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1 BAKGRUND 
WSP har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning inför utbyggnad av 

nytt handelsområde i Bergvik, Karlstad, se Figur 1.  

Syftet med utredningen är att undersöka möjligheter för att säkerställa hållbar 

dagvattenhantering för området samt ge förslag på utformning av huvudsakli-

gen öppna dagvattensystem inom området som klarar 30-årsregn med klimat-

faktor. Utredningen omfattar uppskattning av flödes- och föroreningsbelast-

ning från dagvattnet före och efter exploatering. Dessutom utreds områden 

lämpliga för fördröjning och rening av dagvatten inom kvartersmark. Höjder 

som anges i rapporten är i höjdsystemet RH2000. 

 

Figur 1. Planområdets placering mellan befintliga köpcentrumområden. Karta från VISS. 

1.1 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Tidigare utredningar som ligger till grund: 

- Översiktlig dagvattenutredning, Grundviken, Sweco 2009 

- Dagvattenutredning Katrineberg, Sweco 2013 

- Översiktlig dagvattenutredning, Bergvik 1:34, 1:36 och 1:37, WSP 

2017 

 

 

 

 

Planområdet 

Grundviksbäcken 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet är ca 6.8 ha och är beläget fyra kilometer väster om Karlstads 

tätort. Området avgränsas i norr av Bergviksvägen. I nuläget finns en väg som 

ansluter från Bergviksvägen i norr till befintliga fastigheter. I skrivande stund 

består större delen av området av kuperad skogsmark med tunna jordskikt 

nära till berg och en del berg i dagen, se Figur 2. Bergviksvägen tas inte med 

i dagvattenberäkningarna eftersom vägens avrinningsområde inte påverkar 

resterande planområde. 

 

Figur 2. Planområdesgräns för utredningen. 

2.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Primär recipient för dagvatten från planområdet är Kattfjorden i Vänern 

(SE658206-136039), se Figur 3.  

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen 

gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. En miljökvalitets-

norm för ytvatten beskriver vilken ekologisk och kemisk status ett vatten ska 

uppnå och när detta senast ska ske. En verksamhet kan endast tillåtas om 

den nuvarande ekologiska och kemiska statusen inte riskerar att försämras, 

och om uppfyllandet av miljökvalitetsnormen inte äventyras. För grundvatten 

beskriver miljökvalitetsnormen förekomstens kvantitativa och kemiska status. 

Kattfjorden har klassats till otillfredsställande ekologisk status. Klassningen 

baseras på att fiskbestånden som helhet bedöms vara väsentligt annorlunda 

än vad de var vid ursprungliga förhållande. Även förekomst av vandringshin-

der för fisk och annan vattenlevande fauna uppströms och nedströms vatten-

förekomsten är bidragande till klassningen. Kvalitetskravet är god ekologisk 

status 2021, vilket ej bedöms vara möjligt att uppnå. 
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Kattfjorden uppnår ej god kemisk status på grund av att gränsvärdet för kvick-

silver (Hg) och bromerade flamskyddsmedel (PBDE) överskreds vid analyser 

av bland annat abborre, lax och öring i Vänern. Alla ytvattenförekomster i Sve-

rige klassas med ej god kemisk ytvattenstatus med avseende på kvicksilver 

och bromerade flamskyddsmedel (PBDE). Kemisk status utan överallt över-

skridande ämnen bedöms till god status.  

 

Figur 3. Kattfjorden och statusklassning från VISS. Planområdet markerat i svart. Länk: 
http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA29853066). 

’Vänern med Klarälven och Gullspångsälven’ som är en del av Kattfjorden är 

klassad som fiskevatten och omfattas av EU:s fiskevattendirektiv. Utifrån di-

rektivet införde Sverige 2001 en förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- 

och musselvatten. Känsliga områden utgörs främst av de platser där fiskvand-

ring sker och platser där lek och uppväxt av yngel förekommer. Närmaste 

känsliga område utgörs av Dingelsundsådrans utlopp i Kattfjorden som ligger 

ca 2,5 km söder om Grundviken.   

Kattfjorden är skyddad som ett vattenskyddsområde för dricksvattenförsörj-

ning. I Randviken ca 7km väster om Bergvik sker uttag av råvatten för produkt-

ion av dricksvatten till Karlstad och Hammarö med närområden.  

http://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA29853066
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2.3 GEOHYDROLOGI 

Planområdet består enligt SGU:s jordartskarta främst av urberg, se Figur 4. I 

den lägre delen av området finns glacial lera med ett tunt och osammanhäng-

ande ytlager av torv. Vidare visar SGU:s jordartskarta två områden med san-

dig morän. Inom sumpskogen ligger grundvattennivån i nivå med markytan.  

 

Figur 4. SGU Jordartskarta för Bergviksområdet. Etapp 1 är utmärkt i svart. Jordarterna inom 
planområdet är enligt kartan urberg (röd), glacial lera (ljusgul) med ett tunt eller osammanhäng-
ande ytlager av torv (-) och sandig morän (blå). 
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2.4 TOPOGRAFI 

De befintliga fastigheterna är belägna på en höjd där högsta nivån är +74 m 

och lägsta punkten i området ligger i våtmarksområdet sydvästra del på +53 

m. 

 

Figur 5. Topografisk karta utifrån laserdata över området. Svartmarkerade område representerar 
schematiskt placering av byggnader.  

2.5 FÖRORENAD MARK 

Vanliga förekommande föroreningar i dagvatten är: 

• Fosfor (P) och kväve (N) ger upphov till övergödning i sjöar och hav, 

vilket orsakar bland annat algblomning och ger upphov till syrebrist. 

Vanliga källor: Bräddat avloppsvatten, djurspillning och gödsling, tra-

fikavgaser, fordons- och gatutvätt, atmosfäriskt nedfall (gäller kväve). 

• Tungmetaller som kan vara mycket giftiga för människor och djur, t.ex 

bly (Pb), Kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). Vanliga källor: fordon och 

infrastruktur, diffus spridning och naturlig förekomst (geologi). 

• Koppar (Cu) och Zink (Zn) är giftiga för vattenlevande djur och växter. 

Vanliga källor: Byggnader, fordon och galvade stolpar, räcken, natur-

lig förekomst (geologi). 

• Metallerna nickel (Ni) och krom (Cr) har negativ påverkan på männi-

skor och djur. Vanliga källor: Fordon, batterier, fasader, stålkonstrukt-

ioner (särskilt vid saltexponering), naturlig förekomst (geologi). 

• Olja är skadligt för människor och djur, samt giftigt för växter. Vanliga 

källor: Oljeutsläpp, trafik, läckage från fordon och cisterner samt trafi-

kolyckor. 

• PAH (polyaromatiska kolväten) är cancerogena och giftiga för männi-

skor, samt giftiga för vattenlevande djur. Vanliga källor: Småskalig 

vedeldning, oljeprodukter, asfalt, tjära, trafikavgaser, däck och utsläpp 

från industrier.  
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• Suspenderat material skadar gälar och andra organ hos vattenle-

vande djur och täcker bottnar samt försämrar ljusförhållanden för väx-

ter. Vanliga källor: Schakt- och markarbeten, erosion, bergshantering, 

utsläpp vid borrning, uppslamning av sediment. 

Dagvatten från hårt trafikerade ytor och stora parkeringsplatser innehåller ofta 

föroreningar i form av bl.a. organiskt material, kväve, fosfor, bly, koppar och 

zink.  

Föroreningar i dagvatten är till största delen partikelbundna. Detta gäller me-

taller, fosfor, en stor del av organiska ämnen (organisk substans) och PAH. 

Undantag finns för salter, tex vägsalt, och olja. Olja är lättare än vatten och 

kan därför spridas vidare med dagvattnet där huvuddelen av oljan lägger sig i 

vattenytan. Olja kan också bära med andra svårlösliga organiska miljögifter 

såsom PAH.  

Genererade föroreningsmängder kan till viss del styras med genomtänkta 

materialval vad gäller byggmaterial, armaturer, räcken, stolpar etc. Vid ny-

byggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas till ytor som 

är exponerade för regnvatten (tak, fasader etc.). Material som förorenar dag-

vatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zinkytor (galvat material).  Hän-

syn till detta bör tas för både byggnader, parkering och vägområden. 

Det finnas en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt skede som 

möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är störst i samband med 

byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grumlande och sprängning kommer 

att tillföra sprängämnesrester (kväve) och vittringssalter från berget. Vidare 

finns risk för oljeläckage från de arbetsmaskiner och fordon som används i 

byggskedet. 

2.6 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK 

Inför kommande dagvattenutredning för nytt köpcentrum i Bergvik gjordes ett 

fältbesök den 14/8 2018. Syftet med besöket var att lokalisera plats för utjäm-

ning och rening av dagvatten, lokalisera plats för dagvattendike och utred-

ningsplats till Grundviksbäcken. Observationer beskrivs vidare i Bilaga 1. PM 

Fältbesök vid Bergvik 14/8 2018. Då man i efterhand bantat ned dagvatten-

området är inte längre Grundviksbäcken aktuell då allt dagvattenflöde kommer 

att styras mot sumpskogen och Bergviksområdet. 

2.6.1 Sumpskogen 

Västra planområdet avrinner till sumpskogsområdet sydväst om planområ-

detFel! Hittar inte referenskälla.. Avrinningen sker troligen till stor del genom 

infiltration i skogsområdet och utströmning i våtmarksområdet. Den norra de-

len av sumpskogen avvattnas mot befintligt köpcentrum vid Bergvik och den 

centrala delen mot Hallviken. Den dagvattenhanteringen som sker för befintligt 

köpcentrum norr om sumpmarken, sker dels via överledning till två dammar 

och vidare ut till Kattviken via Eriksbergsbäcken och dels direkt ut till Hallviken. 

Avrinningen har tidigare utretts i den översiktliga dagvattenutredningen (WSP, 

2017).  

I avrinningsområden har sumpskogar en stor betydelse för vattenkvaliteten. 

Då vattnet rinner genom sumpskogen sker en mängd kemiska, biologiska och 

fysikaliska processer. Exempel på dessa är fastläggning av tungmetaller (ge-

nom komplexbildning i humusämnen), denitrifikation (biokemisk omvandling 
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av nitrat till kvävgas), sedimentering/filtrering av ytvatten och utströmmande 

grundvatten samt upptag och recirkulation av näringsämnena kväve (N) och 

fosfor (P). Dessa processer varierar bl.a. beroende på vattentillgång, tempe-

ratur, pH-värde och syrgastillstånd, men har sammantaget positiva effekter på 

vattenkvaliteten. Sumpskogarna fungerar som naturliga vattenreningsverk 

med såväl mekaniska, biologiska och kemiska steg. 

Vid utdikning av en sumpskog, skadas eller förstörs dessa viktiga funktioner, 

vilket kan försämra vattenkvaliteten nedströms. Inom lövsumpskogen finns ett 

dikesystem, se figur 6. Större delen av sumpskogen, dess västra del, utgörs 

av barr sumpskog, figur 7, där inget dikessystem återfanns. Troligen infiltrerar 

en stor del av tillrinningen i marken i detta område. 

 

Figur 6. Dikessystem i lövsumpskog. 

 

Figur 7. Barr sumpskog (B) vid Bergvik. 
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Nordvästra planområdet där lövsumpskogen är belägen avrinner mot ett dike 

mellan befintligt köpcentrum och planområdets västra kant, Figur 8. 

 

Figur 8. Dike bakom ICA Maxis. 

3 AVRINNINGSOMRÅDE OCH 
AVVATTNINGSVÄGAR 

I det hydrologiska kretsloppet transporteras vattnet via nederbörden inom av-

rinningsområden och vidare som yt- och grundvatten som slutligen når recipi-

ent.  

Större delen av planområdet avrinner mot sumpskogen i sydväst, se figur 9. 

Från sumpskogen leds dagvattnet vidare ut till Hallviken och mot befintligt köp-

centrum vid Bergvik. En mindre del av södra planområdet avrinner mot Grund-

viksbäcken som ligger sydöst om planområdet. Grundviksbäcken har sitt ut-

lopp i Grundviken. Hallviken och Grundviken ligger i Kattfjorden som är en del 

av Vänern. 

Figur 9. Befintliga avrinningsområden (mörkröd) och avrinningsvägar (blå). Fi-

guren visar även planområdesgränsen som streckad linje (svart). 
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4 DAGVATTENFLÖDEN OCH 
FÖRDRÖJNINGSVOLYM 

Dagvatten har beräknats för både befintliga förhållanden och planerad mar-

kanvändning. Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats med rationella 

metoden enligt Svenskt Vatten P110. För att kompensera för eventuellt ökad 

regnintensitet i framtiden har en klimatfaktor på 1,25 multiplicerats med det 

dimensionerande flödet. Innan exploatering har 30-årsregn med 30 minuters 

varaktighet använts för att räkna dimensionerande flöden. Efter exploatering 

används 30-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

4.1 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

På planområdet planeras en byggnad på ca 2,7 ha. Parkeringar till handels-

området planeras antingen på taket av nya byggnaden, förslag 1, eller som ett 

underjordiskt garage, förslag 2, under nya byggnaden. 

Figur 10 visar befintligt markanvändning och figur 11 och 12 planerad markan-

vändning med parkeringar på taket eller grönt tak.  

Figur 10. Befintlig markanvändning. 
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Figur 11. Planerad markanvändning med takparkering, förslag 1.  

 

Figur 12. Planerad markanvändning med underjordisk parkering och grönt tak, förslag 2.  
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4.2 DAGVATTENFLÖDEN 

Vattnet från avrinningsområde A rinner till befintligt köpcentrum i Bergvik. Om-

råde B avrinner mot sumpskogen väster om planområdet. Vattnet från område 

C avrinner till Grundviksbäcken, se Figur 13. 

 

Figur 13. Avrinningsområden och rinnpilar innan exploatering. 

Avrinningskoefficienter som använts vid beräkningar av dagvattenflöden visas 

i tabell 1. Grönt tak har i utredningen antagits till sedumtak. 

Tabell 1. Avrinningskoefficienter för markanvändning i utredningen. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Tak 0,9 

Takparkering 0,8 

Asfalt 0,8 

Grusyta 0,4 

Sedumtak 
Grönområde 

0,3 
0,1 

 

I Tabell 2 visas beräknade flöden fram för planområdet innan exploatering i 

samband med ett 10-årsregn.  

Tabell 2. Area och beräknat flöde för avrinningsområdena innan exploatering. Flödet är beräknat 
utifrån 30-årsregn med 25% klimatfaktor med 30 min varaktighet. 

Innan exploatering 
 

 
 

Avrinningsområde Area [ha] Red Area [ha] Flöde [l/s] 

A 1,08 0,14 28,2 

B 4,11 0,53 111,0 

C 1,02 0,10 21,2 

Totalt 6,21 0,77 160,4 
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Dagvattenflöde efter exploateringen visas i Tabell 3. Förslaget på dagvatten-

hanteringen är att leda allt dagvatten till sumpskogen där område A och B 

avrinner idag. Således kommer i stort sett inget dagvatten att rinna mot Grund-

viksbäcken. Tanken är då att inte öka flödet efter exploatering med hjälp av 

fördröjning inom planområdet. I tabell 3 presenteras dimensionerande flöden 

för båda förslagen på takutformning, det vill säga antingen takparkering eller 

grönt tak. Beräkningen visar det totala flödet för hela planområdet, exklusive 

Bergviksvägen. 

Tabell 3. Area och beräknat flöde för avrinningsområden efter exploatering för bägge förslagen. 
Flödet är beräknat utifrån 30-årsregn med 25% klimatfaktor med 10 min varaktighet. 

Efter exploatering  
  

 
 

 
Area [ha] Red Area [ha] Flöde [l/s] 

Förslag 1, takparkering 6,21 3,25 1333,8 

Förslag 2, sedumtak 6,21 1,90 780,5 

 

5 FÖRSLAG PÅ 
DAGVATTENHANTERING 

5.1 ALLMÄNT 

Med dagvattenhantering avses att tröga upp och reducera dagvattenavrin-

ningen så långt som det är möjligt. Därmed minskar man risken för skador vid 

översvämningar och reducerar även utsläppen av dagvattenföroreningar till 

recipient. Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar dagvatten-

hantering är att: 

1. Byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågområden  

2. Dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning. 

3. Dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig re-
ning på väg till recipient.  

5.2 FÖRDRÖJNINGSVOLYM 

Flödet från områdena vid ett 30-årsregn uppgår före exploatering till 160,4 l/s. 

Den planerade markanvändningen leder till att flödet från områdena ökar till 

1333,8 respektive 780,5 l/s. Ökningen medför att fördröjningsåtgärder er-

fordras. 

Karlstad kommun har som krav att fördröjningsmagasin ska anläggas motsva-

rande 105 m3 per hektar hårdgjord yta inom kvartersmark. Volymen är beräk-

nad utifrån fördröjning av halva volymen som uppstår vid ett 30-årsregn med 

en varaktighet på 10 min samt en klimatfaktor på 25%. Kommunen har också 

krav på att större parkeringsytor ska renas.  

Detta innebär att ca 400 m3 skall fördröjas på kvartersmark av fastighetsäga-

ren (Thon-gruppen) enligt kommuns krav. Dagvattnet från planområdet före-

slås rinna mot sumpskogen, där större delen av planområdet avrinner idag, 

det vill säga avrinningsområden A och B. Erforderlig fördröjning som krävs för 

att inte öka flödet till sumpskogen, det vill säga fördröja 100 %, visas i tabell 4. 
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Tabell 4. Visar erforderlig fördröjning vid strypning av dimensionerande flödet till 160,4 l/s. 

Efter exploatering   
 

Erforderlig  
Fördröjning [m3] 

Förslag 1, takparkering 945 

Förslag 2, sedumtak 430 

 

Förutom fördröjningskravet från kommun finns också ett krav på rening av 

större parkeringsytor. För att uppfylla kommunens krav på förslag 1 med tak-

parkering har principlösningen som visas i figur 14 tagits fram. I figur 14 pre-

senteras hur dagvattnet från hårdgjorda ytor samlas till södra hörnet av plan-

området. Där finns utrymme för en damm med både rening och fördröjning.  

 

Figur 14. Illustrerar skiss på principlösning för dagvattenhantering i förslaget med takparkering. 

Erforderlig damm med oljeavskiljande funktion på 1400 m3 krävs för rening 

och fördröjning om takparkering anläggs. Då fördröjs 100% av dimension-

erande flöde efter exploatering. Utflödet från dammen till sumpskogen har an-

tagits till 160 l/s, vilket är befintligt dagvattenflöde från avrinningsområde A och 

B. Därmed ökas inte dagvattenflödet efter exploatering. Utflödet från dammen 

då det inte regnar är 1,63 l/s vilket ger en uppehållstid i dammen i ungefär två 

dygn. Motivet till en uppehållstid på över 24 h är att få en god avskiljning av 

partikelburna föroreningar. I området som är markerat som yta för damm är 

nivåskillnaden stor mellan norra och södra delen. Här får man vid detaljprojek-

tering och med höjdsättning av mark utanför byggnaden studera en lösning för 

bästa möjliga dammutformning. Dagvattnet från sumpskogen ytavrinner mot 

befintliga Bergvik och ner i befintligt ledningsnät. Där leds det vidare mot reci-

pient. Eftersom denna lösning inte ökar dagvattenflödet jämfört med idag ris-

keras inte att ledningsnätet överbelastas efter exploatering vid dimension-

erande regn. 
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Figur 15. Illustrerar skiss på principlösning för dagvattenhantering i förslaget med grönt tak. 

Principlösningen för dagvattenhanteringen då vi anlägger sedumtak istället för 

parkeringar kräver ingen reningsåtgärd. Dagvattnet kan rinna i diken innan det 

når till ett underjordiskt dagvattenmagasin på erforderlig volym på 430 m3, se 

figur 15. Kravet från kommunen är som sagt ca 400 m3 men en fördröjnings-

volym på 430 m3 skulle säkerställa att flödet till sumpskogen inte förändras 

jämfört med dagens läge, det vill säga 100% fördröjning av dimensionerande 

flödet. Dessutom kan man räkna med att sedumtaket fördröjer ca 90 m3 med 

en sedummatta som är 250 mm tjockt med en porositet på 0,2. Denna lösning 

innebär också att 100% av dagvattenflödet från exploateringen fördröjs. Dag-

vattnet från sumpskogen ytavrinner mot befintliga Bergvik och ner i befintligt 

ledningsnät. Där leds det vidare mot recipient. Eftersom denna lösning inte 

ökar dagvattenflödet jämfört med idag riskeras inte att ledningsnätet överbe-

lastas efter exploatering vid dimensionerande regn. 

5.2.1 Föroreningsbelastningar 

Parkeringsytor har generellt hög föroreningsbelastning. För att rena dagvatt-

net föreslås avledning av förorenade takvattnet och asfaltsytorna till öppna di-

ken som leder ner till en damm för sedimentering och oljeavskiljning. Dessu-

tom föreslås det i principlösningen att släppa ut dagvattnet från dammen till en 

översilningsyta innan det når sumpskogen. Både översilningsytan och sump-

skogen renar dagvattnet och bidrar till ytterligare fördröjning innan det tar sig 

till befintliga Bergvik och så småningom till recipienten, Hallviken. 

Att ha i åtanke är att utredningsområdet i dagsläget i stort sett endast består 

av naturmark, med ett par byggnader, och ska hårdgöras i relativt stor grad. 

Som en följd av detta är det svårt att rena dagvattnet inom utredningsområdet 

till en tillräckligt låg nivå för att inte öka belastningen jämfört med dagslägets 

belastning.  
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5.3 BESKRIVNING AV FÖRESLAGNA LÖSNINGAR 

5.3.1 Gröna tak 

Ett tak med vegetation, se figur 16, kan ta upp, magasinera och avdunsta 

mindre nederbörd, upp till 5 mm nederbördsvolym av nederbörden (P105). 

Takytan inom planområdet kommer att utgöra en relativt stor del av arean som 

bidrar till flöden och föroreningsbelastningar. Grundläggande princip för an-

läggning av gröna tak är att inte ha för brant taklutning. Maximal taklutning på 

15° rekommenderas och substratjorddjup på 100–250 mm är vanligast i Sve-

rige.  

 

Figur 16. Grönt tak – Sedumtak i Göteborg. Foto: Veg Tech. 

Det gröna taket skulle kunna varieras med en grön gård och takterrass. Ex-

empel på liknande lösning finns från köpcentrumet Emporia i Malmö, figur 17.  

 

Figur 17. Takterrass med grön gård och gröna tak på Emporia köpcentrum i Malmö. Foto: Sofia 
Hallerbäck. 

5.3.2 Svackdiken 

Svackdiken är den enklaste och mest grundläggande typen av dagvattenan-

läggningar som samlar och avleder dagvatten. Diket brukar normalt vara gräs-

beklätt och fungerar som en infiltrationsyta, se figur 18. Ett svackdike kan ta 

upp huvuddelen av det avrinnande dagvattnet. Om arean av anslutna ytor är 

stor och infiltrationskapaciteten låg kan man överväga att anlägga en stenfyll-

ning under svackdiket. 
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Figur 18. Svackdike. Foto: Svenskt Vatten P105. 

5.3.3 Dammar/våtmark 

Dammar/våtmarker anläggs för att fördröja dagvattenflöden och rena vattnet, 

se figur 19. Rening av dagvatten i dammar sker främst genom sedimentation. 

Utformningen av dammen påverkar reningseffekten mest. En långsmal damm 

gynnar sedimentation och är lättare att underhålla. Inloppet till dammen bör 

vara till djupzonen på dammen som i sin tur övergår till en grundare del i flö-

desriktningen.  

 

Figur 19. Dammar/våtmarker. Foto: Kunskapssammanställning dagvattenrening. 

5.4 FRAMTIDA EXPLOATERING 

Det finns ytterligare exploateringsplaner söder om planområdet. Dels kommer 

en väg att byggas från befintliga Bergvik till Gräsdalen. Dessutom kommer ett 

område söder om den planerade vägen att exploateras. Området heter Katri-

neberg och kommer innebära att större delar av sumpskogen kommer att be-

byggas. Detta innebär att föreslagen dagvattenlösning kommer att behöva le-

das om. Då föreslås att dagvattnet med hjälp av den nya vägen från befintliga 

Bergvik och Gräsdalen leds om med trumma, kulvert och där det är möjligt 

med hänsyn till framtida bebyggelsen via öppna diken ner mot Grundviks-

bäcken istället. På så sätt ökar vi inte belastningen på befintligt ledningsnät i 

befintliga Bergvik och säkerställer att dagvattnet tar sig till recipienten utan att 

ha någon större påverkan nedströms liggande bebyggelse. En mer detaljerad 

dagvattenutredning måste göras i och med exploateringen av Katrineberg och 

nybyggnation av nya vägen där dagvattnet leds om från detta planområde till 

Grundviksbäcken. 
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6 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 
Vid höjdsättning av området är det viktigt att se till att vatten kan avrinna på 

ytan (vattenvägar) vid skyfall/överbelastning av dagvattensystemet utan att 

skada byggnader och andra känsliga anläggningar. Det är också viktigt att inte 

skapa instängda områden som kan översvämmas. Utrymme bör reserveras i 

planen för avrinningsvägar/grönstråk och fördröjningsmagasin. Planerade 

byggnaden kommer troligtvis ligga ovanför omgivande naturmark. Där är det 

viktigt att ha fall från byggnaden till omgivande mark så att ytligt dagvatten vid 

skyfall kan avrinna från byggnaden och ner mot öppna dagvattenlösningar. 

Föreslagen dagvattenlösning kommer att innebära att större dagvattenflöde 

kommer att belasta nedströms liggande område vid skyfall. Men efter bygg-

nation av vägen mellan befintliga Bergvik och Gräsdalen kommer vägen att 

fungera som en barriär mot nedströmsliggande område samtidigt som dag-

vattnet leds om till Grundviksbäcken. Därmed säkerställs att planområdet inte 

påverkar befintligt område och kommande exploateringar vid skyfall. 

7 SAMMANFATTNING OCH 
REKOMMENDATIONER 

Dagvattenhanteringen är en viktig del för att minska exploateringens påverkan 

på omkringliggande områden och recipient. Eftersom tidigare skogsmark 

hårdgörs till större byggnader, parkering och vägar ökar dagvattenflödet och 

naturmarksflödet minskar. Avrinningen kommer därför ske snabbare genom 

området än före exploatering. Mot denna bakgrund är det viktigt att det finns 

plats för fördröjningsåtgärder och rening av dagvatten inom planområdet.  

För att minska exploateringens påverkan föreslås ett antal åtgärder: 

• Anlägga öppna dike i så stor utsträckning som möjligt för hantering av 

dagvatten innan föreslagen fördröjning. 

• Vattenbalans och flöde mot sumpskogen bevaras. Detta görs med för-

dröjning av ökade dagvattenflödet i och med exploatering. 

• Utlopp för båda förslagen sker mot en översilningsyta innan sumpsko-

gen för att maximera rening och sedimentering innan dagvattnet når 

recipient. 

• Fördröjning och oljeavskiljning sker i damm (gäller ej principlösning 

med sedumtak) 

• Gröna tak, helst med en maximal taklutning på 15° och substratjord-

djup på minst 100–250 mm (Gäller ej principlösning med takparkering) 

• För exploateringen kommer det att krävas större markarbeten. Det är 

viktigt att dagvattenhanteringen finns på plats innan större markarbe-

ten inleds. Eventuellt krävs kompletterande åtgärder under byggtiden 

för att inte påverkan på recipient och omkringliggande område med 

avseende på både översvämnings- och föroreningshantering. 

• Föreslagna dagvattenlösningar innebär att 100% av dimensionerande 

flödet fördröjs på kvartersmark istället för kravet på 50% från kommun.  
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• Vid framtida exploatering av Katrineberg och nya vägen mellan befint-

liga Bergvik och Gräsdalen leds dagvattnet om till Grundviksbäcken.  

Detta görs i en egen dagvattenutredning då exploateringen blir aktuell. 

7.1 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER 

• Det kan vara en fördel att i tidigt stadium göra en geosondering i de 

områden där dagvattenfördröjning föreslås för att fastställa befintlig 

grundvattennivå och djup på jordskikt.  

• Vid nybyggnation bör material som förorenar dagvatten inte användas 

till ytor som är exponerade för regnvatten (tak, fasader etc.). Material 

som förorenar dagvatten är t.ex koppardetaljer, bly och omålade zink-

ytor (galvat material). Detta gäller även stolpar och räcken. Hänsyn till 

detta bör tas för både byggnader, parkering och vägområden. 

• Det finnas en fördel att anlägga dagvattenanläggningar i så tidigt 

skede som möjligt. Detta eftersom föroreningsbelastningen ofta är 

störst i samband med byggskedet. Anläggningsarbete är starkt grum-

lande och sprängning kommer att tillföra sprängämnesrester (kväve) 

och vittringssalter från berget. Vidare finns risk för oljeläckage från de 

arbetsmaskiner och fordon som används i byggskedet. 
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