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Sammanfattning 

I Kristineberg pågår planarbete att ta fram fem detaljplaner, Kristineberg etapp 1-5. Etapp 4 

är belägen i den norra delen av Kristineberg. Området består idag av 4 

delavrinningsområden med naturmark. 

Recipienten för dagvattnet från planområdena är Angarnsjöängen som är naturreservat och 

Natura 2000-område (Fågeldirektivet) och dessutom är en av Stockholms läns viktigaste 

fågelsjöar. Sweco har fått i uppdrag att utreda hur dagvattnet kan renas och fördröjas inom 

etappen, rapporten används sedan som underlag till påverkansanalysen i kommande MKB 

för att utreda påverkan på Angarnsjöängen och fågellivet. 

Utöver de generella riktlinjerna i dagvattenpolicyn har följande dimensioneringskriterier 

beaktats i projektet: Dagvattenflöden och fördröjningsvolymer beräknas för ett 20-årsregn 

med klimatfaktor 1.25. Varje etapp ska maximalt avleda ett dagvattenflöde till det allmänna 

dagvattensystemet motsvarande det dimensionerande 20-årsflödet före exploatering.  

Flödena i Kristineberg kommer att öka vid exploateringen då en stor del av området kommer 

att hårdgöras. Det beräknade 20-årsflödet efter exploatering kommer att behöva fördröjas 

inom etapp 3 för att nå ned till det maximala tillåtna utflödet från delavrinningsområdena. 

Detta innebär att en total volym på 780 m3 kommer behöva fördröjas inom etapp 4. 

Vid exploatering av Kristineberg så ökar belastningen för alla ämnen på recipient. Om diket 

behålls som avledande huvudstråk kan en viss del av alla ämnen reduceras. Utöver att 

behålla dikena föreslås reningsanläggningar i form av en damm i lågpunkten för området. 

Genom att behålla dikena och anlägga en damm kan en mycket stor del reduceras, dock inte 

till lika låg belastning som innan exploatering med dike.  

Ytterligare rening kommer ske i nedströms diken och dammar. Och halterna kommer 

troligen bli lika låga som innan exploatering efter 2-3 reningssteg. När halterna är så låga kan 

inte rening längre ske effektivt och vattnet är rent. Belastningen kommer dock fortfarande 

att öka till Angarnsjöängen och Husaån trots de låga halterna. Detta på grund av att flödena 

ökar vid exploatering av etapp 4. För att kunna reducera flödet krävs att flödesreducerande 

åtgärder utförs inom området såsom att anlägga gröna områden, permeabla ytor och gröna 

tak på kvartersmark. 
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1 Bakgrund och syfte 

Kristineberg etapp 4 är en del av ett stort exploateringsprojekt i Kristineberg, Vallentuna. 

Planområdet ska exploateras med 1700-1800 nya bostäder med varierad bebyggelse, utöver 

detta tillkommer även bebyggelse i form av skolor/förskolor, huvudgata och 

centrumbebyggelse. Planområdet har delats upp i 5 etapper/detaljplaner. Etapp 4 är beläget 

i Kristinebergs norra del. Recipienten för dagvattnet från planområdena är Angarnsjöängen 

som är naturreservat och Natura 2000-område (Fågeldirektivet) och dessutom är en av 

Stockholms läns viktigaste fågelsjöar. 

Sweco har fått i uppdrag att utreda hur dagvattnet kan renas och fördröjas inom etappen, 

rapporten används sedan som underlag till påverkansanalysen i kommande MKB för att 

utreda påverkan på Angarnsjöängen och fågellivet.  Flöde-, volyms- och 

föroreningsberäkningar har genomförts samt översiktliga förslag på principlösningar för en 

hållbar dagvattenhantering har tagits fram.  Detta är förslag på hur dagvatten kan hanteras 

inom etappen, andra lösningar kan uppnå liknande resultat på föroreningsbelastningar och 

flöden. De beräknade flödena och belastningarna i denna rapport får dock ej överskridas.  

Gemensam hantering av dagvatten i flera etapper kan anläggas om det genererar ett bättre 

slutresultat än enskilda åtgärder inom etappen, men fördelaktigt är att dagvattnet inom varje 

etapp hanteras så lokalt som möjligt. Översiktlig dimensionering av lokala 

dagvattenlösningar och fördröjningsmöjligheter på allmän platsmark görs.   

2 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen: 

Typ Filtyp Namn Beskrivning Datum 

Grundkarta dwg Kristineberg_141110 Höjdkurvor Kristineberg 2015-07-06 

Strukturplan dwg ACAD_Kristineberg Strukturplan för Kristineberg 2017-08-22 

Etappindelning pdf Förslag på nya 

etappindelningen 

Etappgränser i pdf 2017-08-22 

Planprogram dwg Kristineberg_141110 Planerad markanvändning inom 

varje etapp 

2017-03-14 

Rapport pdf Dagvattenutredning för 

planprogram 

Kristineberg 

Dagvattenutredning med 

beräknade flöden och 

föroreningar för kristineberg 

2015-09-21 

3 Styrande dokument, riktlinjer och krav 

Styrande dokument för dagvattenhanteringen i Vallentuna är Oxundaåns dagvattenpolicy. 

Flertalet norrortskommuner antog i respektive kommunfullmäktige 2016 att följa policyn 

vars huvuddrag omfattar att minska konsekvenserna vid översvämning, bevara en naturlig 

vattenbalans, minska mängden föroreningar, utjämna dagvattenflöden och berika 

bebyggelsemiljön.  

För att minska risken för översvämning vid händelse av stora regn skall byggnader och gator 

höjdsättas på ett sådant sätt som tillåter ytlig avledning av stora regnmängder till områden 

som inte är översvämningskänsliga, instängda områden skall undvikas.  
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Vid beräkning av dagvattenflöden och erforderliga fördröjningsvolymer skall hänsyn tas till 

ett förändrat klimat i framtiden, dvs. regnen skall i beräkningarna klimatkompenseras. 

Genom att se till att lokal infiltration av dagvattnet är möjligt efter exploatering, när markens 

hårdgöringsgrad har ökat, skapas förutsättningar för en naturlig vattenbalans och 

grundvattenbildning. Ett klokt materialval under exploateringsfasen och uppförandet av 

anläggningar som syftar till att rena vattnet minskar mängden föroreningar som når 

recipienten. Fördröjningsmöjligheter för dagvattnet på både privat och allmän mark fördelar 

belastningen på dagvattensystemen, reningsanläggningarna och recipienten. 

Bebyggelsemiljön kan berikas om dagvattnet ses som en resurs ur ett mänskligt och 

biologiskt perspektiv. 

Planområdet ligger delvis inom kommunens verksamhetsområde för VA, där Roslagsvatten 

är huvudman för allmänt vatten och spillvatten. Ledningarna och tillgängligheten till dessa 

säkerställs genom förläggning i allmän platsmark som ska ingå i verksamhetsområdet. 

4 Områdesbeskrivning och förutsättningar 

Kristineberg är ett större befintligt oexploaterat skogsparti beläget ca 3 km sydost om 

Vallentuna. Etapp 4 är belägen i den norra delen av Kristineberg där Okvistavägen angränsar 

i norr och Kristineberg etapp 1 angränsar i väst.  

Sweco gjorde 2015 en dagvattenutredning för hela programområdet Kristenberg som visade 

att dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet kommer att öka efter exploatering och att 

fördröjning och rening krävs för hela programområdet. För att fördröja dagvattnet från 

planområdet föreslogs torrdammar och våta dammar. Utöver detta föreslogs även att LOD-

lösningar skulle anläggas på kvartersmark i gata och annan allmän platsmark. 

Vallentuna kommun vill att dagvattenanläggningarna ska förläggas på allmän platsmark 

inom Kristineberg för att kunna säkerställa att deras funktion upprätthålls över tid. Detta gör 

att beräkningarna av fördröjningsvolymer från Swecos dagvattenutredningen från 2015 inte 

längre gäller där LOD på kvartersmark räknats in som fördröjnings- och reningsåtgärder 

utan en större volym vatten kommer behöva fördröjas och renas på allmän platsmark. 
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4.1 Översikt Kristineberg och avrinningsområden 

 

Figur 1 Översiktsbild på avrinningsområden, etapper och dikessystem. 

I Figur1 redovisas en översiktsbild på etapperna, avrinningsområdena och dikessystemet 
som avvattnar Kristineberg idag. Etapp 4 och 1 tillhör avrinningsområde Kristineberg Norra 
och avvattnas österut via dike och ansluter sedan till avrinningsområde Angarnsjöängen och 
vidare till ett norrgående dike som leder vattnet till Angarnsjöängen. Huvuddelen av etapp 
3,5 och 2 tillhör avrinningsområde Kristineberg Södra och avvattnas till ett dike som leder 
vattnet söderut till avrinningsområdet för Gävsjön via en slusslucka vid fastigheten 
Fisknäbben. Vidare leds en del vatten in i Gävsjön medan en del leds runt Gävsjön via ett dike 
på den östra sidan, det är oklart hur stor del som går in i Gävsjön och hur stor del som leds 
runt.  Efter Gävsjön går dikena ihop igen och vattnet leds vidare norrut till Angarnsjöängen.  
De östra delarna av etapp 2, 5 och 3 tillhör avrinningsområdet för Gävsjön och avvattnas 
diffust till diket. Den norra delen av etapp 2 tillhör avrinningsområde Kristineberg Lågpunkt 
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och avrinner diffust mot en lågpunkt idag. Varje ungefärlig utloppspunkt per 
delavrinningsområde redovisas med en orange punkt. Dikena för markavvattningsföretagen 
markeras som en vit streckad linje.  

4.2 Befintligt dagvattensystem och markavvattningsföretag 

 

Figur 2 Avvattning före exploatering, gul färg markerar markavvattningsföretag. 

Området avvattnas idag ut från området via ett dike som övergår i ett 

markavvattningsföretag. Diket delar upp etappen i två mindre delavrinningsområden, norra 

delen och södra delen. Den norra delen avvattnas dels i östlig riktning dels i sydlig riktning. 

Den södra delen avvattnas i nordlig riktning mot diket. Diket för markavvattningsföretaget 

leds sedan vidare genom etapp 1, se Figur 2. Det gula området i Figur 2 betecknar det 

området som omfattas av markavvattningsföretaget, den mörkblå streckade linjen betecknar 

diket som avvattnar området. 

Fyra markavvattningsföretag upprättades i samband med en avvattning av vattenskadad 

mark år 1929. I handlingarna för markavvattningsföretaget rörande Cederdal, Manlöten, 

Hyddan och Gammeläng (se Figur 3) anges följande förutsättningar, se Tabell 1. 
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Tabell 1 Markavvattningsföretag med tillåtna medel- och maxflöden (l/s). 

Markavvattningsföretag Cederdals Manlöten Hyddan Gammeläng 

Yta (km2) 1,06 1,88 1,50 Saknas 

Medelflöde (l/s och km2) 12,2 12.2 12,0 Saknas 

Maxflöde (l/s och km2) 122 122 120 Saknas 

Medelflöde (l/s) 12,9 22,9 18,0 - 

Maxflöde (l/s) 129,3 229,4 180,0 - 

 

Figur 3 Markavvattningsföretag för Cederdals, Manlöten, Hyddan och Gammeläng. 

4.3 Geotekniska förutsättningar 

I Figur 4 kan en översiktlig bild över områdets geologi ses. Enligt SGU:s jordartskarta består 

de högre partierna av Kristineberg av berg i dagen eller endast ett tunt marktäcke. I de mer 

låglänta områdena består jordarten av morän, sand och till viss del lera. 

Den dominerande jordarten i Etapp 4 är morän, på högpunkterna i området återfinns berg i 

dagen eller berg med endast ett tunt marktäcke. I läget för lågstråket/diket är jordarten 

sand, se Figur 5. Sand har ofta en mycket god infiltrationskapacitet och anläggningar för 

infiltration kan möjligtvis anläggas inom dessa områden. Dock så behöver utbredningen och 
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djupet på sandförekomsten utredas mer samt grundvattennivåerna mätas in. Detta för att 

vatten inte ska läcka in i infiltrationsanläggningen eller att sandlagret vattenmättas av att 

dagvatten tillförs. 

 

Figur 4 – Jordartskarta över Kristineberg-området (inringat område) och Angarnsjöängen. Pil visar 
flödesriktningen från Kristineberg till Angarnsjön. Röd färg- berg, ljusblå-morän, gul-lera, orange-
sand. Karta från SGU (2017).  

 
 
Figur 5 – Jordartskarta över etapp 4. Pil visar flödesriktningen i etappen. Karta från SGU, 2017. 
Svart linje markerar ungefärlig gräns för etapp 4. Röd färg- berg, ljusblå-morän, gul-lera, orange-

sand. 
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4.4 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Området avvattnas via ett dike som idag rinner i nordvästlig riktning genom etapp 1, och 

industriområdet i Okvista. Fortsättningsvis leds diket mot norra delen av diket som tillhör 

markavvattningsföretaget för Gävsjön.  Därefter leds diket vidare norrut mot 

Angarnssjöängen, Hackstabäcken och vidare till Husaån.  

Programområdet kommer efter exploatering fortsättningsvis att avvattnas österut till 

Åkerströmmen-Husaån som är beslutad vattenförekomst (SE661033-163607). 

Vattenförekomsten har ”måttlig” ekologisk status med krav på god ekologisk status, tidsfrist 

för övergödning och hydromorfologiska förändringar gäller fram till 2027, tillräckligt stora 

förbättringar skall dock ha utförts fram till 2021. Den kemiska statusen klassas som ”god”, 

med undantag för kvicksilver och bromerade difenyletrar som båda är överallt 

överskridanden. Flera parametrar under hydromorfologin för Husaån uppnår inte god 

status, detta beror delvis på att delar av Husaån ligger inom ett markavvattningsföretag  

Angarnssjöängen som är belägen cirka fem kilometer nedströms planområdet är både 

naturreservat och Natura 2000-område (Fågeldirektivet) och är en av Stockholms läns 

viktigaste fågelsjöar. Det är därför viktigt att dagvattnet har lågt föroreningsinnehåll och 

fördröjs innan det avleds från planområdet. 

4.5 Före exploatering 

 

Figur 6 – Etapp 4 före exploatering.  
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Etapp 4 är ca 11, 52 hektar och området består idag av oexploaterad skogsmark med en gång 

och cykelbana i den norra delen. Ett dike skär av etappen i öst-västlig riktning, se Figur 6. 

Området är kuperat med högsta punkterna i södra delen och norra delen av etappen. I mitten 

av området ligger en låglinje i öst-västlig riktning med ett dike som övergår i ett 

markavvattningsföretag. Området avvattnas ut från området via markavvattningsföretaget 

vidare genom etapp 1, se Figur 6. 

4.6 Efter exploatering 

Exploateringen kommer att innebära en tillkomst av bostäder i form av 

flerbostadshusområde på både norra och södra delen av etappen, se Figur 7. I 

planbeskrivningen skildras idéerna med utformningen av området i detalj. Flerbostadshusen 

byggs med förgårdsmark, mellan husen placeras lägre komplementbyggnader i trä med 

sedumtak. Huvudgatan utformas med gång- och cykelväg, träd, kanstensparkering samt en 

vägbredd på ca 17 meter. Övriga gator ges en bredd på 6,5 till 10,5 meter. 

Efter exploatering finns ingen planerad höjdsättning men området har ändå en tydliga 

högpunkter samt en tydlig låglinje där också diket ligger. Bebyggelsen är placerad på 

höjderna och området kommer även fortsättningsvis att avvattnas mot läget för diket 

alternativt ledning och vidare genom etapp 1. 

Figur 7 Etapp 4 är markerad med streckad röd linje. Flödesriktningar redovisas som pilar. 
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5 Metod 

Dagvattenflöden, -volymer och föroreningsbelastning har beräknats med dagvatten- och 

recipientmodellen StormTac Web (v17.2.2) enligt metodik angiven i Svenskt Vattens 

publikation P110. Resultaten ligger till grund för föreslagen hantering av dagvattnet. Som 

indata till modellen används en uppskattad rinnsträcka, flödeshastighet och angiven 

markanvändning för området, både före och efter exploatering. För beräkning av 

dagvattenflöden har avrinningskoefficienter1 valts i enlighet med Svenskt Vattens 

publikation P110.  

Återkomsttid för regn har beräknats för 20år. Där ett 20-årsregn före exploatering är det 

dimensionerande flödet som får släppas ut från området.  

Beräknade flödes- och föroreningsbelastning ligger till grund för föreslagen 

dagvattenhantering. Markvändningen före och efter exploatering har uppskattats utifrån 

platsbesök, flygfoto och illustrationsplan på planerade ytor.  

Enligt Svenskt Vatten och SMHI förväntas dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer 

öka framöver och regionala skillnader i nederbördsintensitet kommer att uppstå. För att 

minimera risker för översvämning dimensioneras diken för ett 20-årsregn med en 

klimatfaktor på 1.25 där dimensionerande regn understiger en timme och 1.20 för längre 

regn.  

5.1 Indata 

Indata som använts vid flödes-, förorenings och fördröjningsvolymsberäkningarna visas i 

Tabell 2.  

Tabell 2 Markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter () före respektive efter exploatering för 
etapp 4. 

Markanvändning  
Före exploatering  

(ha) 

Efter exploatering  

(ha) 

Naturmark 0,05 11.32 4,43 

Gång- och cykelbana 0,80 0,20 - 

Flerbostadshusområde 0,50 - 6,97 

Huvudgata (ÅDT 2700) 0,80 - 0,12 

Summa  11,52 11,52 

 

                                                      
1 beskriver hur stor del av nederbörden som avrinner ytligt 
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6 Föroreningsberäkningar 

Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har utförts för 

planområdena som helhet före exploatering och efter exploatering. 

Schablonhalter för flerfamiljhusområde, naturmark och väg med en årsmedeldygnstrafik 

(ÅDT) på 2700 (Huvudgatan). Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) 

används årsmedelhalten och den ackumulerade årliga nederbörden då det är årsvolymen 

som är avgörande för hur stor mängd förorening som genereras under ett år. Endast 

belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till dagvattensystemet) avses. 

I rapporten redovisas föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) 

före och efter exploatering. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly 

(Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), 

suspenderad substans (Susp; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska 

aromatiska kolväten (PAH) och bensapyren (BaP). För samtliga ämnen avses totalhalter. 

I Tabell 3 redovisas resultatet av föroreningsbelastningen (kg/år) före exploatering med 

avledning i dike, efter exploatering med avledning i ledning samt efter exploatering med 

avledning i dike. Efter exploatering med avledning i dike är att avledningen av dagvatten från 

etapp 4 sker i dike som det gör idag. Diket är ett ca 200 meter långt huvudstråk med 

uppskattad bredd på 0,5 meter. 

Resultatet visar att exploateringen medför en högre belastning jämfört med dagens situation. 

Detta till följd av högre hårdgöringsgrad och mer förorenande markanvändningar. Om diket 

behålls som avledande huvudstråk kan dock en reduktion av belastningen ske för alla 

ämnen, dock inte ned till nivån för belastning före exploatering.  

Tabell 3 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med avledning i dike, efter exploatering 
med avledning i ledning samt efter exploatering med avledning I dike. 

Ämne 

Kg/år 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH BaP 

Före med 

dike 

0,5 9,1 0,01 0,06 0,08 0,001 0,02 0,02 0,0007 93 1,5 0,0001 0,00001 

Efter om 

ledning  

7,3 47 0,36 0,74 2,5 0,016 0,29 0,24 0,0007 1700 17 0,014 0,0012 

Efter om 

dike 

5 42 0,11 0,47 1,1 0,004 0,21 0,07 0,0005 980 10 0,005 0,0004 
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Tabell 4 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering, efter exploatering med avledning i ledning samt 
efter exploatering med avledning I dike. 

Ämne 

 µg/l 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil 

PA
H 

BaP 

Före med 

dike 

35 610 0,82 3,6 5 0,03 1,2 1 0,005

1 

6100 100 0,01 0,0006 

Efter om 

ledning 

220 1400 11 23 75 0,5 8,7 7,2 0,021 53000 520 0,42 0,035 

Efter om 

dike 

150 1300 3,4 14 32 0,12 6,5 2,2 0,014 30000 310 0,15 0,012 

 

I Tabell 4 redovisas resultatet av föroreningshalterna (µg/l) före exploatering med avledning 

i dike, efter exploatering med avledning i ledning samt efter exploatering med avledning i 

dike.  

Resultatet visar att exploateringen medför högre totalhalter av alla ämnen jämfört med 

dagens situation. Om diket behålls som avledande huvudstråk kan dock lägre 

föroreningshalterna uppnås för alla ämnen, dock inte ned till nivån för halterna före 

exploatering.  

7 Flödesberäkningar 

Vid en exploatering kommer flödena från området att förändras. Volymerna ökar och 

behöver fördröjas lokalt för att inte förändra de hydrologiska förhållandena i diken och sjöar 

som tar emot vatten från området. Det dimensionerande utflödet för området är ett 20-

årsregn före exploatering utan klimatfaktor. Efter exploatering klassas området enligt P110 

som ett tätbebyggt område, detta innebär att ledningar med trycklinje i marknivå/diken och 

öppna fördröjningslösningar ska dimensioneras för ett 20-årsregn med klimatfaktor. De 

beräknade flödena efter exploatering ska därför kunna fördröja dagvatten ned till det 

dimensionerande utflödet, dvs. ett 20-årsregn före exploatering utan klimatfaktor. 

Före exploatering är flödet vid ett 20-årsregn utan klimatfaktor beräknat till 200 l/s för det 

norra området och 210 l/s för det södra området, se Tabell 5. Detta är de beräknade 

maxutflödet för etapp 4:as två bebyggelseområden. Efter exploatering är flödet vid ett 20-

årsregn med klimatfaktor 1,25 beräknat till 360 l/s respektive 980 l/s. Detta ger en 

fördröjningsvolym på 130 m3 för den norra bebyggelsen och 650 m3 som ska fördröjas inom 

den södra bebyggelsen i etapp 4. Utöver detta tillkommer vatten från naturmarksområdet 

öster och sydost om etapp 4. Det inkommande flödet via diket i öst är 180 l/s, den 

dimensionerande varaktigheten är dock lång och hela området bidrar inte till flödet till etapp 

4 förrän efter ca 80 min. 
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Tabell 5 Beräknade dimensionerande flöden före respektive efter exploatering för etapp 4. 

Avrinningsområde 

Flöde före 

exploatering, 20-

årsregn utan 

klimatfaktor (l/s) 

Flöde efter 

exploatering, 20-

årsregn med 

klimatfaktor 1,25 

(l/s) 

Fördröjningsvolym 

(m3) 

Norra delen till dike 200 360 130 

Södra delen till dike 210 980 650 

Total 

fördröjningsvolym 

(m3)  

  780 

 

7.1 Markavvattningsföretag 

Markavvattningföretagets medelflöden är bestämd till 12,9 l/s (Cederdals), 22,9, l/s 

(Manlöten) och 18,0 l/s (Hyddan), se Tabell 1. Vid jämförelse av medelflöden och det 

beräknade flödet före exploatering vid ett 20-årsregn så överstiger 20 - årsflödet de tillåtna 

medelflödena. Dock gäller de beräknade flödena endast etapp 4 och ytterligare områden 

avvattnas till dessa markavvattningsföretag. Beräknade flöden för Avrinningsområde 

Kristineberg Norra som avvattnas till markavvattningsföretagen redovisas i Bilaga 1. 

Maxflödena för markavvattningsföretagen är bestämda till 129,3 l/s (Cederdals), 229,4 l/s 

(Manlöten) och 180 l/s (Hyddan). Det beräknade 20-årsflödet före exploatering för etapp 4 

överstiger även maxflödet för markavvattningsföretagen. 

Ett dike är inte dimensionerat för att kunna leda bort ett flöde som är högre än 

dimensionerande medelflödet under längre perioder. Riskerna med att tillföra mer vatten är 

i huvudsak risk för ökad erosion, se Figur 8. Eroderat material kan sätta igen befintliga 

trummor eller börja dämma någon annanstans i systemet. Befintliga trummor kan även vara 

dimensionerande för diket så att ett ökat flöde innebär en ökad risk för dämning vid dessa 

platser.  

Vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa risken kan vara flera; 

1. Ha en systematisk koll på diket så att insatser görs när det behövs 

2. Dimensionerande upp diket om det behövs och åtgärda trånga sektioner/dåliga 

trummor 

Punkt 1 och 2 underlättas om kommunen är markägare, lösningar kan hittas ändå men då 

krävs kontakt med markägare med del i avvattningsföretaget. Upphäver man företaget 

underlättas åtgärderna enligt punkt 1 och 2. 
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Figur 8 Schematisk figur över dike med risk för erosion och dämning. 

 

8 Skyfall 

Vid större regn när ledningssystemets kapacitet överstigs behöver dagvattnet avrinna ytligt 

ut från området. I Figur 9 kan en översiktlig bild ses var det finns naturliga lågpunkter inom 

Kristineberg och dit vatten idag rinner vid stora regn. En inzoomning av Figur 9 kan ses i 

Figur 10, där finns lågpunkterna för etapp 4 redovisade. Om avrinningsvägar från högre 

liggande mark spärras av tillkommande bebyggelse bör nya skapas så att instängda områden 

inte bildas. Som tidigare nämnts utgör diket lågstråket inom etapp 4, dit avvattnas hela 

etappen. Vid skyfall svämmar de mer låglänta områdena kring diket över med 0,10-0,29 m.  
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Figur 9 Länsstyrelsens lågpunktkartering vid skyfall. 

 
Figur 10 Länsstyrelsens lågpunktkartering vid skyfall med en ungefärlig gräns för etapp 4. 
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9 Systemutformning 

Sweco gjorde 2015 en dagvattenutredning för hela programområdet Kristenberg som visade 

att dagvattenflöden och föroreningar i dagvattnet kommer att öka efter exploatering och att 

fördröjning och rening krävs för hela programområdet. För att fördröja dagvattnet från 

etapp 4 föreslogs en torrdamm. Då läget för etapp 4 nu är förändrat till att ligga mer norrut 

än förut så är det läget inte längre ett alternativ. För att rena dagvattnet föreslogs en damm i 

etapp 1, detta ses som ett reningssteg endast för etapp 1. 

Flerbostadshusområdet som planeras på den södra delen av Etapp 4 ligger nedströms i ett 

större avrinningsområde. För att undvika att regn från uppströms liggande naturmark 

avrinner mot de planerade byggnaderna föreslås att ett avskärande diken anläggs söder om 

detta område. Placeringen på de avskärande dikena kan ses i Figur 11 och Bilaga 2.  

9.1 Rening  

För att minska belastningen på Angarnsjöängen och Husaån krävs att dagvattnet renas inom 

detaljplanen. För att rena dagvattnet föreslås att trädrader i skelettjord anläggs längs med 

huvudgatan, ytterligare en anläggning med samlad rening föreslås då endast allmän 

platsmark kan användas för lokalisering av anläggningar. Det föreslås att en damm anläggs i 

läget för diket som är områdets lågpunkt, se Figur 11 där dammen är inritad med en area på 

ca 1400 m2. Dammen beräknas med en yta på 150 m2 per reducerad hektar för att optimera 

reningen.  Detta innebär att dammen får en permanent vattenyta på 520 m2 och en 

permanent vattenvolym på 230 m3. Dammen beräknas uppta en yta av ca 1400 m2 med 

reglervolym och flacka slänter (1:5).  En reglervolym på ca 920 m3 föreslås för att få en 

uppehållstid innan vattnet leds vidare till etapp 1. Uppehållstiden bör vara mellan 12-24 h 

för att ge en god avskiljning av partiklar. Den beräknade reningseffekten för 

reningsanläggningarna kan ses i Tabell 6. 

Resultatet av belastningen efter rening i dammen redovisas i Tabell 6. Jämförelse sker även 

med belastningen före exploatering med dike och belastningen efter exploatering med dike. 

Vid exploatering så ökar belastningen för alla ämnen även om diket behålls. Om rening sker i 

dammen och dikena behålls kan en reducering av belastningen ske för alla ämnen, dock inte 

till jämförbara nivåer som innan exploatering.   

Om växtbäddar anläggs inom området som lokala renings- och fördröjningsåtgärder istället 

för en damm behövs en anläggningsarea på 1700 m2 vilket skulle innebära 85 st växtbäddar 

med en yta på 20 m2.  Anläggningarnas reningseffekt påverkas av 

dimensioneringsförutsättningar, vilka reningsprocesser som ingår i anläggningen samt 

inloppshalter. En jämförelse av reningseffekten av fosfor med de olika 

dimensioneringsförutsättningarna för tre anläggningar kan ses i Tabell 7, alla anläggningar 

har samma inloppshalter. 
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Tabell 6 Beräknad belastning (kg/år) före exploatering, efter exploatering och efter exploatering 
med rening i damm. 

Ämne 
Mängd före 

exploatering med 
dike (kg/år) 

Mängd efter 
exploatering 

med dike 
(kg/år) 

Mängd efter 
exploatering med 

dike och rening 
(kg/år) 

P 0,5 5,0 2,3 

N 9 42 27 

Pb 0,01 0,11 0,04 

Cu 0,06 0,47 0,21 

Zn 0,08 1,10 0,36 

Cd 0,001 0,004 0,002 

Cr 0,02 0,21 0,05 

Ni 0,02 0,07 0,03 

Hg 0,0007 0,0005 0,0002 

SS 93 980 310 

Oil 1,5 10,0 3,0 

PAH 0,0001 0,0050 0,0013 

BaP 0,00001 0,00040 0,00013 

 

Tabell 7 Reningseffekt för fosfor för tre typer av anläggningar; damm, växtbädd och översilningsyta. 

Typ av 

anläggning 
Dimensioneringsförutsättning Storlek (m2) 

Reningseffekt 

för fosfor (P) % 

Damm 150 m2 damm per reducerad 

hektar 
1200 53 

Växtbädd 5 % växtbäddsyta per reducerad 

hektar  
1700 68 

Översilningsyta 1150 m2 översilningsyta per 

reducerad hektar 
4000 28 
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Figur 11 Systemlösning för etapp 4 med damm och avskärande diken. 

9.2 Fördröjning 

Volymen som behöver fördröjas inom etapp 4 är 780 m3. Då etapp 4 består av två 

delavrinningsområden kommer det vara två flödespunkter till diket, ett från norr och ett från 

söder. Det godkända maxflödet till diket från den norra bebyggelsen är 200 l/s medan den 

södra får släppa ut ett flöde på 210 l/s. Utöver fördröjningen som sker i dammen på 920 m3 

så behöver ingen ytterligare fördröjning ske,  

Om 1700 m2 växtbäddar anläggs kan de fördröja 340 m3 ovan mark samt ca 600 m3 i porerna 

i jordmaterialet. Utöver denna fördröjning så behöver ingen ytterligare fördröjning ske. 

Eventuellt kan infiltrationsytor anläggas i anslutning till dammen i sandförekomsten för att 

få vattnet att infiltrera i marken. Dock behöver sandförekomsten undersökas vidare samt 

grundvattennivåer mätas in för att säkerställa att infiltration kan ske. 

9.3 Avledning extremregn 

Vid större regn när ledningssystemets kapacitet överstigs behöver dagvattnet avrinna ytligt 

ut från området. Genom en genomtänkt höjdsättning med kvartersmark högre belägen än 

gaturummet och inga instängda områden kan gatorna användas som sekundära 

avvattningsvägar då ledningssystemet går fullt.  
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Diket med dess lågstråk är lågpunkten för ett större avrinningsområde. Höjdsättningen kring 

diket och placeringen av planerad bebyggelse blir viktig för att minimera risken för 

översvämning vid stora regn när området kring diket svämmar. 

10 Slutsats 

Planerad bebyggelse på naturmark inom etapp 4 gör att flödena och belastningen ökar till 

recipient.  

Rening krävs för att reducera den ökade belastningen till Angarnsjöängen. Inom etapp 4 

föreslås att trädrader i skelettjord anläggs i huvudgata. Ytterligare så har en damm 

föreslagits samt att diket förslås få finnas kvar.  Dammen och diket reducerar belastningen 

efter exploatering men inte ned till jämförbara nivåer före exploatering med rening i dike. 

Utöver den föreslagna dammen inom etapp 4 kommer ytterligare rening ske i diken och 

dammar/våtmarker nedströms. Halterna kommer bli låga efter flertalet reningssteg, troligen 

lika låga som dagens halter, men på grund av att flödena från området ökar kommer 

belastningen ändå att öka till Angarnsjöängen och Husaån. Detta då det finns en begränsning 

av hur mycket som kan renas när halterna blir låga. För att kunna reducera belastningen 

ytterligare behöver då flödena reduceras inom respektive kvarter. Detta görs genom att 

anlägga gröna gårdar, gröna tak och andra genomsläppliga material där dagvatten kan 

infiltrera och avdunsta istället för att avledas till ledningsnät. Se mer om hur flödena kan 

reduceras i Bilaga 3. 

Fördröjning av 780 m3 behöver inrymmas i området för att kunna fördröja ett 20-årsregn 

efter exploatering med klimatfaktor ned till ett 20-årsregn innan exploatering. Volymen 

fördröjs genom en reglervolym i dammen. 

Maxflödena för markavvattningsföretaget överskrids och markavvattningsföretaget kan 

behöva omprövas eller upphävas.   

För att kunna avleda extremregn är det viktigt att se över höjdsättningen för att undvika 

skador på bebyggelse. Speciellt höjdsättningen vid diket blir viktig som är lågpunkten i 

området. 

Detta är förslag på hur dagvatten kan hanteras inom etappen, andra lösningar kan uppnå 

liknande resultat på föroreningsbelastning och flöden. De beräknade flödena och 

belastningarna i denna rapport får dock ej överskridas. 
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Sammanfattning 

I Kristineberg pågår planarbete att ta fram fem detaljplaner, Kristineberg etapp 1–5. 

Området består idag av naturmark med ett flertal våtmarker och diken som avvattnar dessa. 

I denna bilaga utförs beräkningar av flöden och föroreningsberäkningar per 

avrinningsområde samt en sammanslagen beräkning av flöden och föroreningar för etapp 2–

5.  

Utöver de generella riktlinjerna i dagvattenpolicyn har följande dimensioneringskriterier 
beaktats i projektet: Dagvattenflöden och fördröjningsvolymer beräknas för ett 20-årsregn 
med klimatfaktor 1,25. Varje delområde ska maximalt avleda ett dagvattenflöde till det 
allmänna dagvattensystemet motsvarande det dimensionerande 20-årsflödet före 
exploatering.  

Flödena i Kristineberg kommer att öka vid exploateringen då en stor del av området kommer 

att hårdgöras. De beräknade flödena och fördröjningsvolymerna för varje 

delavrinningsområde samt etapp 2–5 redovisas i avsnitt 7. 

Vid exploatering av Kristineberg så ökar belastningen för alla ämnen på recipient. Detta 

gäller för samtliga delavrinningsområden och den totala beräkningen av etapp 2–5. Om 

dikena behålls kan en viss reduceras för alla ämnen. Utöver detta föreslås 

reningsanläggningar i form av dammar inom respektive etapp och delavrinningsområde. En 

helhetsfigur på systemlösningen kan ses under avsnitt 9. För mer djupgående information 

om föreslagna lösningar hänvisas till dagvattenutredningarna för respektive etapp. 
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12 Bakgrund och syfte 

I denna bilaga utförs beräkningar av flöden och föroreningsberäkningar per 

avrinningsområde samt en sammanslagen beräkning av flöden och föroreningar för etapp 2-

5.  

13 Underlag 

Följande underlag har använts i utredningen: 

Typ Filtyp Namn Beskrivning Datum 

Grundkarta dwg Kristineberg_141110 Höjdkurvor Kristineberg 2015-07-06 

Strukturplan dwg ACAD_Kristineberg Strukturplan för Kristineberg 2017-08-22 

Etappindelning pdf Förslag på nya 

etappindelningen 

Etappgränser i pdf 2017-08-22 

Planprogram dwg Kristineberg_141110 Planerad markanvändning inom 

varje etapp 

2017-03-14 

Rapport pdf Dagvattenutredning för 

planprogram 

Kristineberg 

Dagvattenutredning med 

beräknade flöden och 

föroreningar för kristineberg 

2015-09-21 

14 Förutsättningar 

Avrinningsområdena utanför Kristineberg har begränsats till att beskriva förändringar och 

beräkna flöden och föroreningar för de områden som tillhör etapperna. Detta innebär att i 

beräkningen av avrinningsområden för Avrinningsområde Gävsjön och Angarnsjöängen tas 

hänsyn bara till etappernas förändring av markanvändning och inte resterande delar som i 

så fall skulle bli dominerande.  

Etapp 1 är medräknat före och efter exploatering för avrinningsområdena men inte i den 

sammanlagda beräkningen för etapp 2-5. 

Det dimensionerande utflödet för området är ett 20-årsregn före exploatering utan 

klimatfaktor. Efter exploatering klassas området enligt P110 som ett tätbebyggt område, 

detta innebär att ledningar med trycklinje i marknivå/diken och öppna 

fördröjningslösningar ska dimensioneras för ett 20-årsregn med klimatfaktor. De beräknade 

flödena efter exploatering ska därför kunna fördröja dagvatten ned till det dimensionerande 

utflödet, dvs. ett 20-årsregn före exploatering utan klimatfaktor.  
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15 Före exploatering 

Områdena har delats upp i två delavsnitt där beskrivningar görs först per avrinningsområde 

och sedan för planområdet.  

15.1 Avrinningsområden 

Avrinningsområdena för planprogrammet och dikena som leds till Angarnsjöängen 

redovisas i Figur 1. Etappernas plangränser kan ses som en ljusgul skugga. 

Avrinningsområdena för Kristineberg består till största del av oexploaterad skogsmark. Även 

de delar av etapperna som ligger i avrinningsområdet för Gävsjön respektive 

Angarnsjöängen består av skogsmark. Inom avrinningsområdena för Kristineberg 

(Avrinningsområde Norra/Södra/Lågpunkt) finns det även ett antal våtmarker. 

 

Figur 12 – Avrinningsområden före exploatering.  
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Figur 13 Avvattning före exploatering, gul färg markerar markavvattningsföretag. 

Området för Kristineberg är kuperat med höjdryggar som fungerar som naturliga 

vattendelare och avgränsar avrinningsområdena från varandra.  Mellan höjdryggarna finns 

naturliga lågpunkter där vatten ansamlas, om inga naturliga utvägar finns för vattnet bildas 

där våtmarker. Allt dagvatten från avrinningsområdena förutom avrinningsområde 

Kristineberg Lågpunkt hamnar tillslut i Angarnsjöängen, se Figur 2.  

Angarnsjöängen 

Gävsjön 
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Största delen av etapp 3,5 och 2 ligger inom avrinningsområdet för Kristineberg Södra som 

avvattnas till ett dike. Diket leds i sydlig riktning och söder om etapp 2 däms det mot en 

slusslucka vid fastigheten Fisknäbben. Vattnet leds sedan vidare i en kulvert under 

fastigheten och övergår till att avvattnas till ett markavvattningsföretag för Gävsjön. Vidare 

leds vattnet via Gävsjön norrut mot Angarnsjöängen. Den östra delen av etapp 2 och 5 samt 

sydöstra delen av etapp 3 ligger i en slänt ned mot Gävsjön och avvattnas idag diffust dit.  En 

liten del av det nordvästra hörnet på etapp 3 avvattnas diffust till diket norr om Gävsjön som 

leder vattnet vidare mot Angarnsjöängen. 

Den nordvästra delen av etapp 2 avvattnas idag till avrinningsområdet för en lågpunkt som 

idag ligger längs med Arningevägen. Det är oklart hur lågpunkten avvattnas idag, troligen är 

flödet som kommer till denna punkt mycket litet. Vid platsbesök (170526) var detta område 

mycket torrt. 

Etapp 1 och etapp 4 samt en mycket liten del av norra etapp 3 ligger inom 

avrinningsområdet för Kristineberg Norra. Ett dike som övergår i ett 

markavvattningsföretag via Okvista (nordöstlig riktning) avvattnar detta avrinningsområdet. 

Längre österut går markavvattningsföretaget över i diket norr om Gävsjön som leder vattnet 

vidare mot Angarnsjöängen. 
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15.2 Etapp 2-5 

 

Figur 14 Planområde före exploatering, etapp 1-5 i streckade linjer. 

 
Planområdet är uppdelat i fem etapper och dessa redovisas i Figur 3. Markanvändningen 
före exploatering kans ses i Figur 3 och består av som nämnts tidigare av oexploaterad 
skogsmark.  

16 Efter exploatering 

Planområdet ska exploateras med 1700–1800 nya bostäder med varierad bebyggelse, utöver 

detta tillkommer även bebyggelse i form av skolor/förskolor, huvudgata och 

centrumbebyggelse.  
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Etapp 3 och 5 kommer tillstörsta delen att bestå av småhusbebyggelse i form av villor och 

radhus/kedjehus samt skolområde. En huvudgata korsar etapperna i nord-sydlig riktning. 

Etapp 2 och 1 kommer bebyggas med ett småhusområde, flerbostadshusområde samt 

centrumbebyggelse. En skola kommer också anläggas inom etappen. Etapp 1 består endast 

av flerbostadshusområde. 

Efter exploatering finns ingen planerad höjdsättning men området har ändå tydliga 

högpunkter samt tydliga låglinjer där också dikena ligger. Avvattningen från etapp 3,4 och 5 

kommer även fortsättningsvis ledas söderut i dike eller ledning samt direkt ned till Gävsjön 

från bebyggelsen i slänterna. 

Från etapp 1 och 2 kommer också avvattningen i fortsättningen att ske till låglinjen där det 

norra diket ligger med avvattning till diket norr om Gävsjön. 

 

Figur 15 Etapperna är markerad med streckad linje. Bebyggelsen är beskriven i legenden i bild 

17 Metod 

Dagvattenflöden, -volymer och föroreningsbelastning har beräknats med dagvatten- och 

recipientmodellen StormTac Web (v17.2.2) enligt metodik angiven i Svenskt Vattens 

publikation P110. Resultaten ligger till grund för föreslagen hantering av dagvattnet. Som 

indata till modellen används en uppskattad rinnsträcka, flödeshastighet och angiven 

markanvändning för området, både före och efter exploatering. För beräkning av 
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dagvattenflöden har avrinningskoefficienter2 valts i enlighet med Svenskt Vattens 

publikation P110.  

Återkomsttid för regn har beräknats för 20 år. Där ett 20-årsregn före exploatering och utan 

klimatfaktor är det dimensionerande flödet som får släppas ut från området. 

Beräknade flödes- och föroreningsbelastning ligger till grund för föreslagen 

dagvattenhantering. Markvändningen före och efter exploatering har uppskattats utifrån 

platsbesök, flygfoto och illustrationsplan på planerade ytor.  

Enligt Svenskt Vatten och SMHI förväntas dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer 

öka framöver och regionala skillnader i nederbördsintensitet kommer att uppstå. För att 

minimera risker för översvämning dimensioneras diken för ett 20-årsregn med en 

klimatfaktor på 1.25 där dimensionerande regn understiger en timme och 1.20 för längre 

regn. 

17.1 Indata 

Indata som markanvändning och avrinningskoefficienter som använts vid flödes- och 

föroreningsberäkningarna redovisas i Tabell 1,2 och 3. Markanvändningen redovisas både 

före och efter exploatering.  

                                                      
2 beskriver hur stor del av nederbörden som avrinner ytligt 
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Tabell 8 Markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter () för avrinningsområdena före exploatering. 

Avrinningsområden - Före exploatering    

Markanvändning  

ARO 

Kristineberg 

Norra  

(ha) 

ARO 

Kristineberg 

Södra  

(ha) 

ARO 

Kristineberg 

Lågpunkt 

(ha) 

ARO Gävsjön 

(ha) 

ARO 

Angarnsjöängen 

(ha) 

Naturmark 0,05 50,21 72,07 14,56 24,42 7,68 

Gång- och 

cykelbana 
0,80 0,19 - 

- - - 

Lokalgata 0,80 0.90 - - - 0,84 

Villaområde 0.4 - - - - 0,34 

Summa  51.30 72,07 14,56 24,42 8,85 
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Tabell 9 Markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter () för avrinningsområdena efter exploatering.   

Avrinningsområden – Efter exploatering       

Markanvändning  

ARO 

Kristineberg 

Norra         

(ha) 

ARO 

Kristineberg 

Södra        

(ha) 

ARO 

Kristineberg 

Lågpunkt     

(ha) 

ARO Gävsjön 

(ha) 

ARO 

Angarnsjöängen 

(ha) 

Naturmark 0,05 33.40 29,79 10,95 12,89 3,54 

Flerbostadshusområde 0,50 6.99 6,44 - - - 

Villa- och radhusområde 0,45 6,92 21,86 - 10,94 4,27 

Huvudgata (ÅDT 2700) 0,80 1,10 1,9 - 0,59 0,24 

Flerbostadshus med 

centrumbebyggesle 
0,80 2,09 - 

- - - 

Radhusområde 0,5 - 5,91 - - - 

Skolområde 0,5 0,8 6,0 1,5 - 0,8 

Centrumbebyggelse 0,7 - 0,17 2,11 - - 

Summa  51,30 72,07 14,56 24,42 8,85 
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Tabell 10 Markanvändning (ha) och avrinningskoefficienter () för etapp 2,3,4 och 5 före respektive 
efter exploatering. 

Etapp 2,3,4 och 5 
   

Markanvändning  Före exploatering 

(ha) 

Efter exploatering 

(ha) 

Flerbostadshusområde 0,50  13,41 

Villa- och radhusområde 0,45  35,56 

Villaområde  0,40 0,34  

Radhusområde 0,50  5,91 

Centrumbebyggelse 0,70  2,28 

Skolområde  0,50  8,30 

Naturmark 0,05 112,76 45,43 

Huvudgata (ÅDT 2700) 0,80  2,95 

Lokalgata (ÅDT 10) 0,80 0,56  

Gång- och cykelväg  0,80 0,19  

Summa  113,85 113,85 

 

18 Resultat av flödesberäkningar 

Vid en exploatering kommer flödena från området att öka i och med den ökade 

hårdöringsgraden. Flöden behöver fördröjas lokalt för att inte förändra de hydrologiska 

förhållandena i diken och sjöar som tar emot vatten från området. Det dimensionerande 

maxflödet som får ledas ut från området är ett 20-årsregn före exploatering utan 

klimatfaktor. Flödet som ska kunna fördröjas ned till ett 20-årsregn är ett 20-årsregn efter 

exploatering med klimatfaktor 1,20. (1,20 på grund av att rinnsträckan är så lång, och 

rinnhastigheten relativt låg) 

18.1 Per avrinningsområde 

De beräknade 20-årsregnen utan klimatfaktor som är det maximala utflödet från 

avrinningsområdena redovisas i Tabell 4. Där redovisas även de beräknade 20-årsflödena 

efter exploatering med och utan dike för respektive avrinningsområde. I Tabell 5 redovisas 

de beräknade fördröjningsvolymerna. 
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Tabell 11 Beräknade dimensionerande flöden före respektive efter exploatering. 

Avrinningsområde 

Flöde före 

exploatering utan 

klimatfaktor, 20-

årsregn 

(l/s) 

Flöde efter 

exploatering med 

klimatfaktor 1,20, 

20-årsregn ledning 

(l/s) 

Flöde efter exploatering 

med klimatfaktor 1,20, 

20-årsregn dike 

(l/s) 

Kristineberg Norra 490 750 720 

Kristineberg Södra 590 2100 1700 

Kristineberg 

Lågpunkt* 
280 990 - 

Gävsjön** 350 530 470 

Angarnsjöängen** 44 150 120 

*Klimatfaktor 1,25 
**Endast de delar som är en del av etapperna är medtagna i dessa beräkningar 

 

Tabell 12 Beräknade fördröjningsvolymer för respektive avrinningsområde. 

Avrinningsområde 
Fördröjningsvolym 

om ledning (m3) 

Fördröjningsvolym 

om dike(m3) 

Kristineberg Norra 2 800 2 800 

Kristineberg Södra 7500 7500 

Kristineberg 

Lågpunkt 
600 - 

Gävsjön* 1400 1400 

Angarnsjöängen* 1 100 1 100 

 

18.2 Etapp 2–5 

Det beräknade 20-årsregnet utan klimatfaktor som är det maximala utflödet från området är 

beräknat till 750 l/s, se Tabell 6. Flödet som ska kunna fördröjas ned till ett 20-årsregn är ett 

20-årsregn efter exploatering med klimatfaktor 1,20. Flödet efter exploatering med 

klimatfaktor har beräknats till 3400 l/s vid avledning i ledning och 2800 l/s vid avledning i 
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dike. Detta innebär att 13 000 m3 behöver kunna fördröjas lokalt inom etapp 2–5. 

Fördröjningsvolymen utgår från den längsta rinnvägen som regnet behöver ta samt de 

flöden som är tillåtna att släppas ut. Detta gör att flödet och fördröjningsvolymen inte 

kommer ge samma resultat som summan av alla etapper beräknat var för sig.  

Tabell 13 Beräknade dimensionerande flöden före respektive efter exploatering. 

Område 

Flöde före 

exploatering utan 

klimatfaktor, 20-

årsregn 

(l/s) 

Flöde efter 

exploatering med 

klimatfaktor 1,20, 

20-årsregn ledning 

(l/s) 

Flöde efter exploatering 

med klimatfaktor 1,20, 

20-årsregn dike 

(l/s) 

Etapp 2-5 750 3 400 2 800 

Fördröjningsvolym 

(m3) 

- 13 000 13 000 

 

19 Resultat av föroreningsberäkningar 

Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvattnet har utförts för etapp 2-

5 som helhet samt avrinningsområden före exploatering och efter exploatering. 

Schablonhalter för flerfamiljhusområde, småhusområde, radhusområde, skolområde, 

centrumområde, naturmark och väg med en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 2700 

(Huvudgatan) har använts. Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används 

årsmedelhalten och den ackumulerade årliga nederbörden då det är årsvolymen som är 

avgörande för hur stor mängd förorening som genereras under ett år. Endast belastning av 

dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till dagvattensystemet) avses. De riktvärden 

som är angivna i jämförelse med beräknade halter är satta av Miljöförvaltningen i Göteborg. I 

deras reviderade utgåva av riktlinjer och riktvärden för förorenat vatten kan dessa hittas. 

(Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, 2013) 

Föroreningshalt (μg/l eller mg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) redovisas före och efter 

exploatering. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar 

(Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans 

(Susp; partiklar), opolära alifatiska kolväten (olja), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

och bensapyren (BaP). För samtliga ämnen avses totalhalter.  
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19.1 Per avrinningsområde 

Föroreningshalterna och belastningen för området före exploatering och efter exploatering 

med redovisas i Tabell 7–16. För fallet före och efter exploatering har samma 

markanvändning och avrinningskoefficienter som redovisas i Tabell 1 och 2 använts.  

19.1.1 Kristineberg Norra 

Resultatet för de beräknade mängderna och halterna för avrinningsområde Kristineberg 

Norra redovisas i Tabell 7 och 8. Resultatet avser beräkningar för tre fall; före exploatering, 

efter exploatering med dike samt efter exploatering med ledning. I fallet efter med dike är 

längden på diket ca 800 m. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 7. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering.  Om diket finns kvar kan en viss reducering ske 

för alla ämnen. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i Tabell 8. Beräkningarna visar 

att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering, men halterna kan reduceras om diket finns 

kvar.   

Tabell 14 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med avledning i dike, efter exploatering 
med avledning i dike samt efter exploatering med avledning I dike. 

Ämne 

Kg/år 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före 

med 

dike 

2,7 47 0,06 0,3 0,4 0,002 0,09 0,07 0,0005 580 6,8 0,001 0,0001 

Efter 

om 

ledning  
18 140 1,2 2,1 7,1 0,044 0,61 0,62 0,003 5500 49 0,034 0,0034 

Efter 

om 

dike 
13 130 0,38 1,4 3 0,011 0,46 0,2 0,002 3100 30 0,012 0,0012 

 

Ämne 

µg/l 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före med 

dike 
39 690 0,9 4 5,3 0,03 1,4 1 0,007 8500 100 0,01 0,0008 

Efter om 

dike 
110 1100 3,4 12 27 0,1 4,1 1,8 0,018 28000 270 0,11 0,011 
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Tabell 15 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering, efter exploatering med avledning i ledning samt 
efter exploatering med avledning I dike. 

  

Efter om 

ledning  160 1300 11 19 63 0,4 5,5 5,5 0,026 49000 440 0,31 0,03 
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19.1.2 Kristineberg Södra 

Resultatet för de beräknade mängderna och halterna för avrinningsområde Kristineberg 

Södra redovisas i Tabell 9 och 10. Resultatet avser beräkningar för tre fall; före exploatering, 

efter exploatering med dike samt efter exploatering med ledning. I fallet efter med dike är 

längden på diket ca 1300 m. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 9. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering.  Om diket finns kvar kan en viss reducering ske 

för alla ämnen. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i Tabell 10. Beräkningarna visar 

att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering, men halterna kan reduceras om diket finns 

kvar.  

Tabell 16 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med avledning i dike, efter exploatering 
med avledning i dike samt efter exploatering med avledning I dike. 

Ämne 
Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före med 
dike 

2,8 54 0,07 0,27 0,45 0,003 0,08 0,09 0,0003 530 8,1 0 0 

Efter om 
ledning  

34 250 1,6 3,5 12 0,076 1 1,1 0,0037 7500 81 0,071 0,006 

Efter om 
dike 23 220 0,52 2,3 5,2 0,019 0,77 0,35 0,0026 4500 48 0,025 0,002 

 

Tabell 17 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering, efter exploatering med avledning i ledning samt 
efter exploatering med avledning I dike. 

  

Ämne 
µg/l 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före med 
dike 31 600 0,8 3 5 0,03 0,9 1 0,003 5900 90 0 0 

Efter om 
ledning  180 1400 8,5 19 64 0,41 5,4 5,7 0,02 40000 430 0,38 0,032 

Efter om 
dike  120 1200 2,8 12 28 0,1 4,1 1,9 0,014 24000 260 0,13 0,011 
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19.1.3 Kristineberg Lågpunkt  

Resultatet för de beräknade mängderna och halterna för avrinningsområde Kristineberg 

Lågpunkt redovisas i Tabell 11 och 12. Resultatet avser beräkningar för två fall; före 

exploatering, efter exploatering med dike samt efter exploatering med ledning. Avrinning 

före exploatering sker diffust som markavrinning, efter exploatering har det antagits att 

ledning kommer användas. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 11. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i 

Tabell 12. Beräkningarna visar att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering och att 

riktvärdet överskrids för alla ämnen utom bly, krom, nickel och olja.  

 

Tabell 18 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med markavrinning, efter exploatering 
med avledning i ledning. 

Ämne 

Kg/år 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före 0,6 13 0,04 0,084 0,20 0,001 0,02 0,04 0,0001 180 1,6 0 0 

Efter 
med 
ledning 

4,7 38 0,29 0,43 2 0,014 0,12 0,16 0,0007 1500 19 0,009 0,001 

 

Tabell 19 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering samt efter exploatering med avledning i ledning. 

Ämne 
µg/l 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före 31 710 2,1 4,6 11 0,07 1,3 2 0,006 9800 90 0 0 

Efter med 
ledning  

160 1300 9,8 14 68 0,47 4,2 5,3 0,024 49000 630 0,29 0,04 
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19.1.4 Gävsjön 

Resultatet för de beräknade mängderna och halterna för avrinningsområde Gävsjön 

redovisas i Tabell 13 och 14. Resultatet avser beräkningar för tre fall; före exploatering, efter 

exploatering med dike samt efter exploatering med ledning. Avrinning före exploatering sker 

diffust som markavrinning, efter exploatering har det antagits att ledning eller dike används. 

Dikets längsta längd beräknas till ca 800 m. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 13. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering.  Om diket finns kvar kan en viss reducering ske 

för alla ämnen. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i Tabell 14. Beräkningarna visar 

att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering, men halterna kan reduceras om diket finns 

kvar.  

 

Tabell 20 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med markavrinning, efter exploatering 

med avledning i ledning respektive dike. 

Ämne 
Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före  1,0 22 0,07 0,14 0,3 0,002 0,04 0,06 0,00002 300 3 0 0 

Efter med 
ledning  

7,9 68 0,37 0,85 2,9 0,02 0,19 0,26 0,0009 1700 18 0,018 0,0015 

Efter med 
dike  

5,3 59 0,13 0,55 1,2 0,005 0,15 0,09 0,0006 1000 11 0,006 0,0005 

 

Tabell 21 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering vid markavrinning samt efter exploatering med 

avledning i ledning respektive i dike. 

Ämne µg/l P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före  31 710 2,1 4,6 11 0,07 1,3 2,0 0,006 9800 90 0 0 

Efter om 
ledning  140 1200 6,7 15 53 0,32 3,5 4,7 0,016 31000 340 0,32 0,03 

Efter om 
dike  96 1100 2,3 10 22 0,09 2,7 1,6 0,011 19000 200 0,11 0,01 

 
 
  



  

   

 
 

 

9(11) 
 

 

RAPPORT 

2018-04-16  

2018-04-16 

Bilaga 1 – Beräkningar av flöden och föroreningsberäkningar per avrinningsområde och 
sammanslagen beräkning för etapp 2-5 

 

 

19.1.5 Angarnsjöängen 

Resultatet för de beräknade mängderna och halterna för avrinningsområde Angarnsjöängen 

redovisas i Tabell 15 och 16. Resultatet avser beräkningar för tre fall; före exploatering, efter 

exploatering med dike samt efter exploatering med ledning. Avrinning före exploatering sker 

diffust som markavrinning, efter exploatering har det antagits att ledning eller dike används. 

Dikets längsta längd beräknas till ca 1300 m. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 15. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering.  Om diket finns kvar kan en viss reducering ske 

för alla ämnen. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i Tabell 16. Beräkningarna visar 

att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering, men halterna kan reduceras om diket finns 

kvar.  

 

Tabell 22 Föroreningsbelastning (kg/år) före exploatering med markavrinning, efter exploatering 
med avledning i ledning respektive dike. 

Ämne 
Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före  0,6 9,2 0,01 0,05 0,08 0,0005 0,02 0,015 0,0001 97 1,5 0,0003 0,0001 

Efter 
med 
ledning  

3,8 30 0,18 0,4 1,4 0,0086 0,1 0,12 0,0004 840 8,9 0,009 0,0007 

Efter 
med dike  1,3 16 0,03 0,1 0,17 0,0007 0,05 0,02 0,0002 230 2,6 0,001 0,0001 

 

Tabell 23 Föroreningshalter (µg/l) före exploatering vid markavrinning samt efter exploatering med 
avledning i ledning respektive i dike. 

Ämne 
µg/l 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före om 
dike  35 630 0,9 4 5 0,03 1,1 1 0,005 7300 100 0,01 0,001 

Efter med 
ledning  170 1400 8,2 18 62 0,39 5,4 5,6 0,02 40000 420 0,35 0,03 

Efter om 
dike 130 1200 2,8 12 28 0,1 4,2 1,9 0,014 24000 260 0,13 0,011 
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19.2 Etapp 2-5 

Föroreningshalterna och belastningen för området före exploatering och efter exploatering 

med ledning samt efter exploatering med dike redovisas i Tabell 17 och 18. För fallet före 

och efter exploatering har samma markanvändning och avrinningskoefficienter som 

redovisas i Tabell 3 använts. Diket beräknas vara ca 1300 m. 

Resultatet från belastningsberäkningarna redovisas i Tabell 17. Resultatet visar att mängden 

(kg/år) ökar för alla ämnen vid exploatering.  Om diket finns kvar kan en viss reducering ske 

för alla ämnen. Resultatet från haltberäkningarna redovisas i Tabell 18. Beräkningarna visar 

att halterna ökar för alla ämnen vid exploatering, men halterna kan reduceras om diket finns 

kvar. 

 
 Tabell 24 Belastningsberäkningar (kg/år) före respektive efter exploatering 

 

Tabell 25 Föroreningshalter (μg/l) före respektive efter exploatering. 

Ämne 
(kg/år) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före med 
dike  

5,1 91 0,13 0,52 0,8 0,004 0,17 0,2 0,0007 1100 15 0,001 0,0001 

Efter om 
ledning 46 370 2,2 4,9 17 0,1 1,5 1,5 0,006 11000 110 0,1 0,008 

Efter om 
dike 38 360 0,85 3,6 8,4 0,03 1,3 0,6 0,006 7300 79 0,04 0,003 

Ämne 
(μg/l) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH BaP 

Före med 
dike 

35 630 0,9 3,6 5,1 0,03 1,1 1,0 0,005 7300 100 0,007 0,0006 

Efter om 
ledning 

170 1400 8,2 18 62 0,39 5,4 5,6 0,02 40000 420 0,35 0,03 

Efter om 
dike 

130 1200 2,8 12 28 0,1 4,2 1,9 0,01 24000 260 0,13 0,011 
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Bilaga 2 – Systemutformning för dagvattenåtgärder för etapp 4 med avskärande diken och dammar 
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Bilaga 3 – Reduktion av flöden 

Gröna tak 

Gröna tak består ofta av moss- och sedumarter där mossor har visat sig vara extra effektiva 

på grund av sin stora bladyta och förmåga att ta upp vatten och föroreningar via bladen. Det 

är viktigt att de gröna taken sköts och underhålls, att konstruktionen anpassas för den extra 

tyngden och att tätningen och dräneringen utförs på ett korrekt sätt. Avrinningskoefficienten 

skiljer sig för de olika typerna av gröna tak beroende på substrattjocklek. Ett tjockare 

substratlager kan hålla och fördröja en större mängd vatten än ett tunt innan det blir mättat. 

Följande avrinningskoefficienter för olika substrattjocklekar har tagits fram från ett 15 min 

regn som genererar 300 l/s, ha, vilket kan översättas till ett svenskt 50-årsregn (FLL, 2002). I 

utredningen har dock ett 10-årsregn analyserats och för dessa återkomsttider bör 

avrinningskoefficienterna för de gröna taken vara något lägre, vilket ger en marginal.  

Tabell 26 Avrinningskoefficienter och reduktion av dagvattenflöden för gröna tak med olika 
substrattjocklek. 

Substratets 

tjocklek (mm) 
Typ av substrat 

Avrinningskoefficient 

vid en taklutning på 0-

15̊ 

Reduktion av 

dagvattenflöden jämfört 

med konventionellt tak 

20-40 Sedum-mossa 0,70 20 % 

60-100 Sedum-mossa-

säsongsväxter 
0,50 45 % 

150-250 Gräsmatta-buskar 0,30 65 % 

 

Permeabla beläggningar  

Om det är möjligt är det rekommenderat att minimera andelen hårdgjorda ytor för att öka 

infiltrationsmöjligheterna efter en exploatering. Dessa kan ersättas med genomsläppliga 

material som till exempel grus. Permeabla beläggningar föreslås att användas för gångbanor 

och cykelvägar för minskad avrinning till de genomsläppliga växtbäddarna.  

Genomsläppliga beläggningar bör inte tillföras dagvatten från starkt förorenade ytor 

eftersom de då sätter igen samt att grundvattnet riskerar att förorenas. Vidare bör de inte 

läggas i för brant lutning eftersom infiltrationen då oftast koncentreras till en mindre del av 

ytan med igensättning som följd. För mindre trafikerade ytor kan istället för dränerande 

asfalt betonghåls- eller Pelleplattor anläggas. Pelleplattan kan fyllas med antingen jord och 

gräs eller singel. 

Beläggningar såsom markplattor, stenmjöl, grus, gatsten, betonghålsten eller permeabel 

asfalt är andra exempel. I Bilden nedan visas hur en gångbana kan byggas upp dels av grus 

och dels av betongplattor samt olika fraktioner på små gatsten.  
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