Järnlunden är recipient för områdets dagvatten. Planområdet är markerat. Karta: VISS. 

De främsta anledningarna till sjöns nuvarande status samt hoten mot Järnlundens 

möjligheter att uppnå god ekologisk status uppges vara flödesregleringar och konnektivitet 

(VISS). Sjön har en gång i tiden blivit sänkt. 

 

Den kemiska statusen påverkas av kvicksilver, kvicksilverföreningar samt bromerade 

difenyler (Tabell 1). Påverkan bedöms komma från förorenad mark eller gammal 

industrimark och atmosfärisk deposition. 

 

Linköpings kommun 

Kinda kommun 
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Tabell 1. Sammanfattning av korta fakta, nuvarande status samt beslutade MKN för Järnlunden.  

Korta hydrologiska fakta, Järnlunden (645406-149164) 

Yta (ha) 15 

Avrinningsområde Utloppet av Järnlunden 

Huvudavrinningsområde Motala ström 

Nuvarande status 

Ekologisk status Måttlig  

Kemisk status Uppnår ej god   

Kemisk status (exklusive kvicksilver och  

bromerade difenyletrar) 

Ej klassad   

Kvalitetskrav 

Ekologisk status  God ekologisk status 2021 

Kemisk status God kemisk ytvattenstatus 

Riskbedömning 

Ekologisk status uppnås 2021 Risk att ej uppnå   

Kemisk status uppnås 2021 Risk att ej uppnå  

2.5 LÅGPUNKTER OCH ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Det har inte gjorts någon kartering av översvämningskänsliga områden i Rimforsa med 

omnejd (Kinda kommun, 2011). Det har inte heller gjorts någon bedömning av hur stora 

riskerna är att Järnlunden, Åsunden eller vattendragen i samhällets omgivningar svämmar 

över.  

 

Ett antal lågpunkter finns sydsydöst utanför planområdet runt bostadsområdet Björkliden 

tillsammans med höjden i nordväst (Figur 11). Områdets lutning gör att detta vatten har en 

naturlig väg via planområdet mot recipienten genom den vägtrumma som korsar 

Ulrikavägen. Jordbruksmarken fungerar som ett lågstråk mot nästa vägtrumma i höjd med 

säteriet. Översvämningsrisk finns på grund av avrinning från omkringliggande områden.  

 

Det pågår ett arbete med översvämningskartering i kommunen (Kinda kommun, 2011). Det 

kan medföra begränsningar i markanvändningen. Generellt anger kommunen att 

försiktighet bör gälla att uppföra byggnader eller anläggningar på låglänta områden, i 

dalgångar som kan förväntas samla vatten vid kraftiga regn, nära sjöar och vattendrag om 

det är låglänt och likartade situationer. Risken för skred ökar vid regn och bör också 

beaktas. Riskområden är till exempel slänter på lermark. 

 

Av Figur 11 framgår att planområdet till största delen är förskonat från större 

översvämningar i dagsläget, då det inte finns några större lågpunkter inom planområdet. 

Men genom lågpunkter söder om Ulrikavägen leds mycket vattnet till samma vägtrumma ut 

på jordbruksmarken. Detta skapar blöta områden både på norra och södra sidan av vägen, 

se Figur 5.  

 

Vägtrumman behöver ses över tillsammans med ledning under jordbruksmarken, vad gäller 

kapacitet och kondition. Här leds både dagvatten från Björkliden samt naturvatten från 

skogen. Vid bräddning från dagvattendammen ökar flödet än mer från dammen. Görs inga 

åtgärder finns översvämningsrisk för det nya planområdet på Rimforsa 1:49. 
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Figur 11. Lågpunktskartering inom och runt det markerade planområdet. Illustration: Tyréns AB. 

3 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 PLANERAD UTFORMNING OCH MARKANVÄNDNING 

Två skisser med utformningsförslag för planområdet har tillhandahållits av Aurum 

fastighetsutveckling AB, daterade 2018-08-31, och visas i Figur 12 och 13. Nuvarande 

förslag innebär att området exploateras med fristående villor med tillhörande garage samt 

ett antal radhus med garagelängor. Lokalgata ansluts till Ulrikavägen. Resterande ytor antas 

bli grönytor/narutmark inom området. Den östra grönzonen är mer flytande i bredd för att 

värna de bakomliggande befintliga villorna.  

 

Skisserna är preliminära och kan komma att ändras. Förändringar som inte påverkar 

fördelningen av markanvändningen påverkar inte heller de utförda avrinnings-

beräkningarna. Om hårdgjorda ytor skulle öka kommer mer vatten att avrinna från 

området.  

 

Diken inom planområdet bedöms sakna högt naturvärde och är inte klassade som 

vattendrag eller vattenförekomst. Det har heller inte framkommit några uppgifter om 

dikningsföretag eller markavvattningsföretag. Utifrån detta är det troligt att exploatör inte 

behöver söka dispens för eventuell igenläggning eller kulvertering av diken inom 

planområdet. 

Dike 

Dike Dike Dike 

Dike 

Dike 
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Figur 12. Exploateringsskiss A för Rimforsa 1:49. Underlag från Aurum fastighetsutveckling AB (2017). 

 

Figur 13. Exploateringsskiss B för Rimforsa 1:49. Skillnad mot A finns i västra hörnet, gällande ny 

väganslutning eller ej samt borttagen plats för lek. Underlag från Aurum fastighetsutveckling AB (2017). 

3.2 DAGVATTENBERÄKNINGAR 

Dagvattenberäkningar har genomförts för respektive bebyggelsetyp inom området. De tre 

gråmarkerade fastigheterna utmed Ulrikavägen i Figur 12 och 13 tas med i beräkningarna 

för att få en mer verklig uppfattning om avrinningen från området, även om fastigheterna 
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idag ligger utanför planområdet. Förslag från Kinda kommun finns att dessa tre bör ingå i 

planområdet. 

 

Beräkningarna har genomförts enligt rationella metoden (Svenskt Vatten, 2004) och med  

nederbördsdata från Svenskt Vatten (2011a). Antaganden har gjorts avseende 

markanvändning, beräknad area, avrinningskoefficienter och reducerad area, gräns för 

detaljplanen samt riktlinjer från Svenskt Vatten (2016a, 2011b). Klimatfaktor 1,25 har 

använts för att ta hänsyn till framtida klimat.  

  

Följande avrinningskoefficienter har använts:   

 

Grönyta/odlad mark/skog  0,1 

Villor, tomter >1000 m
2
 0,2 

Radhus (flackt) 0,4  

Radhusgarage (tak)  0,9  

 

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

beräkningar inom området innan exploatering. Den sammanvägda avrinningskoefficienten 

(snitt φ) samt ytstorleken baseras på tillhandahållet kartmaterial samt detaljplanegräns. 

 

Tabell 2. Beräkningar enligt Rationella metoden för nuvarande användning av fastigheten. 

Nuvarande 

markanvändning 

Area (m
2

) Snitt φ Reducerad  

area (ha) 

2-års regn 

(l/s) 

5-års regn 

(l/s) 

10-års 

regn (l/s) 

Odlad mark 3900 0,1     

Skog  54800 0,1     

Bebyggelse 6000 0,2     

Hela området 99800 0,1 1,06 145 195 240 

 

Markanvändningen ändras kraftigt efter exploatering. Den odlade marken tas bort och ca 

25 % grönyta kvarstår. Beräkningarna i Tabell 3 utgår från ytor angivna i exploateringsskiss 

A av Aurum (2017). 

 

Tabell 3. Beräkningar enligt Rationella metoden för planområdet efter exploatering enligt skiss. 

Prel. 

markanvändning 

Area 

(m
2

) 

Snitt φ Reducerad 

area (ha) 

2-års regn 

(l/s) 

5-års regn 

(l/s) 

10-års 

regn (l/s) 

Villatomt  58922 0,2     

Radhus  8077 0,4     

Radhusgarage 560 0,9     

Grönområde 23005 0,1     

Väg 9236 0,9     

Hela området 99800 0,26 2,6 440 595 745 

Skillnad mot före 

exploatering 

   +300 % +305 % +310 % 

3.3 BEHOV AV UTJÄMNING 

Resultatet av genomförda dagvattenberäkningar visar att avrinningen ökar från det 

exploaterade området. Inga krav har kunnat identifieras från Kinda kommun om önskan om 

max volymutsläpp eller minsta fördröjningsvolym. Men för att minimera negativ påverkan 

på nedströmsliggande dikesravin så behövs en utjämning av utflöde från området. Att 

utjämna handlar om att fördröja inom planområdet. Vägtrummans kapacitet ut ur området i 

norr är dessutom okänd vilket ger en restriktiv syn tills att kapaciteten är känd. Förslag på 

utjämning utgår från beräknat vattenflöde innan exploatering. 

 

Flödet innan exploatering enligt Tabell 1 är vid 10 minuters varaktighet för 2-års regn 145 

l/s och vid 10-års regn 240 l/s. Inga rapporteringar har hittats att detta basflöde skulle 
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utgöra problem för nedströms dike ut till sjön. För att komma ner i dessa basflöden skulle 

fördröjning av ett 2-års regn behöva ett magasin som rymmer ca 175 m
3
 om utsläppet 

fortsätter vara dimensionerat för 145 l/s (0,14m
3
/s).  

 

Vid kraftiga skyfall finns andra grönytor att nyttja som överdämningsyta för att hålla undan 

vattnet från bostäder och minska risken för översvämning som ger skada på fastighet. På 

detta sätt kan ett 10-års flöde tas omhand. Beräknad volym för ett 10-års regn är 425 m
3
 

om utflödet fortsätter vara 145 l/s. 

3.3.1 TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR LOD INOM PRIVAT TOMTMARK 

Utjämning av dagvattenflöde kan göras på flera sätt. Att arbeta nära källan där dagvattnet 

uppstår är första steget. Även om marken i planområdet är svår att infiltrera i kan ändå 

flödestoppar jämnas ut för att minska risken för översvämning i området. Avrinning ovan 

mark och vidare renar dagvattnet från föroreningar och med chans till viss infiltration detta 

till att behålla områdets vattenbalans. 

 

Att låta takvatten ledas ut på gräsmatta via utkastare, istället för direkt ner i dagvatten-

ledning, ger en trögare avrinning (Figur 14).  

 

 

Figur 14. Exempelutseende av utkastare från takvatten ut på gräs. Källa: NSVA. 

Takvattnet kan efter fördröjning, eller direkt, ledas vidare till gatans makadamdike som 

även tar hand om vägdagvatten från lokalgator inom planområdet (Figur 15). Utformningen 

som ett svackdike ger också utrymme för snölager vid vägplogning (Figur 16). För att 

minska mängden markvatten i diken kan botten och väggar kläs in. 
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Figur 15. Exempelutseende av makadamdike. Källa: Stockholm vatten och avfall (t.v.), Stockholm Stad 
(t.h.).  

 
Figur 16. Exempelutseende av dränerat svackdike. Källa: LTH (t.v.), Stockholm Stad (t.h.). 

3.3.2 HANTERING AV DAGVATTEN FRÅN HÅRDGJORDA YTOR 

Ett antal lokalgator planeras inom området. Vägar har bland de högre avrinnings-år 

koefficienterna vilket innebär att nära på allt vatten rinner av ytan, vattnet får även hög 

hastighet och kan rinna långa sträckor på kort tid. Övriga hårdgjorda ytor är parkeringar 

och takkonstruktioner. Det är viktigt att hantera takvatten från garagelängorna. Troligtvis 

asfalteras ytan runtom eller får annan hårdgjord yta vilket ger upphov till stor yta där 

vattnet rinner av fort och behöver samlas upp inom närområdet. 

 

Är det inte möjligt att hantera dagvattnet där det uppkommer kan det via ledningar ledas 

bort från platsen. Öppna lösningar kan dock alltid hantera större flöden än ledningar. För 

att kunna ordna en fördröjande åtgärd för 2- och 10-års regn, utan att påverka de allmänna 

grönytorna, kan en dagvattendamm anläggas (Figur 17) För att inte få en allt för djup 

damm kan man arbeta med terrasser eller nivåer i dammens slänter. 
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Figur 17. Exempelutseende av våt dagvattendamm som rening och fördröjningsanläggning. Källa: Malark 

(t.v.), Novamark (t.h.). 

För att minska risk för marköversvämning från gatubrunnar eller liknande vid regn 

kraftigare än det med 10-års åtkomsttid som området utreds för, kan man låta göra en 

planerad överdämningsyta. I exploateringsskisserna finns flera planerade grönytor som kan 

nyttjas för detta ändamål. När flödet i ledning överstiger ledningens kapacitet kan vattnet 

ledas vidare till en överdämningsyta (Figur 18). För att hindra dagvattnet att sprida sig 

vidare från ytan behövs en låg vall som håller vattnet inne. I en väl placerad sänka anläggs 

ett strypt utlopp, till exempel i form av en kupolbrunn. På så sätt kan dagvattnet långsamt 

avvattnas till ledningsnätet när det finns plats i ledningen.  

 

Figur 18. Exempelutseende av överdämningsyta. Källa: Stockholm vatten och avfall. 
 

Överdämningsytor kan antingen vara öppna och gräsbeklädda eller utformas som ett 

bredare svackdike (Figur 19). Skötsel sker med gräsklippare samt att utloppsbrunn behöver 

kontrolleras så den inte är igensatt. 

 

  

Figur 19. Anlagt svackdike med nedsänkningar i gata. Källa: Urban Green-blue grid. 
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3.3.3 HANTERING AV DRÄNERINGSVATTEN 

Dränvatten ska avledas skilt från spillvatten. Antingen kan det ledas i en separat tät ledning 

alternativt tillsammans med dagvattensystemet, om höjderna tillåter detta (Svenskt Vatten 

2016). Om drän leds till dagvatten måste anslutningen utformas så att allvarliga 

konsekvenser undviks vid överbelastning av dagvattensystemet. Grundvattennivåerna i 

området ska i möjligaste mån bibehållas trots dränering av husgrunder.  

 

Husgrundsdräneringar som anläggs har idag ingen allmän dagvattenledning att ansluta till. 

Det kan komma att bli aktuellt med verksamhetsområde enligt Kinda kommun. I detta fall 

behöver dräneringsledningar runt husgrunderna således avledas till ledning. Detta kan 

göras antingen separat för respektive fastighet med enskilda ledningar alternativt anläggs 

en gemensam tät dräneringsvattenledning i gatan som samlar upp dräneringsvatten inom 

området och som sedan avvattnas till lågstråk. Viktigt i detta fall blir att i projekteringen 

beakta höjdsättningen och dräneringsnivåer så att en eventuellt tät samlingsledning för 

dränvatten kan tömmas ut. Om nivåerna för dräneringen blir svåra att hantera kan 

dräneringsvattnet behöva pumpas. Pumpning är energikrävande och rekommenderas inte i 

första hand. 

3.4 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

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

halter kan påverka vattenförekomster negativt. Föroreningshalterna kan variera kraftigt och 

har bland annat ursprung i materialval och de boendes vanor. I denna utredning används 

riktvärden från Stockholms läns landsting då nationella riktvärden fortfarande saknas. Som 

jämförelse har schablonhalter för de aktuella föroreningarna vid olika markanvändnings 

inhämtats från databasen som ligger till grund för StormTAC. En sammanställning och 

jämförelse finns i Tabell 4 för halter innan exploatering och efter exploatering i Tabell 5.  

 

Tabell 4. Riktvärden för föroreningar, innan exploatering, i dagvatten vid utsläpp uppströms utsläppspunkt 
till mindre sjöar (2M) samt schablonvärden för samma föroreningar vid olika markanvändning. 
Schablonhalter som överstiger riktvärdet är markerade med fet stil. 

Förorening Riktvärde 

(µg/l) 

Schablonhalter avseende 

skog enligt StormTAC (µg/l) 

Schablonhalter avseende 

jordbruk enligt StormTAC 

(µg/l) 

Total fosfor (P) 175 35 220 

Totalkväve (N) 2500 750 5300 

Bly (Pb) 10 6 6 

Koppar (Cu) 30 6,5 11 

Zink (Zn) 90 15 20  

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

Krom (Cr) 15 3,9 3 

Nickel (Ni) 30 6,3 2  

Kvicksilver (Hg) 0,07 0,01 0,005  

Suspenderad 

substans (SS) 

60 000 34 000 100 000 

Olja 700 150 200  

BaP 0,07 0,01 0,01 

 

Markanvändning före exploatering är räknat som skogs- och jordbruksmark. I StormTAC 

saknas säkra värden för metaller inom dessa typer av marker. Siffrorna bör därmed inte 

tolkas som absolut sanning. Bakomliggande orsak är som oftast att inte tillräckligt många 

mätserier genomförts för att ge säker statistik. De ämnen som överstiger riktvärdeshalterna 

för fosfor, kväve och SS. Dessa är relativt säkra statistiskt.  

 

I schablonhalter efter exploatering har Gräsyta och Villaområde med mindre förorening 

använts för att efterlikna den tänkta exploateringen. I begreppet Villaområde med mindre 

förorening ingår tomtyta, områdesvägar uppfarter och parkeringsyta där dagvatten leds till 

diken. Den lägre nivån på föroreningar som kan uppkomma baseras också på att det 
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planerade bostadsområdet inte kommer att nyttjas som genomfart till andra områden och 

att biltrafiken därmed till viss mån blir begränsad.  

 

Tabell 5. Riktvärden för föroreningar, efter exploatering, i dagvatten vid utsläpp uppströms utsläppspunkt 
till mindre sjöar (2M) samt schablonvärden för samma föroreningar vid olika markanvändning. Inga 
schablonhalter överstiger riktvärdet. 

Förorening Riktvärde 

(µg/l) 

Schablonhalter avseende 

villa/radhusområde enligt 

StormTAC (µg/l) 

Schablonhalter avseende 

gräsyta enligt StormTAC 

(µg/l) 

Total fosfor (P) 175 160 160 

Totalkväve (N) 2500 1240 1100 

Bly (Pb) 10 6,8 6 

Koppar (Cu) 30 17  15 

Zink (Zn) 90 68 28 

Kadmium (Cd) 0,5 0,42  0,3 

Krom (Cr) 15 2,8 2,5 

Nickel (Ni) 30 4,4 1,3 

Kvicksilver (Hg) 0,07 0,01 0,013 

Suspenderad 

substans (SS) 

60 000 35 000  47 000 

Olja 700 280 200 

BaP 0,07 0,02 0,01 

3.5 BEHOV AV DAGVATTENRENING 

Eftersom den största delen av området enligt både exploateringsskiss A och B (Aurum, 

2017) ska bebyggas med villor och radhus med mycket grönytor förväntas förorenings-

belastningen på dagvatten från området som helhet bli relativt liten. 

 

Med den ändrade markanvändningen till villa- och radhusområde med grönytor förändras 

också vilka typer, samt vilka nivåer, av föroreningar som släpps ut. Näringsämnena bly, 

zink och kadmium förväntas öka medan resterande schabloniserade ämnen minskar. 

Troligen beror det på vägar och parkering med biltrafik samt material i byggnaderna.  

 

För att få ner de föroreningsnivåer som ökar efter exploateringen behöver dagvatten från 

området renas innan det når recipient. Sjön Järnlunden riskerar att inte nå ekologisk status 

i utsatt tid delvis på grund av kvicksilvernivåerna. Detta utsläpp behöver därmed särskilt 

minska från området. Gödsling, ogräsbekämpning, bevattning samt biltvätt är några av de 

kanske främsta källorna till föroreningar i dagvatten från vanlig villabebyggelse. 

 

Utifrån de krav som angivits tidigare i kapitel 1.3 är bedömningen att tekniska lösningar för 

rening av dagvatten innan utsläpp vidare från området behöver ingå i områdets dagvatten-

hantering. De olika tekniska lösningarna som nämns i kapitel 3.3 medger även en god 

reduktion av vanligt förekommande föroreningar i dagvatten. I Tabell 6 presenteras 

förväntad reningseffekt hos några vanliga och enkla dagvattenanläggningar. Hur reduktion 

efter rening slår för de olika ämnena syns i Tabell 7.  

 

Tabell 6. Förväntad reningseffekt hos olika dagvattenanläggningar i allmänhet. Data från StormTAC 
(2014). 

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

Svackdike 

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

Makadamdike 

Reduktion (%) 60 55 85 85 85 85 85 90 45 90 90 60 
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Dagvattendam, våt 

Reduktion (%) 55 35 75 60 55 80 60 85 30 80 80 75 

Överdämningsyta 

Reduktion (%) 40 25 55 60 50 55 45 45 20 70 80 70 

 

Även om nivå på föroreningar efter planerad exploatering inte överstiger riktvärden satta av 

Stockholms län (2009), så finns en viss ökning av vissa ämnen jämfört med när området var 

jordbruks- och skogsmark. De utsläpp av ämnen som förväntas bli lägre än före 

exploatering med hjälp av reningsanläggningarna är bly, koppar, suspenderad substans, 

olja samt BaP. Utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve sänks jämfört med jordbruks-

marken, men bli något högre än det som släppts från skogsmark. Utsläpp från 

bostadsområden till makadamdiken reduceras samtliga till nivåer av zink, kadmium, krom 

och nickel under det som släpps från jordbruks- och skogsmark. När samma typ av 

områdes vatten släpps till svackdiken reduceras också metallerna till mindre än det som 

släpps från skogsmark men blir högre än det som kommer från en jordbruksmark. Oavsett 

reningstyp och vatten så understiger utsläppet av kvicksilver det som naturligt avgår från 

skogsmark. 

 

Tabell 7. Föroreningshalter efter rening av dagvatten från ytor som ingår i planområdet. Inga halter 
överstiger riktvärdet före rening.  

Förorening Riktvärde 

(µg/l) 

Villa/radhusomr.: 

Halt efter rening i 

makadamdike (µg/l) 

Villa/radhusomr.:  

Halt efter rening i 

svackdike (µg/l) 

Grönyta: 

Halt efter rening 

överdämningsyta 

(µg/l) 

 Före             Efter  Före               Efter  Före            Efter 

Tot-P 175 160 64 160 112 160 96 

Tot-N 2500 1240 558 1240 744 1100 825 

Pb 10 6,8 1 6,8 2 6 2,7 

Cu 30 17  2,6 17

  

5,9 15 6 

Zn 90 68 10 68 24 28 14 

Cd 0,5 0,42  0,06 0,42

  

0,15 0,3 0,14 

Cr 15 2,8 0,42 2,8 1,1 2,5 1,4 

Ni 30 4,4 0,4 4,4 2,2 1,3 0,7 

Hg 0,07 0,01 0,006 0,01 0,009 0,013 0,01 

SS 60 000 35 000  3500 35 000  10 500 47 000 13 500 

Olja 700 280 28 280 42 200 100 

BaP 0,07 0,02 0,008 0,02 0,008 0,01 0,003 

4 PRINCIPER FÖR DAGVATTENHANTERING 

4.1 HÖJDSÄTTNINGSPRINCIPER 

Ett grovt förslag till höjdsättningsprinciper har tagits fram utifrån områdets förutsättningar 

och planerad markanvändning (Figur 20). Förslaget innebär följande rekommendationer: 

 

• Områden där byggnader planeras höjdsätts minst 0,5 m över omgivande mark och  

gatunivåer. En allmän rekommendation från Svenskt Vattens P110. 

• Om höjdsättning av villatomter görs så att avrinning sker både mot områdesväg och 

mot de nedsänkta grönstråk som finns angränsande, så ökar den tröga avrinningen 

samt minskar dagvattenmängd som går direkt till makadamdike eller ledning. 
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• En vall behöver höjdsätt runt allmänningen om denna yta ska kunna nyttjas 

överdämningsyta vid kraftiga och långvariga regn. 

• Avled dagvatten från de södra radhusen utmed Ulrikavägen mot grönstråket för att 

minska mängden vatten som rör sig i områdets innersta delar. 

• Låt grönstråket i öst ta hand om det vatten som kan komma från befintlig 

bebyggelse, så att det inte rinner in i den nya exploateringen. 

• Nyttja lågpunkter utpekade i Figur 11 som grönområden dit dagvatten kan ledas. 

 

 

Figur 20. Översiktligt förslag till höjdsättningsprinciper. Blå linjer markerar större avrinningsstråk. Beskrivet 

för exploateringsskiss A. 

4.2 AVVATTNING 

Områdets förutsättningar med lutning och avskärande vägar bildar mindre segment med 

uppdelning av områdets ytavrinning (Figur 21). Utifrån detta har ett principförslag till 

dagvattenhantering för planområdet tagits fram i Figur 22. Förslagen utgår från 

höjdsättningsprincipernas blå avvattningsstråk i Figur 20, vilket innebär att diken utmed 

lokalgator tillsammans med grönområden som kan utgöra lågstråk blir huvudavvattnings-

stråk för dagvattenhanteringen. Vid skyfall kommer dessa stråk att avleda större mängder 

dagvatten på ytan vidare till det dike som mynnar i Järnlunden.  

 

Planområdet får också tillskott av dagvattnet som avvattnats från bostadsområdet 

Björkliden. Detta tillskottsflöde behöver också hanteras i området. Trummans kapacitet 

under Ulrikavägen som leder in vattnet är dock okänd. Dagvattnet bör hanteras i öppna 

lösningar, förslagsvis, i grönzonerna för att lättare kunna kompensera om flödet skulle öka 

vid bräddning från Björklidens dagvattendamm. 

 

Områdets infiltrationskapacitet har bedömts som otillräcklig varpå inga direktinfiltrerande 

åtgärder har föreslagits. Det är även oklart hur grundvattnet fluktuerar under året. Vid 

sättning av grundvattenrör våren 2018 mättes grundvattenytan upp väldigt nära markytan. 

Detta kan innebära att sidor och botten i makadamdiken kan behöva kläs in för att 

förhindra markvatteninträngning. På detta sätt förhindras att grundvatten fyller 

makadamdiken så att kapaciteten blir sämre för omhändertagande av regnvatten.  
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Gator, parkering och garage kan avvattnas till makadam- eller svackdiken som både ger 

fördröjning och viss rening, den senare ger även möjlighet till viss infiltration. Dessa diken 

behöver kopplas samman med trummor under områdesvägar. Inflödet av naturvatten bör 

tas hand om i öppna dagvattenlösningar då flödet kan variera kraftigt. Inflöde kommer 

bland annat från skogen nordväst om planområdet. 

 

 

Figur 21. Översiktlig illustration över ytor som bildar mindre avrinningsområden. Beskrivet för 
exploateringsskiss A. 

Dagvatten som går i ledning kan vid kraftigare regn med fördel avledas till lågstråk där 

större svackdiken föreslås eller till en dagvattendamm eller överdämningsyta. Utifrån typ av 

område ska ledningssystemet vara dimensionerat för ett 2-års regn utan att marköver-

svämning sker (Svenskt Vatten, 2016). 

 

För att kunna fördröja dagvatten från området föreslås en dagvattendamm i närheten av 

utlopp mot dike i norra delen av planområdet. Vid kraftigare och längre nederbörd kan 

även allmänningen i mitten av området nyttjas som överdämningsyta för att minska risk för 

översvämning som skadar bebyggelsen. Planområdet har innan exploatering en naturlig 

lutning in mot mitten. 
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Figur 22. Översiktligt förslag till höjdsättningsprinciper. Breda pilar markerar större avrinningsstråk. Plats 
som beslutas för överdämningsyta bör ej bebyggas. Beskrivet för exploateringsskiss A. 

4.3 UTJÄMNING OCH RENING 

Om varje enskild villa avleder sitt takvatten till stuprör med utkastare möjliggörs för vattnet 

att rinna vidare i ränndalar, ut på gräsmattan och vidare till ett makadamdike eller 

svackdike utmed bilväg. Avrinningen ovan mark ger chans till infiltration, trög avrinning, en 

viss rening av föroreningar samt hjälper till att bibehålla områdets vattenbalans.  

 

Makadamdiken längs gator och tomter möjliggör utjämning och rening av dagvatten från 

gata samt den del av tomter som sluttar mot väg. Radhusen har parkeringsytor som kan 

avvattnas till svackdike nordväst utmed planområdet, om utrymme ges. I detta område kan 

det finnas ett naturligt avrinningsstråk från skogen, enligt Figur 11, som kan ledas vidare 

samma svackdike för att minska risk för översvämning från naturvattnet. Parkeringsytan i 

sydväst kan antingen avvattnas mot väg eller genom lutning till gatubrunnar som leder ut 

dagvattnet mot svackdike utmed Ulrikavägen där det planeras för grönyta. Det samma 

gäller för dagvatten från närliggande radhus här.  

 

Parkeringsplats och vägar förväntas vara de ytor som i störst utsträckning belastar 

dagvattnet med föroreningar. Vattnet bör avledas till den reningsanläggning som utifrån 

schabloner bäst renar metall och olja. Enligt Tabell 7 är det makadamdiken. Vatten från 

dessa diken kan vidare ledas ut i en dagvattendamm för att ytterligare utjämning ska 

uppnås. För att minska risk för att oljeföroreningar når dammen och bildar oljehinna bör 

inte täta ledningar släppa vägdagvatten dit.  

 

En dagvattendamm föreslås i närheten av utlopp från området mot dike, innan trumma 

under väg i höjd med Hallstad. Dammens syfte är att fungera som fördröjningsanläggning 

för att nå ett motsvarande flöde i avrinningsvolym som innan exploatering. Dammen kan 

antingen dimensioneras för volymen av ett 2-års regn, 5-års regn eller ett 10-års regn. 

Magasinsvolymer som krävs för olika typer av regn beskrivs närmare i Tabell 8. Flödet 145 

l/s motsvarar ett 2-års regn före exploatering och med klimatfaktor 1. Med detta flöde bör 

inte trumma eller dike nedströms påverkas negativt. För att säkerställa avrinning från 

Svackdike 

Svackdike,dränerat 

Svackdike, 

dränerat 

Dagvattendamm, 
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placering 

Överdämningsyta 
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planområdet behöver trumman i norr som leder vattnet ut ur området mätas in för att 

kontrollera konditionen och att dimensionen är tillräcklig. 

 

Tabell 8. Sammanställning av magasinsvolym baserat på utflöde och återkomsttider. 

Återkomsttid (år) 2  5  10 

Magasinsvolym (m
3
) 175 300 425 

Maximalflöde efter 

antal minuter 

20 20 25 

Utflöde (l/s) 145 145 145 

 

Som förebyggande åtgärd mot översvämning vid kraftigare regn, antingen med 10-års 

återkomsttid eller mer, föreslås en anlagd överdämningsyta i den allmänning som anges 

som grönyta i mitten av området. För att dränera bort vattnet sätts en strypt ledning ut. 

Extra säkerhet mot stora mängder vatten kan också ges genom storlek på svackdiken.  

 

Genom rening av dagvatten via makadamdiken, svackdiken och till stor del via 

dagvattendamm kommer man under de givna riktvärdena från Stockholms läns landsting.  

4.4 OSÄKERHETER 

De grundvattenmätningar som utförts av Tyréns AB ger endast en ögonblicksbild över 

senvintern 2018. Det är möjligt att grundvattenytan är längre från markytan i normalfallet. 

Grundvattennivåerna är tillsammans med markens genomsläpplighet avgörande för 

huruvida förutsättningarna för infiltration är goda eller ej. Med anledning av dessa 

osäkerheter rekommenderas en hydrogeologisk undersökning av området genom 

installation och återkommande avläsning av ett antal grundvattenrör. Grundvattennivåer 

kan påverka dränering samt utformning av föreslagna svackdiken och makadamdiken. 

 

Vid tre tillfällen har försök till inspektion gjorts av vägtrumma under Ulrikavägen. Det är 

fortsatt okänt vilken dimension och kondition denna trumma och fortsatt ledning norrut 

har. Detta innebär att flödet in till planområdet är okänt och inte har kunnat räknas med i 

utredningen. Det är av stor vikt att detta utreds i kommande steg av exploateringen. 

 

Flödet ut ur planområdet är inte heller fullt utrett. Vägtrumma i höjd med Hallstad har en 

okänd dimension, vilken behöver utredas i nästa steg. 

5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

• Området omfattas i dagsläget inte av kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten, därmed finns inga givna anslutningspunkter för eventuella 

dagvattenledningssystem. Området kan komma att omfattas in i framtiden. 

• Skissförslag till utformning innebär en ökning av dagvattenavledning ifrån området 

på grund av att hårdhetsgraden ökar jämfört med befintliga förhållanden. Inga 

fördröjningskrav för dagvatten ifrån området föreligger. Däremot är det motiverat 

att utifrån omgivande naturområden utjämna flödestoppar och tillämpa trög 

avledning av dagvattnet för att inte påverka hydrologin i området. 

• Enligt tillhandahållen exploateringsskiss bedöms området bilda gles 

bostadsbebyggelse enligt Svenskt Vattens riktlinjer vilket innebär att system för 

avledning av dagvatten dimensioneras för 2-årsregn. Regn med återkomsttid 10 år 

eller längre hanteras på ytan. 
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• Utifrån omgivande markområden samt recipientens känslighet föreslås enklare 

rening av dagvattnet från planområdet. Reningen kommer i princip på köpet vid 

vidtagande av avledande åtgärder för dagvatten. 

• Dagvattenhantering från bostäder föreslås i huvudsak utformas som trög avledning 

genom utkastare på gräsmatta. Dagvatten från gator och parkeringar samlas upp i 

makadamfyllda diken. Avledning via diken samt på ytan föreslås mot lågstråk där 

svackdiken anläggs. För att utjämna flödestoppar föreslås en dagvattendamm och 

överdämningsyta. 

• Inga naturliga lågpunkter har identifierats där bostäder planeras. Området ska dock 

höjdsättas så att det inte drabbas av översvämning, särskilt i de delar som ligger 

nära föreslagna överdämningsområde, svackdiken och dagvattendamm. 

• Nya byggnader inom planområdet behöver vara belägna minst 0,5 m högre än 

omgivande mark. Höjdsättningen behöver göras så att avrinning vid skyfall kan ske 

obehindrat ut från planområdets inre delar till omkringliggande lågstråk för vidare 

avrinning till recipient. 

• Befintlig trumma under Ulrikavägen behöver säkerställas att gällande flöde och 

kondition så att uppströms dagvatten utan hinder kan rinna vidare söderut genom 

planområde. 

• Kontroll av dimension på vägtrumma ut ur området i norr behövs för att avväga om 

föreslaget utflöde ur fördröjningsdamm är rimligt. Förslag på utjämning utgår från 

beräknat vattenflöde innan exploatering. 
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