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Hjo kommun vill undersöka möjligheten till förändring av detaljplan inom 

fastigheten Kv. Kättingen m.fl. Föreslagen detaljplaneändring innebär att största 

byggnadsarea av fastighetsarea ökar från 33 % till 80 %.  

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i och med detta ställs krav på att Hjo 

kommun redovisar att ökad exploatering inte riskerar MKN för Vättern – 

planområdets recipient.  

Syftet med utredningen är att undersöka hur dagvattensituationen inom 

planområdet förändras i och med föreslagen detaljplaneändring. Utredningen 

undersöker hur dagvattenflödena och föroreningstransporten ändras med 

avseende på ökad exploateringsgrad.  

Dagvattenhanteringen föreslås anpassas utifrån befintligt dagvattenledningsnät 

inom planområdet. Det har identifierats att befintligt dagvattennät inte kan avleda 

ett 10-årsregn vid utökad exploatering. Maximalt påkopplat flöde per fastighet har 

tagits fram, tillsammans med erforderligt magasineringsbehov per fastighet, för 

att inte överbelasta dagvattennätet.  

Det bedöms att närliggande dike/bäck har kapacitet att avleda flöden från 

planområdet där påkopplade ledningar går med max kapacitet. Vättern bedöms 

inte påverkas negativt av dessa flöden.  

Gällande föroreningsnivåer vid utökad exploateringsgrad bedöms påverkan vara 

minimal eftersom tillkommande yta utgörs av tak – vilket inte bidrar med höga 

halter föroreningar. Val av takmaterial bör dock beaktas och det är av stor vikt att 

takmaterialet utgörs av sådant som inte har negativ effekt på dagvattenkvalitén. 

Kring mer förorenande ytor, såsom parkeringsplatser, rekommenderas rening av 

dagvattnet.  

Det rekommenderas att det installeras avstängningsventiler inom 

ledningssystemet så att eventuella föroreningsflöden orsakade av spill, av 

exempelvis olja, kan stoppas innan det når nedströms dike/bäck. Oljeavskiljare 

bör även installeras.   

Skyfallsanalysen visar på att majoriteten av dagvattnet rinner ut från 

planområdet. Ett antal vattenansamlingar i anslutning till byggnation har 

identifierats. Det finns ingen naturlig magasinering som byggs bort vid ökad 

exploatering som försämrar situationen nedströms.  

 

  

Sammanfattning 
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Hjo kommun arbetar med att ändra befintlig detaljplan inom Kv. Kättingen m.fl. 

Arbetet innebär att befintligt tillstånd om 33 % exploatering inom fastigheterna 

ökas till 80 %. Tillkomsten av hårdgjord yta kan medföra en stor ökning av 

dagvattenflöden från planområdet. Syftet med dagvatten- och 

skyfallsutredningen är att undersöka konsekvenser av tillkommande hårdgjord 

yta och ta fram förslag på omhändertagande där behov förekommer avseende 

kvantitet/avledning och kvalitet/rening.  

Utredningen ska också säkerställa att förändringen i och med exploateringen inte 

medför försämrade förutsättningar för planområdets recipient att uppnå sin 

miljökvalitetsnorm (MKN). En översiktlig skyfallskartering för utredningsområdet 

utförs för att identifiera rinnvägar, eventuella lågpunkter och känsliga områden 

vid ett skyfallsregn.  

1. Bakgrund 
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Till grund för denna utredning ligger samtal med Hjo kommun, samt styrande 

dokument. Nedan redovisas underlag som använts vid framtagandet av denna 

utredning:  

• Planområdesgräns (Erhållet 2022-03-29) 

• Primärkarta (Erhållet 2022-03-29) 

• Yttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland (Erhållet 2022-03-29) 

• Svenskt vatten P110 (2016) 

• VA-plan för Hjo kommun (2019) 

• VA-ledningsnät (Erhållet 2022-03-29) 

2.1 Riktlinjer och styrande dokument 
Ett flertal riktlinjer styr arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i 

anslutning till utredningsområdet.  

2.1.1 Funktionskrav på dagvattensystem 

Dagvatten förekommer tillfälligt på markytan som avrinnande vatten. Det har sitt 

ursprung i regn och smältvatten. Funktionskraven för nya kommunala 

dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag- 

drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016). Hjo kommuns egen VA-plan styr 

dagvattensystemet enligt följande:  

• Öppna dagvattenlösningar ska förespråkas. 

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på 

ledningsnät och recipienter begränsas. 

2.1.2 Fördröjningskrav och anvisningar 

Fördröjningskravet på dagvatten anges i Hjo kommuns anvisningar för dagvatten. 

Dimensioneringen av fördröjningsanläggning ska göras enligt beräkningsmetodik 

från Svenskt Vatten P110. Vid dimensionering av dagvattensystem ska hänsyn 

tas till framtida klimatförändringar.  

2.1.3 Miljökvalitetsnormer 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även 

kallat Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status 

2. Underlag 
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inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska 

potential/status och kemiska kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid 

en viss tidpunkt.  

2.1.4 Riktvärden för dagvattenkvalitét och reningskrav 

Dagvatten förorenas av bland annat utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och 

luftburna föroreningar. Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och 

högtrafikerade vägar är särskilt förorenat. Hjo kommuns egen VA-plan styr 

reningskravet enligt följande: 

• Reningsbehovet för dagvatten från en viss yta måste alltid bedömas i 

varje enskilt fall utifrån dagvattnets föroreningsinnehåll och påverkan på 

recipienten. 

• Förorenat dagvatten bör renas före infiltration i marken eller utsläpp till 

recipient. 

2.1.5 Skyfallssäkring och klimatanpassning 

Skyfall är regnhändelser som är större än det regn för vilket dagvattensystemet 

är dimensionerat för. I framtiden förväntas extrema väderhändelser och 

naturolyckor såsom skyfall att öka. Konsekvenser vid skyfall kan innebära direkta 

skador på exempelvis byggnader, infrastruktur och jordbruk, minskad 

tillgänglighet till följd av översvämmade vägar och järnvägar samt även fara för 

liv. 

Skyfall avleds inte i dagvattensystemet utan kräver i första hand åtgärder på 

markytan. Att hantera skyfall handlar om att på ett kontrollerat sätt avleda vatten 

så att konsekvenserna av skyfallet blir så små som möjligt. Exempel på 

skyfallsåtgärder kan vara höjdsättning av mark, fördröjning, avledningsvägar och 

styrning av vatten exempelvis med vägbulor och kantstenar. 
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Områdets förutsättningar med avseende på bland annat geoteknik och topografi 

beskrivs översiktligt.  

3.1 Orientering och områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget cirka 2 km nordost om Hjo centrum, se Figur 1. Området 

gränsar till dike/bäck i söder, jordbruksmark i väst och norr och färdigtäckt deponi 

i öster. Storleken på planområdet är drygt 22,2 ha. Parallellt med denna rapport 

utreds möjlighet att upprätta industrimark norr om planområdet inom del av 

fastighet Norr 3:59.  

 

Figur 1. Planområdets placering i Hjo (Scalgo, 2022).  

3. Förutsättningar 
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Figur 2. Utbredning av planområdet.  

3.2 Geotekniska och marktekniska 
förhållanden 

Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att 

planområdet utgörs av postglacial sand och morän, se Figur 3. 

Infiltrationsmöjligheterna bedöms utifrån detta vara goda inom planområdet. Se 

karta som visar genomsläpplighet från SGU i Figur 4.  

Den närmaste mätningen på grundvattennivån som finns tillgänglig har skett cirka 

250 meter sydost från planområdet på fastighet Niten 4. Där har 

grundvattennivån uppmätts till 8 meter under marknivån. Det är en mätning från 

brunn från bergvärme. Eftersom marknivåerna inte skiljer nämnvärt mellan 

aktuell fastighet och planområdet, samt att det är liknande jordarter, bör 

grundvattennivån ligga på liknande nivåer inom planområdet.  
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Figur 3. Jordartskarta över planområdet. Orange område: Postglacial sand. Blått område: Morän. 

(SGU, 2022).  

 

Figur 4. Genomsläpplighet i området (SGU, 2022). Röd ring visar ungefärlig utbredning av 

planområdet. Blå ring visar punkt för inmätt grundvattennivå.  

3.3 Topografi och avrinningsområden  
Väg 195 ligger ca 380 meter norr om planområdet. Den agerar som en 

vattendelare och det är enbart mark söder om vägen som bidrar med dagvatten 

till planområdet. Dagvatten rinner in i planområdet från två riktningar, väst och 

norr.  
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Det västliga avrinningsområdet är från jordbruksmark. Vid större regn kommer 

dagvattnet rinna in i planområdet, se Figur 6. 

Det norra avrinningsområdet är i dagsläget en blandning av jordbruksmark och 

skog, men i och med planerad exploatering av Norr 3:59 kommer det i framtiden 

utgöras av industrimark. Föreslagen dagvattenhantering av Norr 3:59 kommer 

avleda vattnet längs med Sveavägens östra sida, vilket gör att det efter 

bebyggelsen inte kommer att rinna in vatten till planområdet norrifrån.  

Hela planområdet lutar söderut. Dagvattnets flödesriktning följer marklutningen. 

Ytligt dagvattenflöde kan ses i Figur 5 nedan. Figur 6 redovisar vilka ytor som 

avvattnas vart.  

 

Figur 5. Befintlig riktning av ytligt dagvattenflöde inom och i angränsning till planområdet (Scalgo, 

2022). 
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Figur 6. Avrinningsområden för planområdet. Grönt = Avrinningsområde. Planområdets gränser är 

markerat med svart (Scalgo, 2022). 

3.4 Befintliga diken och 
markavvattningsföretag 

Strax väster om och igenom planområdets västra del går 

markavvattningsföretaget Åsens DF av år 1945. Markavvattningsföretaget är 

kulverterat och leds under mark. Aktuell del av planområdet avleder sitt dagvatten 

via separat ledningsnät och bedöms därför ej påverka markavvattningsföretaget.  

  

Figur 7. Utsträckning av markavvattningsföretaget (mörkblå streckning), med tillhörande 

båtnadsområde (prickigt område) (Länsstyrelsen Västra Götaland Webgis (2022) .  
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Nedströms planområdet innan recipient rinner dike/bäck.  

 

Figur 8. Diket/bäcken strax nedströms planområdet.  

3.5 Befintligt dagvattenledningsnät 
Det finns befintliga dagvattenledningar inom planområdet, vilka används för 

avledning av dagvatten. Det planeras att framtida avledning av dagvatten sker på 

samma sätt.  

Dagvattennätet är uppdelat inom fyra delar av planområdet. Vilka ytor som 

belastar vilken del av nätet har uppskattats med analys av marklutning, 

vattengångar i ledningsnätet samt anslutande serviser. Uppdelning för vilken del 

av planområdet som ansluter till vilket dagvattennät redovisas nedan:  
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Figur 9. Indelning av vilka ytor av planområdet som avvattnas med vilket dagvattenledningsnät. Röd 

cirkel visar utloppspunkt till anslutande dike/bäck. Ljusblå linje redovisar markavvattningsföretaget.  

Framtida exploatering av Norr 3:59 planerar ansluta till dagvattennätet inom gult 

område och den ökade flödesbelastningen är medräknad för denna utredning.  
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Ytvattnets tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med 

avseende på ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer 

(MKN) ska uppnås i varje vattenförekomst. Vattenförekomsternas status 

klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

(HVMFS 2013:19).   

4.1 Vättern (WA11665077) 
Strax söder om planområdet ligger vattenförekomsten Vättern (WA11665077). 

Vättern är klassad som en sjö och har en ytarea på 1 756 km2. Recipientens 

status och MKN presenteras i Tabell 2. Statusen är hämtad från VISS (2022-02-

14). 

 

Tabell 1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Vättern enligt VISS (2022-

02-14). 

 Status Miljökvalitetsnorm  

Ekologisk status God God ekologisk status 

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus1 

1 Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter.  

Den ekologiska statusen för Vättern har bedömts som god. Det är 

undersökningar av fisksamhället som avgjort statusen. 

Den kemiska statusen har bedömts som ”uppnår ej god”. Bedömningen bygger 

på att uppmätta halter av PFOS, dioxiner, PBDE och kvicksilver i fisk överskrider 

respektive gränsvärde i fisk. Sedimentdata från vattenförekomsten visar på att 

halten tributyltenn (TBT) och antracen överskrider respektive gränsvärde i 

sediment. 

4.2 Grundvattenförekomst  
Planområdet ligger ovanpå grundvattenförekomsten Karlsborg- S. Fågelås 

(WA22881836). Den är klassad till god status. Den är inte skyddad och det krävs 

inga förebyggande åtgärder. Infiltration av förorenat dagvatten ska dock ändå 

undvikas utifrån Hjo kommuns VA-plan.  

 

  

4. Recipient och MKN 
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Föreslagen detaljplaneändring innebär att största byggnadsarea av 

fastighetsarea ökar från 33 % till 80 %. Endast hårdgjord yta som utgörs av 

byggnad, ex. takyta, tas hänsyn till i dessa procent. Markanvändning i form av 

parkering eller annan hårdgjord yta ingår ej. En avrinningskoefficient på 85 % har 

använts per fastighet inom området.  

5.1 Val av dimensionerande återkomsttid 
Enligt rekommendationer från Svenskt Vatten P110 ska återkomsttiden på det 

dimensionerande regnet för industriområden bestämmas utifrån områdets 

förutsättningar och bedöms från fall till fall. Parametrar man tar hänsyn till vid val 

av återkomsttid är följande: 

• Risker nedströms 

• Storlek på recipient 

Vid en bräddning kommer dagvattnet rinna längs med vägarna och ned i 

diket/bäcken. Storleken på bäcken bedöms kunna avleda större flöden. 

Recipienten Vättern kan ta emot stora dagvattenflöden. Utifrån detta väljs 10-

årsregn till den dimensionerande återkomsttiden. 

5.2 Fördröjningsbehov 
Fördröjningsbehovet sätts så att recipienten inte riskerar ta skada av höga flöden. 

Befintligt dagvattenledningsnät har en kapacitet att maximalt släppa ut 775 l/s 

från planområdet. Anslutande bäck bedöms kunna omhänderta detta flöde utan 

risk för erosion. Flödet bedöms inte heller riskera MKN för Vättern till följd av dess 

storlek. Fördröjningsbehovet sätts därmed till att inte överbelasta befintligt 

dagvattenledningsnät upp till och med ett 10-årsregn för framtida 

exploateringsgrad. För det framtida flödet används en klimatfaktor på 1,25.  

Befintligt dagvattenledningsnät har inte kapacitet att avleda det dimensionerande 

flödet inom planområdet, därför måste fördröjning ske inom varje fastighet. Varje 

fastighet får en servisanslutning till dagvattenledningsnätet på 160 mm. För att 

identifiera vad varje fastighet maximalt får släppa på har ledningsnätets kapacitet 

undersökts för varje område.  

 

5. Planerad exploatering och 
behov av dagvattenhantering 
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Tabell 2. Ledningskapacitet i utloppsledningen från varje område.  

Område Röd Blå Gul Turkos 

Ledningskapacitet  130 l/s 225 l/s 380 l/s 40 l/s 

 

5.2.1 Fördröjning område Röd 

Kapacitet i ledningsnät i område Röd är 130 l/s. Det är sex fastigheter som 

ansluter till ledningsnätet. Tillåtet påkopplat flöde per fastighet blir cirka 20 l/s.  

Fördröjningsbehov per fastighet redovisas i Bilaga 1.  

5.2.2 Fördröjning område Blå 

Kapacitet i ledningsnät i område Blå är 225 l/s. Det är 19 fastigheter som ansluter 

till ledningsnätet. Tillåtet påkopplat flöde per fastighet blir cirka 11 l/s.  

Fördröjningsbehov per fastighet redovisas i Bilaga 1.  

5.2.3 Fördröjning område Gul  

Kapacitet i ledningsnät är 380 l/s. Pågående detaljplan för fastighet Norr 3:59 

föreslås använda samma ledningsnät och belasta systemet med 120 l/s. Det 

lämnar 260 l/s för avledning inom område Gul.  

Det är nio fastigheter som ansluter till ledningsnätet. Tillåtet påkopplat flöde per 

fastighet blir cirka 28 l/s.  

Fördröjningsbehov per fastighet redovisas i Bilaga 1.  

5.2.4 Fördröjning område Turkos   

Kapacitet i ledningsnät i område Turkos är 40 l/s. Det är sex fastigheter som 

ansluter till ledningsnätet. Tillåtet påkopplat flöde per fastighet blir cirka 6 l/s.  

Fördröjningsbehov per fastighet redovisas i Bilaga 1.  

5.2.5 Beräkningsmetodik 

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (22.2.3) har använts för att 

beräkna dagvattenflöden från området. Genom nederbördsdata enligt Dahlström 

2010 (Svenskt vatten P110) och rationella metoden beräknar modellen 

dimensionerande flöden utifrån angivna avrinningsområden, återkomsttider, 

avrinningskoefficienter, klimatfaktor, etc.  

För varje fastighet har en rinntid på 10 minuter valts vilket är den minimala 

rinntiden som används för rationella metoden. Planområdets årsmedelnederbörd 

är 720 mm/år och korrigerat värde 790 mm/år. Uppmätt nederbördsvärde är från 

den närmaste aktiva mätstationen Skövde (stationsnummer 83230).  

5.3 Reningsbehov 
Föreslagen detaljplaneändring innebär tillkommande byggnadsareor, vilket i 

praktiken innebär ökad mängd takyta. Takytor bidrar generellt inte med stora 

föroreningsbidrag till dagvatten, men det skiljer sig mellan olika takmaterial. 

Metalltak rekommenderas generellt inte då det kan bidra att öka metallhalten i 
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dagvattnet. Även papptak kan släppa ut vissa (organiska) föroreningar. Gröna 

tak kan släppa ut näringsämnen vilket kan undvikas om de inte gödslas, vilket är 

möjligt vid val av lämpliga växter. Gröna tak kan bidra med fördröjning vilket 

minskar fördröjningsbehovet per fastighet.  

Enligt Vätterns status (se kapitel 4 Recipient och MKN) innebär tillkommande 

takytor inte någon risk för varken dess biologiska eller kemiska status.  

För fastigheternas smutsigare ytor, såsom parkeringsytor, bör någon form av 

rening utformas. Planområdets dagvattenledningsnät bör även utrustas med 

avstängningsventiler för möjlighet att stoppa flödet vid ett läckage av 

föroreningar, exempelvis olja eller i fall av brand. Förslag och rekommendationer 

för rening av dagvatten redovisas i kapitel 6.2 Rening inom kvartersmark.  
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6.1 Fördröjning inom kvartersmark 
För att få erforderlig magasinvolym efter fördröjningsbehovet redovisat i Bilaga 

1 kan nedanstående lösningar användas.  

6.1.1 Underjordiskt magasin  

Ett underjordiskt magasin kan vara uppbyggt på olika sätt, t ex. ett så kallat 

kassettmagasin som består av plastskelett och som lämpar sig för såväl 

infiltration som fördröjning, rörmagasin som i princip är överdimensionerade rör 

och/eller nedgrävda makadammagasin där porvolymen (i regel ca 30%) utnyttjas 

som magasineringsvolym. Plast- eller rörmagasin är i regel dyrare men mycket 

utrymmeseffektiva i förhållande till volymen dagvatten som kan magasineras på 

grund av deras effektiva volym på > 95 %.   

Det sker en viss rening i kassetterna genom sedimentering, men utförs inget 

kontinuerligt underhåll kan reningsförmågan försvinna relativt snabbt. På grund 

av svårtillgängligt underhåll rekommenderas inte underjordiska magasin för 

annat än magasinering. En kompletterande ytlig anläggning för rening bör 

utformas i stället.  

6.1.2 Makadamdike 

Ett makadamdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med makadam. 

Vattnet avleds ytligt eller via ledning till diket där det infiltrerar i makadamdiket 

och avleds vidare genom dräneringsrör, därmed kan makadamdiket 

tillhandahålla magasinering eftersom porvolymen används som temporär 

magasinvolym.  

Makadamdiken bidrar även med rening. Risken för igensättning och eventuella 

problem att avlägsna ackumulerat sediment bör beaktas. Sandfångsbrunnar 

uppströms inlopp till anläggningen bör finnas där dagvattnet bedöms ha höga 

halter suspenderat material. Ackumulerat sediment i botten på makadamdiket är 

svårt att avlägsna eftersom hela diket behöver grävas upp. 

6. Beskrivning och 
rekommendationer för 
dagvattenhantering 
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6.1.3 Svackdike 

Svackdiken är flacka diken som har en botten av vegetation, ofta gräs. De kan 

fördröja vatten genom trög avrinning. Om en magasinvolym skapas t. ex. genom 

tvärgående vallar och/eller upphöjda utloppsbrunnar kan även kraftiga nederbörd 

magasineras och därmed fördröjas. Rening sker främst genom gräsöversilning, 

där partiklar och partikelbundna föroreningar fastläggs längs svackdikets 

gräsbevuxna slänt.  

6.1.4 Gröna tak 

Om gröna tak anläggs på eventuella nya byggnader kan magasineringsvolymen 

på fastigheten minimeras. Vilka regn som kan fördröjas beror på takens 

utformning (lutning, substrattjocklek, mm.) och behöver därför utredas separat för 

varje taktyp. 

6.2 Rening inom kvartersmark  
Det rekommenderas att det upprättas reningsytor i anslutning till fastigheternas 

förorenande ytor, förslagsvis makadam eller gräsytor, se kapitel 6.1.2 

Makadamdike och 6.1.3 Svackdike. Ska dagvattnet fördröjas under mark kan en 

mindre reningsanläggning utformas uppströms. Reningsanläggningen 

rekommenderas vara dimensionerad för att kunna omhänderta minst 90 % av 

årsvolymen, d.v.s. utformad för att omhänderta ett studerat flöde på 90 %. För att 

se volymbehov per fastighet för det studerade flödet – se Bilaga 1.   

För tillkommande takytor i samband med detaljplaneändring bedöms inte 

föroreningsbelastningen öka i den grad att ökad rening behövs.  

6.3 Rening inom allmän platsmark  
Utloppsledningen för område Röd går till en mindre dagvattendamm innan det 

ansluter till nedströms dike/bäck. Denna damm bidrar med rening av dagvatten 

från mindre flöden. För resterande områden avleds dagvattnet direkt till 

diket/bäcken.  

För att minska risker för spridning av föroreningar rekommenderas att 

oljeavskiljare installeras. Även ventiler för att stänga av flödet inom befintligt 

ledningssystem rekommenderas.  

6.4 Föroreningskoncentrationer och 
förväntad rening 

Tillkommande ytor innebär takytor, vilka inte bidrar med särskilt hög 

föroreningsbelastning. Detta förutsätter att taken byggs av ett inert material som 

inte har stor påverkan på dagvattnets kvalité. Föroreningshalterna inom 

planområdet har modellerats för att ge förståelse för dess påverkan på 

recipienten.  

Belastningen av föroreningar i dagvattnet som planområdet genererar med 

föreslagen detaljplaneändring har beräknats med verktyget StormTac (v22.2.3), 

där beräknade föroreningshalter utgår från schabloner för hur stor 

föroreningsbelastning en viss typ av markanvändning kan ha.  
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Hjo kommun saknar riktvärden/målvärden för dagvattenkvalité. Beräknade 

föroreningskoncentrationer har därför jämförts mot riktvärden från Göteborgs 

Stad, för att ge en indikation på föroreningsnivåerna i dagvattnet. Vanliga 

dagvattenföroreningar, samt föroreningar som pekats på som problem för 

Vättern, har undersökts  

Tabell 3. Föroreningshalterna (µg/l) från framtida planområde utan rening.  

Ämne Föroreningshalter [µg/l] Riktvärden Göteborg Stad [µg/l] 

Fosfor (P) 150 501 

Kväve (N) 1300 12501 

Bly (Pb) 5,1 28 

Koppar (Cu) 11 10 

Zink (Zn) 36 30 

Kadmium (Cd) 0,7 0,9 

Krom (Cr) 5,6 7 

Nickel (Ni) 5,5 68 

Suspenderat material (SS) 37 000 25 000 

Bens(a)pyren (BaP) 0,1 0,27 

   

PFOS* - 0,09 

Dioxiner** 0,00019 0,014 

PBDE*** 0,00019 0,014 

Kvicksilver 0,016 0,07 

TBT 0,0019 0,0015 

Antracen**** 0,01 0,01 

*Finns ej i StormTacs databas 

**PCB 28 – Polyklorerade bifenyler 28 

***PBDE 47 – Pentabromdiphenyl eter 47 

****Saknas riktvärde från Göteborg Stad. Benso(a)antracen har riktvärde från ALS referensdata miljö 

1platsspecifikt vid behov, utgå från 50 µg/l och 1250 µg/l 

Föroreningshalterna i dagvattnet ligger på en relativt låg nivå, där de föroreningar 

som överstiger riktvärdena ligger nära gränsen och inom modellens osäkerhet. 

Eftersom val av specifika takmaterial påverkar utsläpp kan sannolikt riktvärdena 

uppnås om byggmaterial väljs med hänsyn till detta.  

Fosfor är undantaget och överstiger riktvärdet rejält. Näringsämnen ska dock 

bedömas baserat på recipient och Vättern är ej känslig mot fosfor. 150 µg/l 

används inom flera kommuner som riktvärde för fosfor till recipient med medelhög 

känslighet, varav beräknat värde ej bedöms vara högt.  

För de föroreningar som Vättern är känslig mot är TBT ovan riktvärdet. Riktvärdet 

överstigs med cirka 25 %. TBT är en förorening som tidigare användes under 

flera decennier i båtbottenfärger. Idag är ämnet förbjudet men finns kvar i 
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påmålad färg såväl som i miljön. Beräknad halt TBT från planområdet bedöms 

som för hög då ämnet inte kommer användas inom någon verksamhet. 

Schablonhalterna i StormTac baseras på mätningar av dagvattenkvalité i 

befintliga, ofta äldre industriområden.  

Skapas enklare rening inom planområdet t. ex. i svackdiken, översilningsytor eller 

liknande bedöms dagvattnet hamna inom bra nivåer. För att minska 

föroreningsbelastningen till recipient är det dock av största vikt att dagvattnet från 

de trafikerade ytorna leds till dagvattensystemet, då det är de särskilt största 

bidragande ytorna av föroreningar. 

Uppskattad reningseffekt av olika dagvattenreningsanläggningar redovisas 

nedan i Tabell 4. Reningsnivån från olika lösningar varierar mellan 35 % - 80 %. 

Oavsett val av lösning bedöms detta rena planområdets dagvatten till nivåer som 

inte riskerar den biologiska eller den kemiska statusen för Vättern. 

Reningsförmågan av svackdiken kan höjas om högre växtlighet och/eller 

tvärgående vallar utformas som bidrar med fler reningsprocesser och/eller höjer 

uppehållstiden på dagvattnet.  

Tabell 4. Reningseffekter (%) för olika anläggningstyper (Källa: StormTac) 

Ämne Svackdike Makadamdike Våt damm 

Fosfor (P) 35 60 55 

Kväve (N) 35 55 35 

Bly (Pb) 65 80 75 

Koppar (Cu) 50 65 60 

Zink (Zn) 65 85 60 

Kadmium (Cd) 65 85 50 

Krom (Cr) 501 55 75 

Nickel (Ni) 501 65 50 

Suspenderat material (SS) 70 80 80 

Bens(a)pyren (BaP) 601 601 75 

1värden med hög osäkerhet 
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I Svenskt Vatten P110 (2016) återfinns ett rekommenderat minimikrav på 

återkomsttid på regn för att skydda byggnader och annan verksamhet från 

marköversvämningar. Minimikravet är en återkomsttid på 100 år.  

Höjdsättningen av planområdet är viktig för att undvika skador på bebyggelse 

inom aktuellt område samt omkringliggande områden. Det är av stor vikt att inga 

instängda områden, lågpunkter eller barriärer skapas. Enligt angivelser i Svenskt 

Vatten P105 (2011) ska marken luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten 

inte ska bli stående intill huskropp, se Figur 10. Närmast byggnaden, de första 

tre metrarna, bör marken ha en lutning på 5 %. Därefter kan marken ha en 

flackare lutning mellan 1–2 %. Analys över risker för befintlig bebyggelse 

redovisas i kapitel 7.1 Skyfallsanalys. 

 

Figur 10. Principskiss över rekommenderande lutningar från byggnader för att undvika att yt- och 

dagvattnet ställer sig intill huskropp (Bild: Sweco).  

7.1 Skyfallsanalys 
I den övergripande utredningen för översvämningsrisker för Kv. Kättingen m.fl. 

beaktas skyfallssituationen med befintlig höjdsättning av området i åtanke. 

Känsliga punkter har även identifieras. Befintliga flödesvägar och instängda 

områden har tagits fram med Scalgo LIVE.  

7. Skyfalls- och 
översvämningshantering 
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Planområdet belastas av två skyfallsstråk. Ett från dess västra sida och en längs 

med Sveavägen.  

 

Figur 11. Ytavrinning med illustrerade vattensamlingar (med djup större än 5 cm) inom och i 

angränsning till planområdet. Översvämning inom röd cirkel är i dagsläget bortbyggd och höjdmodell 

har ännu inte uppdaterats. 

Det har identifierats ett antal fastigheter där dagvatten riskerar ställa sig intill 

byggnder vid ett skyfall. Det behöver säkerställas att dagvattnet har möjlighet att 

avledas vidare från dessa punkter för att inte riskera skada inom fastigheten vid 

ett skyfall. Det rekommenderas att fastighetsägare/verksamhetsutövare som 

berörs av detta informeras om risken så att åtgärder kan genomförs. 

Aktuella fastigheter med uppskattad översvämningsvolym redovisas i Tabell 5. 

Redovisad översvämning sker vid ca 30 mm regn. Baserat på varaktigheten, 10, 

20, 40 eller 120 minuter, blir återkomsttiden för regnet cirka 100, 50, 20 respektive 

10 år. 

  



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 

Uppdragsnummer: 30037775–005 

Datum: 2022-06-13 Ver: 1.0  

Dokumentreferens: 

\\sejkgfs003\projekt\21355\30037775_utredn_norr_3_59,_hjo\001_dagvattenutredning\10_original\leverans\dagva

ttenutredning kv kättingen mfl.docx  26/29 

Tabell 5. Översvämningsvolym i anslutning till byggnation inom berörda fastigheter (källa: Scalgo 

LIVE). Översvämningsvolymer under 5 m3 redovisas ej.   

Fastighet Översvämningsvolym [m3] 

Hyveln 1 500 

Kofoten 1 70 

Lövsågen 2 370 

Kniven 2 9 

Kniven 8 7 

Kniven 10 9 

Taljan 1 25 

Kättingen 1 55 

Degeln 3 20 

 

Vid skyfall kommer majoriteten av dagvatten rinna ut från planområdet. 

Huvudparten av dagvattnet kommer rinna till Sveavägen. Planområdets 

sydvästra del avleder direkt till anslutande dike/bäck.  

I vidare exploatering är det viktigt att planområdet höjdsätts så att byggnader inte 

tar skada vid extrem nederbörd upp till minst ett klimatanpassat 100-årsregn. 

Instängda områden måste också undvikas där de kan orsaka skador eller risker 

som inte är tolererbara. För att så långt som möjligt undvika negativa 

konsekvenser ur skyfallssynpunkt bör följande åtgärder göras:  

- Marken ska luta bort från samtliga byggnader och mot närmaste gata 

eller annan typ av yta, som agerar som flödesväg vid skyfall. För att få 

tillräckligt skydd för byggnader rekommenderas att marken precis intill 

byggnader är minst 30 cm högre än intilliggande lågpunkter.   

- Ytavrinning med självfall över markytan inom planområdet ska finnas 

från en plushöjd som är lägre än byggnadernas färdigt golv-nivå (FG). 
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Figur 12. Djup på vattnet i översvämningspunkterna. Grön 0–10 cm. Gul 10–30 cm. Röd 30+ cm. 

Inom planområdet finns ett antal vattenansamlingar vid skyfall. Översvämning inom röd cirkel är i 

dagsläget bortbyggd och höjdmodell har ännu inte uppdaterats.  

För det skyfallsstråket som rinner in i planområdets västra del kan förslagsvis en 

vall byggas upp som avleder skyfallsflödet direkt till nedströms dike/bäck, för att 

på så vis minska belastningen inne i planområdet. 

7.1.1 Avledning av skyfall  

Annars bör avledningen ske söderut inom planområdet. Se nedan för förslag på 

hur dagvattnet bör avledas ytligt vid extremregn. Förslaget innebär att lokalgator 

utformas som avrinningsstråk för skyfall.  
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Figur 13. Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt inom planområdet vid skyfallsregn. Vatten 

rekommenderas att rinna mot lokalgator inom planområdet. Svarta pilar visar ytlig avrinning. 

7.2 Risker nedströms vid ökad exploatering 
I dagsläget ansamlas en begränsad mängd dagvatten inom planområdet. Vid 

skyfall avleds majoriteten av dagvattnet på ytan och väldigt lite tas omhand via 

infiltration. Eftersom den naturliga magasineringsförmågan inom planområdet 

utökas om erforderliga magasineringsvolymer upprättas bedöms 

konsekvenserna nedströms av extremregn av exploateringen bli små. 

Av den anledningen så kommer troligtvis ett framtida skyfall, exklusive 

klimatfaktor, att ge upphov till liknande stora flöden trots den planerade 

exploateringsgraden. Den hårdgjorda ytan kommer däremot höja hastigheten på 

vattnet. Ökad vattenhastighet bedöms dock inte innebära någon risk för 

nedströms dike/bäck.  
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Om planområdets exploateringsgrad ökar enligt planförslag innebär det en ökad 

avrinning av dagvatten från området. Befintligt dagvattenledningsnät har inte 

kapacitet att avleda dimensionerande regn, varför förslag på fördröjning inom 

varje fastighet tagits fram. Fördröjningsbehovet är beräknat utifrån att hela 

fastigheten exploateras av väg, takyta och parkering.  

Beräkningar av dagvattnets kvalité har låga föroreningar, men viss rening krävs 

då ett antal ämnen är för höga, framför allt zink, suspenderat material och TBT. 

Genom att antingen utforma fördröjningen ovan mark i gräs eller makadam, eller 

utforma mindre reningsanläggning dimensionerad för det studerade flödet, 

bedöms dagvattenkvalitén hamna på nivåer att inte riskera MKN för Vättern.  

Skyfallsanalysen av planområdet visar att ett antal instängda områden existerar 

för befintlig situation. Det rekommenderas att dessa inspekteras för att minska 

risken för skador vid skyfall. För framtida bebyggelse är det viktigt att inga 

instängda områden skapas, utan att dagvattnet ges möjlighet att avleda till 

planområdets skyfallsstråk.  

Förslag på fortsatt arbete:  

- Exakt utformning av dagvattensystem utefter rekommenderad areal för 

erforderlig fördröjning och rening av dagvatten.  

- Ingående analys per fastighet för att identifiera riskerna av redovisade 

översvämningsytor. 

- Ordna skötselansvar och hänvisningar för dagvattenhanteringssystemen 

så deras funktion säkerställs över tid.  

 

 

 

8. Sammanfattande bedömning 
och förslag på fortsatt arbete 



Bilaga 1 - Flöden och magasin per fastighet

Område Röd

Fastighet
Flöde vid dim. regn 

10 år [l/s]

Tillåtet utflöde 

[l/s]

Fördröjningsbehov 

[m3]

Studerat flöde 

[l/s]

Fördröjning studerat 

flöde [m3]

Kofoten 8 250 20 210 4,6 2,8

Kofoten 9 35 20 4,5 0,6 0,4

Kofoten 10 45 20 16 0,8 0,5

Kofoten 11 65 20 20 1,1 0,7

Kofoten 12 140 20 85 2,5 1,5

Del av Norr 3:59 40 20 5,5 1,2 0,7

Område Blå

Fastighet
Flöde vid dim. regn 

10 år [l/s]

Tillåtet utflöde 

[l/s]

Fördröjningsbehov 

[m3]

Studerat flöde 

[l/s]

Fördröjning studerat 

flöde [m3]

Kofoten 1 160 11 140 3,0 1,8

Kofoten 2 130 11 110 2,4 1,4

Kofoten 3 4 11 0 0,1 0,1

Kofoten 4 80 11 50 1,5 0,9

Kofoten 5 95 11 65 1,7 1,0

Kofoten 6 260 11 290 4,8 2,9

Kofoten 7 140 11 120 2,6 1,6

Lövsågen 1 130 11 100 2,4 1,4

Lövsågen 2 150 11 130 2,7 1,6

Degeln 1 150 11 120 2,7 1,6

Degeln 2 170 11 160 3,1 1,9

Degeln 3 190 11 170 3,4 2,0

Kättingen 1 160 11 140 2,9 1,7

Kättingen 2 100 11 70 1,8 1,1

Kättingen 3 205 11 270 4,6 2,8

Kvistborren 1 70 11 40 1,3 0,8

Kvistborren 2 70 11 40 1,3 0,8

Kvistborren 3 95 11 65 1,7 1,0

Taljan 2 80 11 50 1,4 0,8

Del av Norr 3:59 200 11 190 3,6 2,2

Område Gul

Fastighet
Flöde vid dim. regn 

10 år [l/s]

Tillåtet utflöde 

[l/s]

Fördröjningsbehov 

[m3]

Studerat flöde 

[l/s]

Fördröjning studerat 

flöde [m3]

Hyveln 1 340 28 280 6,2 3,7

Hyveln 2 40 28 2 0,7 0,4

Hyveln 3 27 28 0 0,5 0,3

Taljan 1 210 28 130 3,8 2,3

Kniven 1 50 28 5 0,9 0,5

Kniven 2 55 28 8 1,0 0,6

Kniven 5 65 28 13 1,2 0,7

Kniven 9 55 28 7 1,0 0,6

Del av Norr 3:59 160 28 83 7,6 4,6

Område Turkos

Fastighet
Flöde vid dim. regn 

10 år [l/s]

Tillåtet utflöde 

[l/s]

Fördröjningsbehov 

[m3]

Studerat flöde 

[l/s]

Fördröjning studerat 

flöde [m3]

Kniven 4 75 6 60 1,3 0,8

Kniven 8 60 6 43 1,1 0,7

Kniven 10 45 6 27 0,8 0,5

Kniven 11 30 6 12 0,5 0,3

Kniven 12 45 6 27 0,8 0,5

Del av Norr 3:59 20 6 8 0,6 0,4


