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Sammanfattning 

Detaljplanen för del av fastigheten Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 

1:108 omfattar 2,4 hektar mark i området Skogshem några kilometer utanför 

Söderköpings tätort. Planområdet omfattar 13 nya tomter för villabebyggelse 

samt en förskola och är avsett att komplettera befintligt villaområde. Områdets 

recipient Storån har god kemisk status men måttlig ekologisk statuts, bland 

annat på grund av övergödning. Framför allt fosforbelastningen måste minska 

avsevärt för att ån ska uppnå föreslagen miljökvalitetsnorm god ekologisk status 

till 2027. 

Planområdet består idag av betes- och ängsmark. Vid exploatering förväntas 

avrinning och föroreningstransporter öka av naturliga skäl från dagens låga 

nivåer. Framtida föroreningshalter beräknas dock bli relativt måttliga och ett 

framtida dagvattensystem i området behöver framför allt avskilja fosfor och 

utjämna dagvattenflöden vid kraftiga eller långvariga nederbördstillfällen. 

Denna rening och utjämning bör ske lokalt, i flera steg, med naturlika metoder. 

Då planområdet är beläget på ett glacialt lerlager bedöms möjligheterna till 

perkolation till grundvattnet vara små. Fördröjning måste alltså huvudsakligen 

ske på och i den övre naturliga jordmånen - matjorden - eller i anlagda 

infiltrationsförstärkta porösa lager. Detta kan bland annat göras med 

genomsläpplig beläggning på ytor avsedda för parkering. Lokala åtgärder på 

tomtmark bör bestå av takvattenutkastare, svackor i gräsytor, regntunnor och 

eventuellt stenkistor. Överskottsavrinning avleds via svackdiken, öppna 

gräsbeklädda vägdiken eller makadamdiken och föreslås sedan genomgå samlad 

rening och fördröjning i dammar. Förväntade reningseffekter av dessa åtgärder 

visar att dagvattenflöden och -föroreningar från planområdet på så sätt kan 

minska betydligt.  
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1 Inledning 

På uppdrag av Söderköpings kommun Calluna AB har WRS AB utfört en 

dagvattenutredning för Skogshem, som innefattar del av fastigheten Skönberga-

Husby 11:83 samt del av Högby 1:108. Detaljplanen ger möjlighet att bebygga 

området med bostäder och förskola, omfattande totalt ett 15-tal tomter. Den 

föreslagna bostadsbebyggelsen avser att fungera som komplettering till befintlig 

bebyggelse. Området ligger cirka två kilometer söder om Söderköpings tätort 

(Figur 1).  

 

Figur 1. Skogshem ligger cirka 2 km söder om Söderköping tätort. Karta och 

ortofoto: Lantmäteriet/Metria/Söderköpings kommun
1
. 

                                           
1
 Eniro, 2016. Kartan. [http://kartor.eniro.se/], hämtad 2016-08-09. 
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Vattendrag, sjöar och kustvatten inom kommunen är präglade av höga 

näringshalter orsakade framför allt av jordbruk och skogsbruk, och uppnår bara 

i enstaka fall god ekologisk status. Övergödning är den främsta orsaken till 

varför vattenförekomsterna inte uppnår god ekologisk status. Storån som är en 

vattenförekomst och recipient för dagvatten från planområdet uppnår idag god 

kemisk status
2
 men endast måttlig ekologisk status. Målet är att 

vattenförekomsten ska ha god kemisk status samt god ekologisk status senast år 

2027.  

I denna underlagsutredning till detaljplanen lämnas förslag till principer för en 

hållbar dagvattenhantering inom planområdet utifrån redovisade förutsättningar.  

  

                                           
2
 Med undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter, vars gränsvärden bedöms 

överskridas i samtliga vattenförekomster i Sverige idag. 
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2 Förutsättningar 

Planområdet är 2,42 hektar stort och fördelat på tre delområden. Det västra 

delområdet är beläget längs med Liljerumsvägen, det östra och mellersta 

delområdena ligger längs med Skogshemsvägen (Figur 2). 

 

Figur 2. Planområdet på totalt 2,42 ha består av tre mindre områden (blå 

färg) i Skogshem. Källa: Lantmäteriet/Metria/Söderköpings kommun
3
. 

 

2.1 Geologi och topografi 

Inom planområdet utgörs jordarterna enligt Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) huvudsakligen av glacial lera med inslag av ytligt urberg. Det mellersta 

området i Skogshem befinner sig främst på glacial finlera (Figur 3). 

Det topografiska underlaget kommer från kommunens primärkarta över 

området. Där konstateras att höjderna i området varierar mellan +29  och +42 m 

(RH 2000). Områdets västra del sluttar mot nordväst ner mot Liljerumsvägen. 

Områdets östra del är relativt flackt, med marknivåer mellan +42 och +43 m. 

                                           
3
 Eniro, 2016. Kartan. [http://kartor.eniro.se/], hämtad 2016-08-09. 
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Figur 3. Jordartskarta för planområdet vars delområden symboliseras med 

svarta ringar. Glacial lera och finlera dominerar området med inslag av berg i 

dagen. Källa: SGU
4
. 

 

2.2 Nuvarande och historisk markanvändning 

Hela det område som kallas för Skogshem utgörs idag huvudsakligen av 

villabebyggelse, ängsmark och betesmark med en mindre andel hårdgjorda ytor 

i form av tak, uppfarter och gator. Betesmarken idag huserar framför allt hästar. 

Den tidigare jordbruksmarken inom planområdet omvandlades delvis till 

villaområde i början av 1990-talet. För närvarande finns det 27 tomter. Marken 

inom planområdet är i kommunal ägo. 

Vegetationen utgörs framför allt av gräs, endast enstaka lövträd förekommer. 

Inom planområdet finns inga naturvärden upptagna i det kommunala 

naturvårdsprogrammet. 

 

2.3 Planerad markanvändning 

Planen syftar till att förtäta området utan att naturvärdena går förlorade. Den 

utbyggnad av villaområdet Skogshem med 14 nya tomter
5
 för villor inom del av 

Skönberga-Husby 11:83 samt del av Högby 1:108. Detaljplanen ska även 

möjliggöra yta för förskoleändamål. Det innebär att den ängsmark som området 

består av idag kommer att omvandlas till huvudsakligen villaområde (Tabell 1). 

                                           
4
 SGU, 2016. Kartvisare jordarter. [http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-

25-100-tusen-sv.html], hämtad 2016-07-01. 
5
 Larsheim, M., 2016-05-30. Muntlig källa. Enligt planbeskrivningen möjliggör 

detaljplanen utbyggnad för "småhusbebyggelse med en variation av enbostadshus, 
parhus, radhus samt kedjehus". 
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Tabell 1. Nuvarande och framtida markanvändning i planområdet 

beräknat utifrån ortofoton samt planbeskrivningen. 

  
Nuvarande Framtida 

ha ha 

Väg (grus) 0,21 - 

Väg (asfalt) - 0,32 

Ängsmark 2,22 0,01 

Villaområde - 2,09 

Summa 2,42 2,42 

 

Planbeskrivningen omfattar ett större område i väster med åtta tomter, mark för 

tekniska anläggningar samt 

 del av Liljerumsvägen, ett område i öster med fem tomter, en lokalgata samt 

mark för tekniska anläggningar och slutligen ett område mellan dessa med 

endast en tomt (Figur 4). För villabebyggelse är minsta tillåtna fastighetsstorlek 

1 100 m
2
 och högst 25 % av fastigheten får bebyggas. Förskola får uppföras på 

högst 30 % av fastigheten. 

Dagens grusväg (Liljerumsvägen) planeras asfalteras med bibehållna diken på 

ömse sidor. I det östra området planeras det för en ny lokalgata (Figur 4). 

 

Figur 4. Detaljplan upprättad 2015-09-17 för del av Skönberga-Husby 11:83 

samt del av Högby 1:108. Detaljplanen innefattar tre delområden där det 

planeras för totalt 14 villatomter, varav en som avsätts för förskoleändamål, 

samt två mindre ytor för tekniska anläggningar samt en lokalgata. 
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2.4 Avrinningsområde och recipient 

Dagvatten från planområdet avvattnas till en mindre bäck drygt 100 meter 

väster om planområdet. Denna bäck är ett biflöde från Värlesjön och leds till 

Storån, som är en vattenförekomst och omfattas av EU:s ramvattendirektiv. 

Storån är ett näringsrikt vattendrag och större delen av ån har otillfredsställande 

eller måttlig ekologisk status. Storån mynnar ut i Slätbaken, en Östersjövik vars 

inre delar är kraftigt belastade av kväve och fosfor. En betydande del av 

belastningen härstammar från Storån. 

Skogshem ligger inom delavrinningsområdet "Vid mätstation Söderköping
6
" 

(Figur 5). Inom delavrinningsområdet består markanvändningen av 52 % 

skogsmark, 43 % jordbruksmark och drygt 4 % urbant. 

Modellerad data beräknar att cirka 70-80 % av närsaltsbelastningen i 

delavrinningsområdet härstammar från agrara aktiviteter. Diffus avrinning från 

urbana områden inklusive dagvatten beräknas stå för en bruttobelastning på 

681 kg N/år (2 % av total kvävebelastning) och 113 kg P/år (4 % av total 

fosforbelastning). 

 

Figur 5. Planområdet ligger inom delavrinningsområdet "Vid mätstation 

Söderköping" (markerad med transparent blå färg), som avvattnas till Storån 

som i sin tur rinner ut i Slätbaken. Källa: SMHI
7
. 

 

                                           
6
 Delavrinningsområdets AROID är 648423-153100 i SMHI Vattenwebb. 

7
 SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. [http://vattenwebb.smhi.se/ 

modelarea/], hämtad 2016-08-10. 
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2.5 Avrinning av yt- och dagvatten 

Dagvatten från planområdet avvattnas huvudsakligen via en dagvattenledning i 

Skogshemsvägen och ett öppet vägdike utmed Liljerumsvägen (Figur 6) och 

samlas i en naturlig lågpunkt i områdets nordvästra hörn. Härifrån leds vattnet 

under Liljerumsvägen och vidare västerut i ett täckdikessystem till den bäck 

som ligger drygt 100 meter väster om planområdet. Även på västra sidan om 

Liljerumsvägen löper ett öppet vägdike. 

Inom planområdets östra delområde finns ett dikessystem för avvattning av 

ängsmark och tillrinningen från omgivande skogsmark (Figur 6 och Figur 8). 

Avledningsvägar utanför detaljplaneområdet är oklara. Antingen leds vattnet i 

ett dike norrut genom skogsmark till en ravin som syns i det topografiska 

underlaget eller möjligtvis söderut i ett befintligt dike mot Skogshemsvägen. 

Dikena tycks inte vara rensade på länge och det östra delområdet är enligt 

uppgift från kommunen idag något sankt. 

 

Figur 6. (Ovan) Vy från Liljerumsvägen i södra delen av planområdet, foto 

taget i nordlig riktning. Grusvägen planeras att asfalteras. Det löper öppna 

vägdiken på vardera sida om vägen. På den inhägnade betesmarken planeras 

för åtta tomter, varav en förskola. (Nedan) Del av ängsmarken som utgör 

planområdets östra del där det idag rinner diken för avvattning av ängsmark 

och omgivande skogsmark. Foto taget i nordlig riktning. Här planeras för en 

lokalgata och fem tomter. 

Den västra delen av planområdet avvattnas i nordvästlig riktning utmed 

Liljerumsvägen medan de två andra delarna avvattnas via dagvattenledning i 

Skogshemsvägen (Figur 7). 
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Figur 7. Övergripande avrinningsvägar. Tjocka blåa pilar är diffus avrinning 

från omgivande naturmark utifrån topografiskt underlag. Ljusblå pilar är 

avrinning i diken och gröna pilar avrinning genom dagvattenledningar och 

täckdikessystem. Streckade blå linjer är möjliga avrinningsvägar för 

dikessystemet i östra delområdet. 
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2.5.1 Instängda områden 

Den mellersta delen av planområdet är en lokal lågpunkt. De omgivande 

trösklarna är låga och antas kunna hanteras genom uppfyllnader.  

För att inte riskera försämra förutsättningarna för byggande inom planområdets 

östra delområde bör avvattning av ängsmarken och tillrinningen från 

omgivande skogsmark säkerställas, till exempel genom omläggning av 

befintliga diken (Figur 8). Nya dikessträckor utformas med fördel som 

svackdiken (se avsnitt 4.4.1). 

 

Figur 8. (T.v.) Ett av dikena i det östra området, foto taget mot nordväst. Vid 

fältbesök var diket torrt. (T.h.) Planritning över det östra området i 

Skogshem, med avvattningsdiken markerade (blå linjer). Diken har antingen 

identifierats vid platsbesök eller utifrån ekonomiska kartan. 

2.5.2 Översvämningsrisk 

Planområdets lägsta del ligger på ca +30 m och det föreligger inte någon risk 

för översvämning i samband med höga flöden  i vattendrag eller höga 

vattenstånd i havet. 

 

2.6 Lokala målsättningar för dagvattenhantering 

I planbeskrivningen för Skogshem anges att dagvatten inom kvartersmark ska 

så långt möjligt infiltreras inom respektive tomt. Markförändringar som 

påverkar ytavrinningen på intilliggande mark får inte förekomma. 

Tillgången av vatten med hög kvalitet är beroende av att alla vattentäkter 

skyddas från påverkan och föroreningar. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag 

påverkas bland annat av diffusa utsläpp av dagvatten från tätbebyggelse. Nya 
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bostäder och verksamheter innebär att dagvatten behöver tas omhand. I och med 

detta anger kommunens VA-policy
8
 att: 

 Inga nya bostäder kommer att byggas om påverkan av vattenkvaliteten 

kan bli negativ. 

 Kommunen ska verka för att dagvatten omhändertas nära källan (LOD). 

 Kommunen ska eftersträva att förorenat dagvatten omhändertas och 

renas innan utsläpp till vattendrag sker. 

 

2.7 Syntes av förutsättningarna 

Recipienten Storån har idag måttlig ekologisk status och är bland annat 

påverkad av övergödning. Möjligheten att uppnå god status för enskilda 

kvalitetsfaktorer för ån får inte försämras. Inte heller får påverkan på 

vattenkvaliteten bli negativ enligt lokala föreskrifter. 

Dagvattenhanteringen i planområdet behöver därför framför allt begränsa 

bidraget av fosfor från området. Detta behöver ske med lokala och naturnära 

metoder som fördröjer och renar dagvattnet. Då området är beläget på lermark 

krävs att nya kompenserande magasineringsvolymer skapas i takt med att 

området ökar sin hårdgörningsgrad. 

                                           
8
 Söderköpings kommun, 2012. VA-policy. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-

17 § 156. 
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3 Planens inverkan på dagvattnet  

I och med den förändrade markanvändningen förväntas dimensionerande 

flöden, årsavrinning samt föroreningsbelastningen i dagvattnet förändras. Nedan 

presenteras förväntad förändring utifrån detaljplanens utformning. Det är viktigt 

att ha i åtanke att nedanstående beräkningar är utförda med hjälp av schabloner. 

Resultaten ska ses som en indikation på förväntad förändring.  

 

3.1 Dimensionerande flöden utan åtgärder 

För bestämning av dimensionerande flöden har rationella metoden använts 

(Formel 1). Det är en statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre 

områden (upp till cirka 50 hektar) med liknande rinntider inom området
9
. 

Formel 1. Rationella metoden, beräkning av dimensionerande flöde. 

 

                  

   qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

   A = avrinningsområdets area [ha] 

   φ = avrinningskoefficient [-] 

   i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha], beror på 

   regnets återkomsttid 

   kf = klimatfaktor [-] 

För de olika regntillfällena anges återkomsttider. Ett 10-årsregn har exempelvis 

en återkomsttid på 10 år, vilket innebär att sannolikheten att det inträffar ett 

enskilt år är 10 %. Sannolikheten att ett 10-årsregn inträffar under någon gång 

under en 10-årsperiod är 63 %. Sannolikheten att ett 10-årsregn överskrids 

under en 10-årsperiod är alltså större än sannolikheten att den underskrids. I 

resultaten (Tabell 2) redovisas dimensionerande flöden för 2-, 10-, 20- och 100-

årsregn. 

För beräkning av den rationella metoden har avrinningskoefficienter hämtats 

från P110
10

. En varaktighet på 10 minuter antas för det dimensionerande 

regntillfället. 

Vid dimensionering av nya dagvattenanläggningar rekommenderas numera en 

klimatfaktor för att ta hänsyn till förväntade ökade nederbördsmängder och 

nederbördsintensiteter i framtiden. En klimatfaktor på 1,25 har använts i denna 

utredning då det rekommenderas i P110 vid beräkning av dimensionerande 

flöde för nederbörd med kortare varaktighet än en timme. Detta 

överrensstämmer väl med SMHI:s förväntade medianökning av 

                                           
9
 Lyngfelt, S., 1981. Dimensionering av dagvattensystem - Rationella metoden. 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Rapport nr. 56. 
10

 Svenskt Vatten, 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten - Funktionskrav, 

hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikation 
P110. ISSN 1651-4947. 
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nederbördsmängden vid korttidsnederbörd med 10 års återkomsttid i 

Östergötlands län. 10-årsregn förväntas öka i intensitet med 20-27 % till slutet 

av detta århundrade, beroende på utsläppsscenario
11

. 

Resultaten av beräkningarna visar att de dimensionerande flödena i planområdet 

förväntas öka med 185 % efter exploatering (Tabell 2). Ett 10-årsflöde 

motsvarar 285 l/s hared
12

. I och med ökad hårdgörning innebär det att 10-

årsflödet ökar från 80  l/s till 227 l/s då den viktade avrinningskoefficienten 

ökar från 0,11 till 0,33. Avrinningskoefficienten är ett tal mellan 0 och 1 som 

beskriver andelen av nederbörden på en yta som förväntas avrinna. 

Tabell 2. Resultat av beräkningar av dimensionerande flöden. 

Reducerad area är arealen för markanvändningen multiplicerad med 

avrinningskoefficienten  (Ф). Flöden är beräknade för 2- (Q2), 10- 

(Q10), 20- (Q20) och 100-årsregn (Q100) enligt rationella metoden. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. Area Q2 Q10 Q20 Q100 

Ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

Nuvarande 2,42 0,11* 0,28 47 80 100 170 

Framtida 2,42 0,33* 0,80 134 227 285 487 

Ökning [l/s] 
   

+87 +147 +185 +316 

  
  +185 % 

*Viktad avrinningskoefficient för hela området. 

 

3.2 Årsavrinning och föroreningsbelastning utan 
åtgärder 

Den totala föroreningsbelastningen från dagvatten har beräknats utifrån 

nuvarande och framtida markanvändning i planområdet med hjälp av 

StormTac
13

. StormTac är en statisk modell som utifrån markanvändning och 

årsnederbörd beräknar förväntade halter och mängder av föroreningar i 

dagvattnet. Modellen använder avrinningskoefficienter och schablonhalter som 

är markanvändningsspecifika. Dessa schabloner behandlar därför alla ytor som 

klassas som "villaområden" som ett genomsnittligt sådant. Material på tak, 

fasader, armaturer m.m. kan exempelvis vara av betydelse för dagvattnets 

föroreningsbelastning. Då schablonerna bygger på mätningar från befintliga 

områden kan bra materialval innebära lägre halter än de som presenteras nedan 

(Tabell 3 och Tabell 4).  

Beräkningen beskriver en framtida situation utan lokalt omhändertagande av 

dagvatten. Vid jämförelse med situationen före exploatering ger det en grund 

för att bedöma åtgärdsbehovet i det planerade området. 

Årsavrinningen av dagvatten från området ökar med drygt 3 600 m
3
/år då den 

viktade avrinningskoefficienten ökar från 0,10 till 0,33 (Tabell 3). Det 

                                           
11

 Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G., Björck, E., Johnell, A., Axén 

Mårtensson, J., Nylén, L., Ohlsson, A., Persson, H., Sjökvist, E., 2015. Framtidsklimat i 
Östergötlands län − enligt RCP-scenarier. SMHI, Klimatologi nr 23. ISSN 1654-2258. 
12

 Reducerad area är den effektiva hårdgjorda ytan, det vill säga arealen gånger 

avrinningskoefficienen (Ared = A · φ). 
13

 Larm, T. StormTac v. 2016-03. [http://stormtac.com/], hämtad 2016-06-22. 



 

__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering i Skogshem, Söderköpings kommun, Calluna AB, WRS AB 

Upprättad 2017-01-18 

16 (35) 

motsvarar en förändring av medelflödet från nuvarande 0,05 l/s till 0,17 l/s, en 

ökning på drygt 200 %. 

I Skogshem ökar framtida föroreningsbelastning då markanvändningarna 

"villaområde" och "Väg 1" (asfalterad lågtrafikerad väg) har högre 

schablonhalter och avrinningskoefficienter än nuvarande "grusväg" och 

"ängsmark"
14

. Belastningen av näringsämnena fosfor och kväve förväntas öka 

med cirka 300 %, partikulärt material med runt 400 % och oljeföroreningar 

nästan tiodubblas (Tabell 3). Dock sker alla dessa ökningar från låga nivåer. De 

absoluta ökningarna är förhållandevis små. Exempelvis kan en ökning av 

näringsämnesbelastningen med 0,7 kg P och 7,0 kg N jämföras med 

medianvärden för årliga förluster från åkermark i Östergötlands slättbygder på 

0,35 kg P/ha samt 8,4 kg N/ha
15

. Ökningen i närsaltsbelastning motsvarar alltså 

det läckage som cirka 1-2 hektar jordbruksmark står för. 

Tabell 3. Beräknad årsavrinning och belastning i StormTac av 

näringsämnen (P och N), partiklar (SS) och oljeföroreningar före och 

efter planerad exploatering. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. Area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m
3
 kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 2,42 0,10* 0,25 1 640 0,2 2,2 55 0,3 

Framtida 2,42 0,33* 0,80 5 370 0,9 9,2 271 2,8 

Ökning    
3 630 0,7 7,0 217 2,5 

   
+221% +290% +320% +397% +925% 

* Viktad avrinningskoefficient för hela området. 

 

Även föroreningsbelastningen av tungmetaller förväntas öka i och med 

förvandlingen av Skogshem från primärt ängs- och betesmark till villaområde. 

Ökningarna varierar mellan olika ämnen och ligger mellan dryga 350 % upp till 

nästan 2 700 % (Tabell 4). Även beror de stora procentuella ökningarna på en 

ökning från nuvarande låga nivåer. 

Tabell 4. Beräknad belastning i StormTac av tungmetallerna bly, 

koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver före och efter 

planerad exploatering. 

Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

Nuvarande 8 23 51 0,4 2,7 1,0 0,02 

Framtida 40 108 331 2,2 27 28 0,20 

Ökning 32 85 280 1,8 24 27 0,18 

 
+414% +369% +549% +470% +868% +2655% +1141% 

 

                                           
14

 I StormTac har nuvarande hästhagar klassificerats som markanvändningen 

"ängsmark". På så sätt har en låg nuvarande belastning av exempelvis fosfor antagits 
medan det i verkligheten kan vara en högre belastning idag på grund av markslitage 
och spillning som bidrar till läckage av näringsämnen. 
15

 SLU, 2016. Jordbruksvatten - en databas inom Datavärdskap Jordbruksmark: 

Växtnäring i typområden på jordbruksmark. 
[http://jordbruksvatten.slu.se/vaxtnaring_start.cfm], hämtad 2016-08-10. 
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3.3 Syntes av planens inverkan på dagvattnet 

Med planerad exploatering av planområde visar schablonmässiga beräkningar 

att dimensionerande flöden, årsavrinning och föroreningsbelastning kommer att 

öka mångdubbelt. Ökningen sker dock från låga nivåer och transporten av 

näringsämnen och tungmetaller har troligen försumbar inverkan på recipienten. 

Dock bör det som princip eftersträvas att belastningen inte ökar varvid ett 

dagvattensystem med lokalt omhändertagande, fördröjning och trög avledning 

krävs. Ett förslag till sådant system ges i avsnitt 4.  
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4 Förslag på dagvattenhantering  

Dagvatten bör enligt kommunala målsättningar flödesutjämnas och renas lokalt. 

Generellt är det önskvärt att dagvatten infiltreras. Dock ligger planområdet på 

ett lager med glacial lera med inslag av berg i dagen, vilket innebär en 

begränsad infiltrationskapacitet i området. Därför bör infiltrations- och 

fördröjningsmöjligheter förstärkas med exempelvis LOD-lösningar (Lokalt 

Omhändertagande av Dagvatten). Därefter kan dagvatten avledas genom så 

kallade tröga system som utjämnar flödestoppar, och slutligen eventuellt 

genomgå en samlad fördröjning innan utsläpp till recipient (Figur 9). 

 

Figur 9. Illustration av olika kategorier av öppna dagvattenlösningar. Källa 

Svenskt Vatten
16

. 

De dagvattenalstrande ytorna i området kommer framför allt att vara 

lokalgatorna, som är planerade att beläggas med asfalt, hustak och eventuella 

uppfarter och parkeringsytor inom tomtmark. Med tomtarealer på i snitt 

1 500 m
2
 som får bebyggas till högst 25 % finns dock goda möjligheter till en 

effektiv dagvattenhantering. Nedan beskrivs ett principiellt förslag på 

dagvattenhantering som sedan följs av beskrivningar av föreslagna åtgärder. 

 

4.1 Principiellt förslag 

Ett principiellt förslag för dagvattenhantering inom planområdet har tagits fram 

(Figur 10). Det föreslås att alla garageuppfarter och parkeringsytor inom 

planområdet anläggs med någon typ att genomsläpplig beläggning och att detta 

regleras i detaljplanen om möjligt. 

Det större området i väster med åtta tomer har bra förutsättningar för avledning 

av vatten genom den naturliga sluttning som genomskär området. Några 

utkastare på husen kan via betongrännor avleda takvattnet ut över en gräsyta 

som sluttar svagt mot de små svackdiken som föreslås gå parallellt längs med 

tomtgränserna. Andra utkastare kan anslutas till regntunnor som förses med ett 

bräddavlopp som även de leds mot svackdikena. 

                                           
16

 Svenskt Vatten, 2011. Hållbar dag- och dränvattenhantering – Råd vid planering 

och utförande. Publikation 105, ISSN 1651-4947. 
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Svackdikena ansluter i sin tur till det öppna och gräsbeklädda vägdiket som 

mynnar ut i en dagvattendamm. Dammen kan antingen vara en så kallad torr 

damm, som endast periodvis under längre och intensivare nederbördstillfällen 

fylls med vatten, eller ha en permanent vattenspegel. Dammen behöver vara 

minst 40-60 m
2
 om endast den västra delen av planområdet ansluts (åtta tomter, 

varav en förskola, samt delar av vägen). Det finns troligen möjlighet att ansluta 

i princip hela Skogshem
17

 till dammen då det finns en befintlig 

dagvattenledning som mynnar ut i en svacka i nuvarande ängsmark, strax 

ovanför möjlig placering för torr damm. I sådana fall skulle en yta på minst 

180-270 m
2
 krävas

18
. 

Förskoletomten föreslås att den förses med en synlig, öppen dagvattenhantering 

som kan användas till lärande och lek. Det finns många sätt att gestalta området 

på som inkluderar regntunnor, rännor, rabatter och små diken. 

Dagvattnet från den mittersta tomten kan avledas via utkastare och täta avledare 

till stenkistor på husets södra sida, medan den norra sidan kan avledas till det 

befintliga vägdiket. 

I den östra delen av området behöver hänsyn tas till det befintliga dikessystem 

som avvattnar ängsmark och omgivande skogsområde. Diket kan dras om längs 

med planområdets norra gräns och sedan användas för att avvattna de två 

tomterna i norr. Avledning av dagvatten bör ske från utkastare via tät avledning 

som sluttar mot en gräsyta och vidare mot det nya diket. Diket läggs sedan om 

så att det leder söderut och in i en mindre damm på minst 40-60 m
2
 vid 

Skogshemsvägen. 

Resterande tre tomter kan avvattnas mot ett makadamdike som sträcker sig 

längs med lokalgatan. Kulvertering kan ske under lokalgatan för att leda diket 

till dammen som inryms inom området för "tekniska anläggningar". Eventuellt 

kan även befintlig fastighet utanför planområdet anslutas till dammen. 

Med föreslagna åtgärder finns potential att kraftigt begränsa vattenflöden och 

föroreningar ut ur planområdet. Schablonmässiga reningskapaciteter för de 

föreslagna dagvattenåtgärderna finns i Tabell 5. 

                                           
17

 Totalt 39 tomter inklusive den nya bebyggelsen, men exklusive de två tomter i norr 

som antas avvattnas mot omgivande skogsmark. 
18

 Beräknat på att en damm behöver vara cirka 1,0-1,5 % av avrinningsområdets 

hårdgjorda areal. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering i Skogshem, Söderköpings kommun, Calluna AB, WRS AB 

Upprättad 2017-01-18 

20 (35) 

Figur 10. En principskiss över föreslagen dagvattenhantering för 

planområdet. 
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Tabell 5. Reningskapaciteter för näringsämnen (P och N), 

tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni och Hg), partiklar (SS) och olja 

för ett urval av dagvattenanläggningar som anses vara aktuella för 

Skogshem. Värdena är schablonmässiga och varierar beroende på 

anläggningens utformning och dagvattnets innehåll. Källa: 

StormTac
19

.

Anläggning 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

% % % % % % % % % % % 

Dike, vägdike 30 10 40 25 55 35 35 50 10 70 85 

Svackdike 30 40 70 65 65 65 60 50 15 70 85 

Torr damm 20 25 80 30 45 80 45 60 10 55 75 

Perkolationsmagasin 
med makadam 

60 55 85 85 85 85 85 90 45 90 90 

Permeabel asfalt 65 75 70 75 95 70 70 65 45 90 85 

4.2 Alternativt förslag 

Vid handläggning av planärendet har ett alternativt förslag från Söderköpings 
kommun framkommit (Figur 11). Här föreslås tomterna i väst avvattnas i det 

befintliga vägdiket. Dessutom  anläggs en dagvattenledning ovanför de 

planerade tomterna för att omhänderta dagvatten från befintliga tomter. 

Tillsammans med dagvattnet i de befintliga ledningarna leds detta sedan till ett 

eventuellt utjämningsmagasin/damm. 

För tomterna i öst anläggs nya dagvattenledningar som ansluts till de befintliga i 

Skogshemsvägen. Härifrån leds vattnet vidare mot det eventuella 

utjämningsmagasinet/dammen. I planbeskrivning kommer LOD att förespråkas 

med åtgärder som utkastare, genomsläpplig beläggning m.m. 

I och med anläggning av nya dagvattenledningar kommer dagvattnet från 

planområdet i princip inte att genomgå någon "trög avledning" (se Figur 9). För 

att uppnå tillräcklig rening är det därför nödvändigt att tillräckliga LOD-

åtgärder installeras på de nya fastigheterna samt att en damm eller 

utjämningsmagasin anläggs. 

Rent avvattningsmässigt kan endast LOD-åtgärder tillsammans med befintligt 

vägdike och planerade dagvattenledningar räcka. Med hänsyn till kommunens 

VA-policy och gällande miljökvalitetsnormer i berörda recipienter bör dock 

även samlad fördröjning och rening ske i ett utjämningsmagasin eller damm. En 

eventuell damm skulle ge förutsättningar för en effektivare och säkrare rening 

än vad bara vägdiket kan förväntas ge. 

19
 Larm, T. StormTac v. 2016-07. [http://stormtac.com/], hämtad 2016-08-03. 
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Figur 11. Ett alternativt förslag från Söderköpings kommun för dagvattenhanteringen 

i Skogshem. 
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4.3 Lokalt omhändertagande på kvartersmark 

Planområdet har en stor andel grön mark vilket ger goda förutsättningar för 

öppen dagvattenhantering. Därför bör grundprincipen bör vara att inget 

dagvatten ska avledas direkt från fastigheten utan att först passera en grönyta. 

4.3.1 Dagvatten från tak 

Vid nyexploatering är materialval för tak, fasader, armaturer m.m. av stor 

betydelse för föroreningsbelastningen på dagvattnet. Inerta material som 

exempelvis betong eller tegel att föredra framför plåt (även målad) där 

urlakning av metaller kan ske. Koppartak och förzinkade räcken och armaturer 

bör också undvikas. 

Dagvatten bör ledas från tak ut via utkastare och en minst 2,5 meter lång tät 

avledning, exempelvis en betongränna. Fallet bör vara minst 5 % de första tre 

första metrarna från husgrunden. Härifrån kan vattnet sedan ledas till en gräsyta, 

rabatt eller såsmåning om till ett anslutande öppet dike (Figur 12). 

Figur 12. Utkastare leder takvatten via en ränndal till en öppen gräsyta och 

ner till ett för perioden torrlagt svackdike. Exempel från Brobäcken. 

Ett alternativ är också att leda takvatten till perkolationsmagasin för infiltration 

och utjämning av dagvatten. Magasinen bidrar till att behålla den naturliga 

vattenbalansen genom att låta vattnet perkolera till omgivande mark och ner till 

grundvattnet. En typ av perkolationsmagasin är stenkistor; en grop i marken 

fylld med makadam och omgiven av ett geotexilmembran för att undvika 

inträngning av jord i magasinet (Figur 13). Även plastkassetter kan användas 

som perkolationsmagasin. De har en högre andel hålrum än stenkistor. 

Perkolationsmagasin bör anläggas minst två meter från huset, fem meter om 

huset har källare. 
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Figur 13. Utkastare med ränndalar/betongränna som leder vattnet till en 

stenkista. (T.v.) Exempel från Sigtuna kommun. (T.h.) Foto: NSVA
20

. 

Dock kan avrinnande regnvatten även utnyttjas som en resurs för att göra 

trädgårdar grönare och med inslag av ytor där dagvattnet kan synliggöras. 

Principen att behålla regnvattnet i regntunnor för bevattning av växter, odlingar 

och rabatter var en gång mycket vanlig, men har i vårt moderna samhälle nästan 

försvunnit. 

Regntunnor finns från de allra enklaste varianterna (Figur 14, t.v.) till 

regntunnesystem som är uppkopplade och kan börja tömma sig automatiskt upp 

till två dygn innan ett kraftigt regntillfälle förutspås. På så sätt får tunnorna 

maximal utjämningskapacitet när regnet kommer och kan fånga upp till 90 % av 

årlig avrinning
21

. Regntunnor bör inkludera något slags bräddutlopp som 

ansluter till dagvattennätet eller leder vattnet ut över en svagt sluttande gräsyta. 

  

Figur 14. (T.v.) En enkel regntunna som fångar upp takvattnet. Vid 

bräddning kan fukt skapa problem om tunnan står nära husgrunden. Foto: 

Stockholms stad. (T.h.) Regntunna i plast som kopplas på stuprör. 

Inloppsledningen fungerar även som bräddutlopp för att förhindra 

överfyllnad. Exempel från Nederländerna. 

                                           
20

 NSVA, 2016. Förslag på lösningar. [http://www.nsva.se/kundservice/ 

anslutning/felkopplade-ledningar/forslag-pa-losningar/], hämtad 2016-09-15. 
21

 RainGrid, 2016. Stormwater Smartgrids [https://www.raingrid.com/stormwater-

smartgrids/], hämtad 2016-09-16. 
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4.3.2 Dagvatten i förskoleverksamhet 

Dagvatten kan användas som en resurs inom förskoleverksamhet. Genom enkla 

lösningar som innefattar regntunnor, rännor och planteringar kan barn 

stimuleras och tillvarata regnvattnet för lek och lärande (Figur 15). 

Figur 15. Exempel på tillvaratagande av takvatten som en resurs för 

förskoleverksamhet. (a) Regntunna för bevattning av rabatter. Foto: MPCA
22

.

(b) Regntunna för vattenlek. Foto: Fonds 1818
23

. (c) ”Lökränna” för öppen

avledning som bjuder in till vattenlek. Foto: S:t Eriks
24

. (d) Betongplattor

med rännor och dammar (”vattenplattor”) som kan läggas i olika mönster.

Foto: Kathlijn de Booij
25

 (e) Öppen dagvattenränna i gatsten. Foto:

Groenblauwe Netwerken
26

. (f) Träränna för vattenlek (som skulle kunna

anslutas till en regntunna). Foto: Houtplezier
27

.

22
 MPCA, 2016. Minnesota Stormwater Manual. [stormwater.pca.state.mn.us], hämtad 

2016-09-16. 
23

 Fonds 1818, 2016. Startsida. [http://www.fonds1818.nl/], hämtad 2016-09-16. 
24

 S:t Eriks, 2016. Lökrännan. [http://steriks.se/produktsortiment/markbelaggning/ 

plattor/lokrannan/], hämtad 2016-09-16. 
25

 de Booij, K., 2013 [http://www.kathlijndebooij.nl/product/watertegels/], hämtad 

2016-09-16. 
26

 Groenblauwe Netwerken, 2016. Startsida. 

[http://www.groenblauwenetwerken.com/], hämtad 2016-09-16. 
27

 Houptleizer, 2014. Watergoot 2 uitlopen. 

[http://www.houtplezier.nl/producten/zand-en-water/watergoot-2-uitlopen], hämtad 
2016-09-16. 
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4.3.3 Dagvatten från parkeringsytor och lokalgator 

Vägdagvattnet från Liljerumsvägen omhändertas idag via ett öppet vägdike som 

även fortsättningsvis bör omhänderta vägdagvattnet samt motta dagvatten 

genom svackdiken från tomterna ovanför vägen. 

Dagvatten från enskilda uppfarter och parkeringsytor inom området leds med 

fördel ut över angränsande, lämpliga gräsytor inom fastigheten. Med 

genomsläpplig beläggning minskar avrinningen och föroreningar kan i hög grad 

bindas in till markpartiklar eller brytas ned i marklagret. Exempel på 

genomsläppliga material är permeabel asfalt, marksten med genomsläppliga 

fogar eller olika slags gräsarmeringar, till exempel betonghålsten eller raster av 

plast (Figur 16, Figur 17). 

Figur 16. Exempel på två olika uppfarter med  genomsläpplig yta. 

Figur 17. Parkeringsplats med gräsarmering i form av ett raster av plast 

("Pelleplattta") täckt med gräs. Foto: Veg Tech AB
28

.

28
 Vegtech, 2016. Markarmering - pelleplatta: Fotogalleri.[ http://www.vegtech.se/ 

markmiljoer/markarmering---pelleplatta/fotogalleri/], hämtat 2016-09-15. 
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4.4 Trög avledning 

Det vatten som inte omhändertas lokalt inom fastighet avleds via svackdiken i 

tomtgräns. Även makadamdiken kan vara ett alternativ.  

4.4.1 svackdiken och makadamdiken 

Svackdiken är öppna, breda gräsbeklädda diken med ett bottenskikt av poröst 

material (Figur 18). Små och medelstora nederbördsmängder tillåts infiltrera 

medan större nederbördsmängder leds bort kontrollerat från fastighetsmarken. 

Lutningen i vattnets riktning bör inte överstiga 4 % för att få tillräcklig 

flödesutjämning och reduktion av vattenhastigheten. På så vis tillåts även en del 

föroreningar att sedimentera och fastläggas. 

Om plats saknas för öppna dikeslösningar kan exempelvis makadamdiken vara 

ett alternativ (Figur 19). De kan anläggas under till exempel gräs- eller 

asfaltsytor. Eftersom infiltrationsmöjligheterna i området är begränsade bör 

även en dräneringsledning anläggas i botten av makadamdiken. Rörläggning bör 

endast ske där dessa passerar infarter och vägar. 

Figur 18. Ett svackdike fungerar som ett infiltrationsstråk för vägdagvatten. 

Det består av ett grunt dike med permeabel botten (matjord och 

sand/makadam), där uppsamlat vatten kan infiltrera ner till en uppsamlande 

dräneringsledning. Vid infiltration genom markskiktet avskiljs föroreningar 

effektivt. Exempel från Berlin. 
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Figur 19. Dagvattnet från en lokalgata i Gustavsberg avleds till ett 

makadamdike. I botten av makadamdiket ligger en dräneringsledning som 

kan omhänderta vattnet vid höga flöden genom kupolsilen. 

4.5 Samlad rening och fördröjning 

I planområdet finns det avsatt mark för "tekniska anläggningar" vilket ger 

förutsättningar att låta dagvatten genomgå ytterligare rening, fördröjning och 

infiltration genom exempelvis en dagvattendamm. 

4.5.1 Dagvattendamm 

Ytan i planområdets nordvästra del samt ytan i östra delområdet närmast 

Skogshemsvägen bedöms vara väl lämpade för att anlägga två mindre 

dagvattendammar (Figur 20). Om grundvattennivån tillåter kan exempelvis en 

torr damm anläggas. Dessa är gräsbeväxta skålformade ytor som normalt ligger 

torra men kan fyllas med vatten vid kraftigare regntillfällen. Botten av dammen 

anläggs med ett poröst material. Under torra perioder kan de utnyttjas som 

parkmark eller liknande. Den periodvisa torrläggningen underlättar för 

underhåll och borttransport av de föroreningar som sedimenterar i dammen. 

En dagvattendamm med permanent vattenspegel utformas ofta med en djupare 

sedimentationsdel innan vattnet leds genom en grundare sektion där bland annat 

växtligheten bidrar till att avskilja föroreningar. En damm bör uppta cirka 1,0-

1,5 % av avrinningsområdets reducerade area. 
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Figur 20. En mindre damm. 



__________________________________________________________________ 

Dagvattenhantering i Skogshem, Söderköpings kommun, Calluna AB, WRS AB 

Upprättad 2017-01-18 

30 (35) 

5 Effekter av föreslagen 

dagvattenhantering 

5.1 Effekt på flöden och årsavrinning 

Utan flödesutjämnande åtgärder beräknas dimensionerande flöden och 

årsavrinning  i området i princip tredubblas på grund av ökad andel hårdgjorda 

ytor (Tabell 2 och Tabell 3). Med föreslagna dagvattenåtgärder som fördröjer 

och utjämnar flöden i flera steg, exempelvis regntunnor, perkolationsmagasin, 

svackdiken och torra dammar, kommer dock ökningen att motverkas. En del av 

dagvattnet kommer istället att avdunsta, infiltrera och perkolera i de 

magasinsvolymer som skapas. 

5.2 Effekt på föroreningsbelastning 

Föroreningstransporten från planområdet av näringsämnen, tungmetaller, 

partiklar och olja förväntas mångdubblas när ängsmark konverteras till 

villaområde (Tabell 3 och Tabell 4). Dock sker ökningen från väldigt låga 

mängder, varför den årliga föroreningstransporten har räknats om till 

genomsnittliga årsmedelkoncentrationer, både före och efter planerad 

exploatering. Dessa halter jämförs med lokala riktvärden för dagvatten från 

Stockholm och Göteborg, samt mot uppmätta bakgrundshalter i Storån och 

modellerade halter i det aktuella avrinningsområdet (Tabell 6 och Tabell 7). 

Det finns idag inga nationella riktvärden eller maximalt tillåtna utsläppshalter 

för dagvatten. Därför tillämpar en del kommuner lokala riktvärden. 

Riktvärdesgruppen har tagit fram förslag till riktvärden i Stockholm som 

varierar något beroende på recipient och var i avrinningsområdet utsläppet sker. 

I detta fall är det lämpligt att jämföra med riktvärden 2M som avser utsläpp 

inom ett delavrinningsområde uppströms utsläppspunkt i recipient som är en 

mindre sjö, vattendrag eller havsvik. Göteborg stad har tagit fram riktvärden 

som tillämpas framför allt gentemot verksamhetsutövare men är intressanta att 

jämföra med för att se kravbilder och målsättningar för dagvatten. Halter 

jämförs även mot av SMHI modellerade värden med den hydrologiska modellen 

för vatten- och näringsämnestransport S-HYPE i det aktuella 

avrinningsområdet. 

Förväntad framtida belastning av näringsämnen från planområdet underskrider 

modellerade värden i avrinningsområdet. För olja, partiklar och kväve är 

förväntas framtida belastning, även utan dagvattenåtgärder, underskrida lokala 

riktvärden i Stockholm medan fosforbelastningen förväntas ligga i paritet med 

lokalt riktvärde (Tabell 6). Då fosfor oftast utgör det begränsande näringsämnet 

i sötvattensystem är det framför allt önskvärt att fosfortransporten minimeras 

med tanke på övergödning. 
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Tabell 6. Halter av fosfor, kväve, suspenderat material och olja i det 

framtida planområdet (utan dagvattenåtgärder) jämfört med lokala 

riktvärden, halter i Storån samt med modellerade värden. 

  P N SS Olja 

  mg/L mg/L mg/L mg/L 

Nuvarande planområde 0,15 1,3 33 0,2 

Framtida planområde (utan åtgärder) 0,18 1,7 52 0,5 

Riktvärden dagvatten Stockholm, 2M* 0,175 2,5 60 0,7 

Riktvärden VU dagvatten Göteborg** 0,050 1,25 25 1,0 

     
ARO "Vid mätstation Söderköping", årsmedel 1999-2014*** 0,22 3,6 - - 

* Riktvärdesgruppen, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholm: Regionplane- och 

trafikkontoret, Stockholms läns landsting, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

** Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2013.  Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 

förorenat vatten till recipient och dagvatten, reviderad 2013. Göteborg, Nr. R 2013:10. 

*** SMHI, 2016. SMHI Vattenwebb: Modelldata per område. [http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/], 

hämtad 2016-08-10. 

 

För tungmetaller underskrider förväntad belastning från planområdet (utan 

åtgärder) de lokala riktvärdena i Stockholm. Jämfört med Göteborgs stads 

riktvärden överskrids de endast för koppar och zink (Tabell 7). Bra materialval 

vid utformandet av byggnationer kan reducera koppar- och zinkhalter i 

dagvattnet. 

Tabell 7. Halter av tungmetaller i det framtida planområdet (utan 

dagvattenåtgärder) jämfört med lokala riktvärden och halter i 

Storån. 

  Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Nuvarande planområde 5 14 31 0,2 2 1 0,01 

Framtida planområde (utan åtgärder) 8 20 63 0,4 5 5 0,04 

Riktvärden dagvatten Stockholm, 1M* 10 30 90 0,5 15 30 0,07 

Riktvärden VU dagvatten Göteborg** 14 10 30 0,4 15 40 0,05 

* Riktvärdesgruppen, 2009. Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholm: Regionplane- och 

trafikkontoret, Stockholms läns landsting, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län. 

** Miljöförvaltningen Göteborgs stad, 2013.  Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 

förorenat vatten till recipient och dagvatten, reviderad 2013. Göteborg, Nr. R 2013:10. 

 

Syftet med föreslaget dagvattensystem för Skogshem är att begränsa tillförsel av 

i första hand fosfor och i andra hand övriga dagvattenassocierade föroreningar 

till Storån genom att omhänderta och rena dagvattnet nära källan i enlighet med 

kommunens riktlinjer. Tabell 6 och Tabell 7 visar att förväntade 

föroreningshalter i dagvattnet är relativt moderata. Ett extensivt system såsom 

föreslaget i avsnitt 4.1 har potential att kraftigt minska årsavrinningen av 

dagvatten, avskilja föroreningar och därigenom reducera halterna ytterligare.  
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6 Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna rörande dagvattenhanteringen för planområdet är att: 

 Planområdets recipient Storån är påverkad av övergödning och har

måttlig ekologisk status. Planområdet får inte försämra möjligheterna

för Storån att uppnå god status och därför principiellt inte öka

fosforbelastningen.

 Den västra delen av planområdet har bra topografiska förutsättningar

för avledning av dagvatten. Den mittersta och östra delen är planare

områden. Diket i nordöstra delen föreslås ledas om.

 Planområdet är belägen på ett lager av glacial lera där infiltrations- och

perkolationsmöjligheter är begränsade. Magasinsvolymer behöver

skapas för att kunna fördröja och rena dagvattnet. Dessa placeras i

första hand ovan eller nära markytan.

 Beräkningar visar att dimensionerande flöden, avrinning och

föroreningsbelastning förväntas ökas, dock från låga nivåer.

 För att begränsa avrinningen och föroreningstransporten krävs ett "trögt

dagvattensystem" som flödesutjämnar och renar vattnet i flera steg. Ett

exempel på sådant system återfinns i Figur 10. Detta system inkluderar

utkastare, regntunnor, svagt sluttande gräsytor, svackdiken,

genomsläpplig beläggning på parkeringsytor och garageuppfarter,

makadamdike samt två mindre dagvattendammar.
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Bilaga 1 

Beräkning av dimensionerande flöden med rationella 

metoden 

HÖ 160915 

Tabell A visar en utförligare beskrivning av beräkningar av dimensionerande 

flöde som beskrivs i avsnitt 3.1 

Tabell A. Resultat av beräkningar för dimensionerande flöden. 

Avrinningskoefficienter (φ) enligt P110. Markanvändning och arealer 

utifrån ortofoton och planbeskrivning. Reducerad area är arealen för 

markanvändningen gånger den markanvändningsspecifika 

avrinningskoefficienten. Flöden är beräknade för 2- (Q2), 10- (Q10), 

20- (Q20) och 100-årsregn (Q100) enligt rationella metoden.

Markanvändning 
Areal ϕ 

Red. 
Area 

Q2 Q10 Q20 Q100 

Ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

Nuvarande 

Väg (grus) 0,21 0,8 0,17 28 48 60 103 

Ängsmark 2,22 0,05 0,11 19 32 40 68 

SUMMA NUVARANDE 2,42 0,11* 0,28 47 80 100 170 

Framtida 

Väg (asfalt) 0,32 0,8 0,26 43 73 92 156 

Villaområde, tomter > 1000m
2
, kuperat 1,22 0,3 0,36 61 104 131 223 

Villaområde, tomter > 1000m
2
, flackt 0,88 0,2 0,28 29 50 63 107 

Ängsmark 0,01 0,05 0,00 0 0 0 0 

SUMMA FRAMTID 2,42 0,33* 0,80 134 227 285 487 

ÖKNING 
l/s +87 +147 +185 +316

+185 %

*Viktad avrinningskoefficient för hela området.
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Bilaga 2 

Beräkning av årsavrinning och föroreningsbelastning 

med StormTac 

HÖ 160915 

Tabell B och Tabell C visar utförligare beskrivningar av de beräkningar av 

årsavrinning och belastning av dagvattenföreoreningar som har gjorts med 

StormTac och som beskrivs i avsnitt 3.2. I beräkningarna användes 

årsmedelnederbörden för Söderköping 1994-2014 som var 660 mm
29

.

Tabell B. Beräknad årsavrinning och belastning av näringsämnen (P 

och N), partiklar (SS) och oljeföroreningar före och efter planerad 

exploatering. Avrinning och belastning är även uppdelade på varje 

markanvändningstyp i nuvarande och framtida planområde. 

Resultaten är beräknade med StormTac. 

Markanvändning 
Areal ϕ Red. Area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m
3
 kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 

Ängsmark 2,22 0,08 0,17 1 100 0,2 1,1 49 0,2 

Väg (grus) 0,21 0,40 0,08 550 0,0 1,1 5 0,1 

Summa 2,42 0,10* 0,25 1 640 0,2 2,2 55 0,3 

Framtida 

Väg 1 (ÅDT** 0) 0,32 0,85 0,27 1 810 0,3 4,4 116 1,4 

Villaområde 2,09 0,25 0,52 3 450 0,7 4,8 155 1,4 

Ängsmark 0,01 0,08 0,00 4 0,0 0,0 0 0,0 

Summa 2,42 0,33* 0,80 5 370 0,9 9,2 271 2,8 

ÖKNING 
3 630 0,7 7,0 217 2,5 

+221% +290% +320% +397% +925%

* Viktad avrinningskoefficient för hela området.
** ÅDT = årsmedeldygnstrafik, det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som antal fordon 

per dygn. ÅDT 0 innebär i StormTac att vägens ÅDT ligger mellan 0 och 500.

29
 SMHI, 2016. Luftwebb. [http://luftwebb.smhi.se/], hämtad 2016-06-17. 
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Tabell C. Beräknad belastning av tungmetallerna bly, koppar, zink, 

kadmium, krom, nickel och kvicksilver före och efter planerad 

exploatering. Belastningen är även uppdelad på varje 

markanvändningstyp i nuvarande och framtida planområde. 

Resultaten är beräknade med StormTac. 

Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

Nuvarande 

Ängsmark 7 16 33 0,3 2,2 0,5 0,01 

Väg (grus) 1 7 18 0,1 0,5 0,5 0,01 

Summa 8 23 51 0,4 2,7 1,0 0,02 

Framtida 

Väg 1 (ÅDT** 0) 5 38 54 0,5 13 7 0,15 

Villaområde 35 69 276 1,7 14 21 0,05 

Ängsmark 0 0 0 0,0 0 0 0,00 

Summa 40 108 331 2,2 27 28 0,20 

ÖKNING 
32 85 280 1,8 24 27 0,18 

+414% +369% +549% +470% +868% +2655% +1141%
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Kompletteringar till dagvattenutredning inom 
Skönberga-Husby 11:83 och Högby 1:108 i 
Skogshem, Söderköpings kommun 

Ny alternativ dagvattenlösning 

Alternativ dagvattenlösning i området Skogshem (Figur 1). Nedanför figuren följer 

kommentarer och beräkningar till detta förslag. 

Figur 1. Alternativt förslag på dagvattenlösning. 

Ny dagvattenledning utmed Liljerumsvägen 

Ur fördröjningssynpunkt och avskiljning av föroreningar är det önskvärt att avleda 

vattnet i det befintliga vägdiket. Det är rimligen också betydligt billigare. Utifrån 

fältbesök bör det inte ha några problem med att omhänderta dagvatten från de tomter 

som ska byggas på det område som i dag är betesmark. Kulvertering och ledning 

behövs egentligen inte förrän vattnet ska ledas in i utjämningsmagasinet. 

Svackdike i U-området istället för dagvattenledning som tar hand om 

dagvattnet från de befintliga tomterna utmed Skogshemsvägen. 

Uppskattning på dagvattenflödet. 

För beräkningarna antas att befintliga fastigheter fortfarande är påkopplade 

dagvattennätet. Svackdiket kommer därför framför allt att avvattna dagvatten från de 

delar av fastigheten som sluttar (åt sydväst) mot nuvarande ängsmark. Följaktligen 

antas halva arean för fastigheterna (0,39 ha) bidra till dagvattenflödet samt en mindre 

andel skogsmark (0,07 ha). För ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters 

varaktighet och klimatfaktor 1,25 innebär detta ett dimensionerande flöde (Q10) på 

35 l/s för svackdiket. 
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Svackdike istället för dagvattenledning som hanterar dagvattnet norr om 

de nya tomterna inom planområdets nordöstra del (på ängen). 

Det är en bra idé för att förhindra att ytavrinning från skogsmark kommer in på 

tomtmark, även om avrinningen troligen är förhållandevis liten. Kartunderlaget är inte 

tillräckligt för att göra en detaljerad kartering men ett dimensionerande 10-årsregn 

motsvarar troligen ett flöde på 10-15 l/s i svackdiket. 

Erforderlig storlek på det underjordiska utjämningsmagasin i västra E-

området. 

Erfarenheter visar att det ofta är mångdubbelt dyrare att anlägga magasinsvolymer 

under (t.ex. avsättnings- eller perkolationsmagasin) än ovan mark (t.ex. torra eller våta 

dagvattendammar). Underjordiska magasin lämpar sig framför allt i områden med 

platsbrist, vilket vi inte bedömer att Skogshem har. 

Utav de underjordiska fördröjningsmagasin som finns är kostnaden för 

perkolationsmagasin generellt lägre än för avsättningsmagasin. Skillnaden är att 

perkolationsmagasin har en öppen botten och/eller vägg. Även om marken i området 

består av lera kan då en del vatten perkolera under låga flöden och bidra till viss 

grundvattenbildning. Viktigt är dock att det finns tillräckligt avstånd mellan 

perkolationsmagasin och grundvattennivå. Detta krävs inte för avsättningsmagasin då 

de är täta. 

Beräkning av erforderlig volym har beräknats utifrån uppskattat avrinningsområde för 

magasinet (Figur 2). Avrinningsområdet består av befintligt villaområde, planerad 

nybyggnation samt omgivande skogsmark. Markfördelningen är 7,4 ha villaområde, 

0,3 ha väg samt 8,3 ha skogsmark, totalt 16,0 ha. Avrinningsområdets reducerade area 

är 2,7 hared. 

Figur 2. Lokalt avrinningsområde för underjoordiskt fördröjningsmagasin. Källa: 

Länsstyrelsens Webb-GIS1 

1 Länsstyrelserna, 2017. WebbGIS karta. [Online] http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/sverigeslanskarta/, hämtad 26 jan 2017. 
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Utifrån markanvändning i avrinningsområdet har erforderliga magasinsvolymer 

beräknats för olika tillåtna avtappningar (Tabell 1). Detta har gjorts för ett 

dimensionerande 10-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25. Tabellen visar att om det är 

önskvärt att ha ett maximalt utflöde (avtappning) från magasinet, som leds till bäcken 

västerut, på 10 l/s så bör magasinet rymma 1 332 m
3
. För en avtappning på maximalt 

50 l/s är erforderlig magasinsvolym 708 m
3
. 

Tabell 1. Erforderliga magasinsvolymer för fördröjningsmagasinets avrinningsområde med 

olika tillåtna maximala avtappningar. Beräkningarna inkluderar en klimatfaktor på 1,25. 

Tillåten maximal avtappning Erforderlig magasinsvolym 

l/s hared l/s m
3
/hared m

3
 

1,8 5 648 1 764 

3,7 10 489 1 332 

7,4 20 362 985 

11 30 313 851 

18 50 260 708 

26 70 229 622 

37 100 197 536 

55 150 162 442 

74 200 138 376 

110 300 105 285 

Tabell 1 visar total erforderlig magasinsvolym i avrinningsområdet. Det betyder 

exempelvis att om dagvattenanläggningar med magasinsvolymer installeras på andra 

ställen i området minskar volymbehovet  i fördröjningsmagasinet. 

Exempel 

Vi vill tillåta ett maximalt flöde på 20 l/s ut från fördröjningsmagasinet. Då är total 

erforderlig magasinsvolym 985 m
3
 (Tabell 1). På 25 tomter anläggs stenkistor på 8 m

3
 

med porositet 0,3 (dvs. 30 % hålrum). Inom området finns 200 m
2
 växtbäddar som är 

nedsänkta 25 cm. Totalt finns även 300 m svackdike med bredden 1,5 m och 

medeldjup 30 cm. 

Magasinsvolym stenkistor = 25·8·0,3 = 60 m
3
 

Magasinsvolym nedsänkta växtbäddar = 200·0,25 = 50 m
3
 

Magasinsvolym svackdike = 300·1,5·0,3 = 135 m
3
 

Magasinsvolym för utjämningsmagasin blir då 985 - 60 - 50 - 135 = 740 m
3


