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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Detaljplanens övergripande syfte är att ge möjlighet till fler bostäder och samtidigt utveckla 
samt stärka tillgängligheten till de befintliga natur- och kulturvärden som finns på Babelsberg. 

Planområdet ligger i centrala Kramfors stad och omfattar cirka 4,72 hektar mark, Figur 1. 
Planen omfattar fastigheterna Limsta 18:5, Limsta 18:18, Babel 5, Banken 7, Björsta 8:1, 
Limsta 18:4, Limsta 18:14, Limsta 18:15, Limsta 18:32, Limsta 18:41, Olympen 2, 
Trädgårdsmästaren 2, Garaget 4, Banken 1, Banken 6, Banken 8, Limsta 18:45, Limsta 
18:46, Sidensvansen 1, Trädgårdsmästaren 11, Limsta 18:12 och Limsta 18:13. 

Figur 1. Planområdets placering i staden. 

Det centrala läget, med närhet till kollektivtrafik, centrum och skolor, innebär att området 
har goda förutsättningar att bli en levande och grön boendemiljö med starka band till 
historien. Genom förtätningen kan de miljövänliga transportsätten prioriteras ytterligare samt 
öka underlaget för handel och service i centrum.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppdraget är att utföra en dagvattenutredning för komplettering av detaljplan för 
Limsta 18:5, Banken 6, Banken 7 m.fl., som beskriver hur omhändertagandet av dagvattnet 
bör ske inom planområdet. Dagvattenutredningen ska presentera förutsättningar för 
fördröjning av dagvatten från planområdet. Dessutom behöver eventuell påverkan av 
dagvattnet från området på närliggande områden utvärderas. Följande punkter ska vid behov 
identifieras och beskrivas i dagvattenutredningen: 



  

RAPPORT – Dagvattenutredning för Babelsberg
Sida 6/28

 

 
Kramfors kommun 
Dagvattenutredning för Babelsberg 
10/10/2022 

copyright© AFRY 

 
 

• Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden, som lågpunkter eller 
instängda områden olämpliga för byggnation 

• Inströmnings-och utströmningsområden 
• Ytor lämpliga för fördröjning 
• Föroreningsberäkningnar 
• Dimensionering av dagvattenflöden vid nuvarande och framtida markanvändning 
• Redovisning av primära och sekundära vattenvägar och konsekvenser av dessa  
• Förslag till utformning av dagvattensystem 
• Redovisa lämplig placering och kombination av bortledning- och 

fördröjningsanläggningar inom planområdet  

1.3 Avgränsningar 
Dagvattenutredningen, som endast omfattar dagvatten och skyfall, har baserats på underlag 
som har tillhandahållits av Kramfors kommun. 

2 RIKTLINJER OCH KRAV FÖR DAGVATTEN-
HANTERING 

Kramfors kommun saknar dagvattenstrategi och -policy. Föroreningshalter kommer att 
jämföras med framtagna riktvärden från Riktvärdesgruppen (Riktvärdesgruppen, 2009). I 
övrigt gäller, enligt muntlig överenskommelse, att flödet ut från planområdet inte får öka 
vid framtida förhållanden jämfört med befintliga förhållanden. 

2.1 Svenskt Vatten - P110 
Alla beräkningar och förslag utförs enligt riktlinjer i branschorganisationen Svenskt Vattens 
publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. Publikationen innehåller även 
anvisningar för en klimatsäker planering av dagvattenhanteringen. 

2.2 Vattenförvaltning 
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 genom 
vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 
miljökvalitetsnormer. Normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk lag 
och beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Varje 
vattenförekomst statusklassificeras i syfte att beskriva vattenförekomstens vattenkvalitet i 
dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status eller potential 
innan år 2015 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den ska istället 
förbättras eller bevaras. För många vattenförekomster har tidsfristen förlängts till 2027 och 
2033. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för vattenförekomster, ekologisk status 
och kemisk status. 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts. Vatten-
kvaliteten får inte försämras samt att normerna gällande kemisk och ekologisk status ska 
uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för status-
klassificering av vattenförekomsten, inte får försämras.  
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Områdesbeskrivning 
Planområdet ligger i centrala Kramfors stad och omfattar cirka 4,72 hektar mark. Området 
omgärdas av Limstagatan i norr, Kungsgatan i öst, Ringvägen i söder och Stationsgatan i 
väst. Aktuellt område utgörs av en skogsbevuxen kulle omgiven av varierande bebyggelse. 

Inom planområdet finns bebyggelse, en mindre skog samt naturmark och parkmark, Figur 2. 
Cirka 25% av området består av naturmark med äldre tallar och blandskog. Övrig natur- och 
parkmark består av gräsmattor med enstaka eller små grupper av träd. Endast cirka 10% av 
marken inom planområdet är hårdgjord eller bebyggd. Stora delar av naturmarken sluttar 
kraftigt åt norr och öster. Höjdskillnaden mellan högsta punkten och Drottninggatan i öst är 
cirka 20 meter. På toppen finns en platå som går från nordväst till sydöst.  

Naturmark finns inom de kommunalt ägda fastigheterna Limsta 18:5 och Limsta 18:18. I 
övrigt äger kommunen Babel 5, Banken 7, Björsta 8:1, Limsta 18:4, Limsta 18:14, Limsta 
18:15, Limsta 18:32, Limsta 18:41, Olympen 2 och Trädgårdsmästaren 2. Det kommunala 
bostadsbolaget Krambo AB äger Garaget 4. Banken 1, Banken 6, Banken 8, Limsta 18:45, 
Limsta 18:46, Sidensvansen 1 och Trädgårdsmästaren 11 är i privat ägo. Fastigheterna 
Limsta 18:12 och Limsta 18:13 är två mindre fastigheter med outrett ägande. 

Figur 2. Flygfoto över Babelsberg (utsnitt ur Planbeskrivning, 2022-05-12). Norr åt höger. 

3.2 Topografi 
Marknivån inom området varierar från ca +40 vid kullens topp till ca +20 vid dess fot. 
Avrinning sker primärt österut och det finns inga lågpunkter inom planområdet, Figur 3. Ett 
flertal lågpunkter finns dock i anslutning till planområdet. 
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Figur 3. Utsnitt ur Scalgo visande rinnvägar och lågpunkter (blå). Gul linje visar ungefärlig 

planområdesgräns. 

3.3 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i området huvudsakligen av berg med ett tunt eller 
osammanhängande lager av morän (rött med ljusblå prickar) och omges av områden med 
lera eller silt (gult), Figur 4. Enligt SGU:s jorddjupskarta är jorddjupet inom största delen av 
området skattat till mindre än 1 m. I områden intill berget finns undersökningar som visar på 
ett jorddjup på upp till ca 12 m. MUR (AFRY, 2021) visar på jorddjup inom planområdet på 
0,22-2,14 m. 
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Figur 4. Jordartskarta över området (SGU:s webbtjänst). Tunt eller osammanhängande lager av 

morän (rött med ljusblå prickar) och omges av områden med lera eller silt (gult). 

3.4 Grundvatten 
I samband med MUR installerades två grundvattenrör (21AF013 och 21AF017). Mätningarna, 
som utfördes i november 2021, visade torrt på -4,50 m under markytan respektive 
observerad vattenyta -4,74 m under markytan.  

3.5 Befintligt ledningsnät för dagvatten 
Befintligt ledningsnät för dagvatten finns inte inom planområdet, men i direkt anslutning i 
alla väderstreck. Anslutning föreslås av kommunen ske i någon av följande fyra punkter, 
Figur 5: 

1. Nytt ledningsstråk i Drottninggatan (spill- och dagvatten) 
2. Befintlig dagvattenbrunn (okänd ägare) 
3. Befintlig dagvattenbrunn (okänd ägare) 
4. Område med ett flertal dagvattenbrunnar 
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Figur 5. Befintligt spill- och dagvattennät (rött respektive grönt). Planområdesgräns – gul.  

3.6 Recipient och miljökvalitetsnormer 

3.6.1 Ytvattenförekomst – Kramforsfjärden 
Recipient för dagvatten från planområdet är Kramforsfjärden och den är en ytvattenförekomst 
enligt vattendirektivet. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2021 
i tredje förvaltningscykeln (2017-2021). 

Tabell 1. Statusklassificering av recipienten Kramforsfjärden (VISS, besökt 2022-08-17). 

Vattenförekomst  Ekologisk status  Kemisk status  

Status  

(dagsläge)  

MKN  

(framtida mål)  

Status  

(dagsläge)  

MKN  

(framtida mål)  

Kramforsfjärden 

SE625500-175153 

Måttlig 

ekologisk 

status  

God ekologisk 

status 2027  

Uppnår ej god 

kemisk ytvattenstatus  

God 

kemisk ytvattenstatus  

 

Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status. Klassificeringen baseras på studier 
av växtplankton och bottenfauna. Klassificeringen av bottenfauna baseras på ett index som 
bland annat tar hänsyn till antalet arter och till arternas känslighet för störningar som t.ex. 
övergödning. 

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. Det beror på att gränsvärden för kvicksilver 
(Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvatten på grund av 
atmosfärisk deposition. I Bottniska vikens kustvatten överskrids också bedömningsgrunden 

1 

2 

3 

4 
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för dioxin. I delar av vattenförekomsten överskrids gränsvärdet för bly och blyföreningar i 
sedimentet. 

Bland de påvekanskällor som bedöms ha betydande påverkan återfinns bland annat 
reningsverk, inte IED-industri, förorenade områden (sågverk, sulfatfabrik, sulfitfabrik, 
impregnering, glasbruk mm). 

Generellt kan dagvatten innehålla ämnen som har en direkt påverkan på fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer (till exempel näringsämnen, särskilt förorenade ämnen mm.) som är en del 
av den ekologiska statusen samt prioriterade ämnen som är en del av den kemiska statusen. 
För att kunna påvisa eventuell påverkan av dagvatten skulle provtagning i recipienten behöva 
utföras samt en recipientbedömning där en acceptabel belastning kan beräknas. 

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Planerad bebyggelse 
Planförslaget innebär fyra nya bostadsområden samt nya och utvecklade publika stråk. Ny 
bebyggelse i 2 till 5 våningar medges inom totalt cirka 10 200 m2 fastighet, Figur 6.  

Figur 6. Plankarta (daterad 2022-02-15). 

4.2 Markanvändning 
Avsikten är att Babelsberg ska omvandlas från en grön miljö med låg attraktion för 
allmänheten till en grön miljö med genare och tillgängliga gångvägar till kollektivtrafiken och 
byggnadsminnet Babelsberg samt kompletterande bostäder. 
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Vid beräkningar av flöden och föroreningar i dagvattnet har planområdet betraktats som sju 
olika tekniska delavrinningsområden och indelningen har skett utifrån flödesriktningar i 
Scalgo Live och befintliga ledningar samt aktuella anslutningspunkter, Figur 7. 

 
Figur 7. Tekniska delavrinningsområden. 

Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016) utifrån de olika 
marktyper som fanns i området (Tabell 2, Tabell 3). 

Tabell 2. Nuvarande markanvändning [ha] - fördelning av markanvändningstyper som grund för 
flödes- och föroreningsberäkningar. Avrinningskoefficient ϕ. 

Markanvänding ϕ  Area för respektive markanvändning - inom varje avrinningsområde och 
totalt [ha] 

  
 

AO1  AO2  A03 A04 AO5 A06 AO7 Totalt  

Gata 0,85 -  0,044  0,096  - 0,096 - 0,236 

Gc-väg 0,80 -  -  0,010 0,062 - - - 0,072 

Natur 0,10 0,740 -  0,518 0,600 0,129 - - 1,987 

Park 0,10 - - 0,012 0,111 - 0,136 - 0,259 

Flerbostadshus 0,45 - 0,348 - - - - - 0,348 

Villaområde 0,35 - - 0,419 - - - - 0,419 

Centrumområde 0,70 - 0,057 - - - - - 0,057 

Tekniska 
anläggningar 

0,40 - - 0,012 - - - - 0,012 

Parkering 0,85 - - - - - 0,192 - 0,192 

Besöksanläggning 0,50 - - 0,158 - - - - 0,158 

Skolområde  0,50 - - - - - 0,277 0,277 0,277 

Totalt  - 0,740 0,450 1,225 0,774 0,129 0,423 0,277 4,017 

Reducerad area 
[ha] 

- 0,074 0,230 0,370 0,120 0,013 0,400 0,139 1,200 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
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Tabell 3. Planerad markanvändning [ha] - fördelning av markanvändningstyper som grund för 
flödes- och föroreningsberäkningar. Avrinningskoefficient ϕ. 

Mark-
användning  

ϕ Area för respektive markanvändning - inom varje avrinningsområde och totalt 
[ha] 

  

 

AO1  AO2  A03 A04 AO5 A06 AO7 Totalt 

Gata 0,85 -  0,044 0,096  - 0,096 - 0,236 

Gc-väg 0,80 -  -  0,010 0,062 - - - 0,072 

Natur 0,10 0,734 -  0,518 0,213 0,129 - - 1,599 

Park 0,10 - - 0,012 0,111 - 0,136 - 0,259 

Fler-
bostadshus 

0,45 - 0,348 - 0,388 - - - 0,736 

Villaområde 0,35 - - 0,419 - - - - 0,126 

Centrum-
område 

0,70 - 0,057 - - - - - 0,057 

Tekniska 
anläggningar 

0,40 - - 0,012 - - - - 0,012 

Parkering 0,85 - - - - - 0,192 - 0,192 

Besöks-
anläggning 

0,50 - - 0,158 - - - - 0,158 

Skolområde 0,50 - - - - - 0,277 0,277 0,277 

Totalt   0,34 0,740 0,450 1,224 0,774 0,129 0,700 0,277 4,017 

Reducerad 
area [ha] 

- 0,074 0,230 0,370 0,260 0,013 0,400 0,139 1,300 

 

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

5.1 Flödesberäkningar 
Avrinningen före och efter planerad bebyggelse har beräknats enligt rekommendationer i 
publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) och har utförts i dagvatten- och recipientmodellen 
StormTac WEB (22.3.2). Modellen använder rationella metoden för beräkning av 
dimensionerade och årliga dagvattenflöden baserat på reducerade ytor och regnintensitet 
utifrån valda återkomsttider. I aktuellt fall har beräkningar genomförts utifrån återkomsttider 
på 5, 20 och 100 år. Ett klimatkompenserat 100-årsregn beräknas för att säkerställa att 
området kan omhänderta genererad volym utan betydande skador på bebyggelse och viktig 
infrastruktur som följd. Pågående klimatförändringar innebär en framtid med intensivare regn 
och risk för högre vattennivåer. För att dagvattensystem ska vara rätt dimensionerade även 
i framtiden görs en så kallad klimatkompensation genom att multiplicera nuvarande 
regnintensiteter med en faktor som är större än 1. I den här utredningen används 
klimatfaktor 1,25; vilket medför en ökning av regnintensiteten i flödesberäkningarna med 
25%. Dagvattenflöden har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning.  

Vid en jämförelse mellan dimensionerande flöde under befintliga förhållanden och framtida 
förhållanden, Tabell 4, kan det konstateras att det dimensionerande flödet för Babelsberg 
ökar från samtliga tekniska delavrinningsområden. För AO1, AO2, AO3, AO6 och AO7 ökar 
flödet dock endast på grund av att klimatfaktorn ändras från 1 till 1,25. För avrinningsområde 
AO4 ökar flödet med ca 60% som följd av annan markanvändning. 

Observera att avrinningskoefficienten vid ett 100-årsregn inte överensstämmer med 
standardiserade värden utan närmar sig 1. Detta tas inte i beaktande vid beräkningen.  
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Tabell 4. Beräknade dimensionerande dagvattenflöden för nuvarande och planerad bebyggelse 
vid regn med återkomsttider på 5, 20 och 100 år. Vid beräkning utifrån planerad bebyggelse 
används klimatfaktor 1,25. 

Åter-
komst-
tid [år] 

Dimensionerade flöde befintliga förhållanden 
[l/s] 

Dimensionerade flöde framtida förhållanden 
utan fördröjning [l/s] 

Avrinningsområde Avrinningsområde 
AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 

5 13 43 68 22 3 47 25 17 53 85 58 3 58 31 
20 21 67 110 35 5 74 40 27 84 130 92 5 92 50 
100 36 110 180 59 7 130 68 45 140 230 160 8 160 85 

 

5.2 Fördröjningsbehov 
För beräkningarna görs antagandet att avrinningen från området vid planerad bebyggelse 
inte ska överskrida dagens avrinning. Magasinsberäkningar i utredningen baseras på detta 
krav och har beräknats enligt publikation P110. För att flödet från varje delavrinningsområde 
vid ett 5, 20 och 100-årsregn inte ska öka jämfört med flödet vid ett 5-årsregn idag krävs en 
utjämningskapacitet på sammanlagt 56, 169 respektive 448 m3, Tabell 5. 

Tabell 5. Erforderlig fördröjningsvolym vid 5–, 20-och 100-årsregn [m3]. 

Tekniskt delavrinnings-
område 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 
5-årsregn [m3] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 
20-årsregn [m3] 

Erforderlig 
fördröjningsvolym 
100-årsregn [m3] 

AO1 3 9 23 
AO2 7 25 71 
AO3 11 39 110 
AO4 23 52 120 
AO5 0 1 4 
AO6 8 27 47 
AO7 4 15 42 
Totalt 56 168 448 

 

Att fördröja ett 100-årsregn bedöms inte realistiskt inom aktuellt planområde, men siffrorna 
ger en indikation på vilka vattenmängder det handlar om. 

5.3 Föroreningsberäkningar 
Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer 
och mängder i dagvattnet från Babelsberg vid befintliga respektive framtida förhållanden, 
Tabell 6 och Tabell 7. Utgående koncentrationer jämförs med framtagna riktvärden för 
dagvattenutsläpp (Riktvärdesgruppen, 2009). Nivå 2M gäller för delavrinningsområden 
uppströms utsläppspunkt i recipient. Dessa riktvärden är lämpliga att använda till exempel 
vid kommunens planläggning, nyexploateringar eller förtätningar där fler fastigheter bör ha 
en gemensam lösning. 

De beräknade föroreningskoncentrationerna (µg/l) i dagvattnet ligger under föreslagna 
riktvärden vid såväl befintlig som framtida situation (Tabell 6). Samtliga studerade ämnen, 
utom bensen, ökar i koncentration vid framtida utformning av planområdet – om ingen rening 
sker. Även föroreningsmängden ökar efter framtida utformning (Tabell 7). 
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Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) i dagvatten vid befintlig och framtida 
utformning, utan rening. Koncentrationer som överskrider riktvärden enligt nivå 2M 
markeras med fetstil. 

Förorening Befintlig situation 
utan rening 
*(µg/l) 

Framtida 
situation utan 
rening (µg/l) 

Riktvärden 2M 
(µg/l) 

Fosfor (P) 140 150 175 
Kväve (N) 1400 1500 2500 

Bly (Pb) 8,3 9,0 10  
Koppar (Cu) 17  17 30 

Zink (Zn) 58 63 90 
Kadmium (Cd) 0,34 0,38 0,5 

Krom (Cr) 7,0 7,6 15 
Nickel (Ni)  5,2 5,7 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0029 0,029 0,07 
Suspenderad substans (SS) 50 000 55 000 60 000 

Oljeindex (Olja) 460 500 700 
PAH16 0,26 0,30 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0,031 0,034 0,07 
Benz 0,83 0,79 - 

 

Tabell 7. Föroreningsmängder (kg/år) från dagvatten före och efter bebyggelse, utan 
rening. 

Förorening Befintlig situation utan rening 
[kg/år] 

Framtida situation utan 
rening [kg/år] 

Fosfor (P) 1,7 1,9 
Kväve (N) 17 19 

Bly (Pb) 0,097 0,11 
Koppar (Cu) 0,20 0,23 

Zink (Zn) 0,68 0,78 
Kadmium (Cd) 0,0040 0,0047 

Krom (Cr) 0,082 0,094 
Nickel (Ni) 0,061 0,070 

Kvicksilver (Hg) 0,00034 0,00036 
Suspenderad substans (SS) 590 680 

Oljeindex (Olja) 5,4 6,1 
PAH16 0,0031 0,0037 

Benso(a)pyren (BaP) 0,00037 0,00042 
Benz 0,0097 0,0098 

 

Eftersom samtliga koncentrationer underskrider riktvärdena och ökningen av koncentrationer 
och mängder i samband med förnyad plan kan bedömas vara modest, föreslås renings-
anläggningar för dagvatten från väg/gata samt förslås införandet av krav på rening i samband 
med nybyggnation. 

5.4 Övergripande systemlösning 
Föreslagen systemlösning har baserats på i dagsläget tillgänglig information om planerad 
utformning, riktlinjer och krav samt lokala förutsättningar för fördröjning och rening av 
dagvatten. Då planerad utformning inte är helt fastställd ännu måste den föreslagna 
lösningen samt lokalisering ses som ett principförslag. Exakt utformning, placering och 
dimensionering av systemkomponenter görs i ett senare skede vid detaljprojektering. 
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5.4.1 Delavrinningsområde AO1 
Eftersom delområdet utgörs av naturmark bedöms en dagvattenlösning endast behövas i 
händelse av det finns en befintlig översvämningsproblematik. Om det finns en sådan – vilket 
Scalgo-analysen indikerar - föreslås anläggning av nya avskäranden diken vid bergets fot, 
Figur 8. Anslutning till det kommunala dagvattennätet bedöms ej vara nödvändig, utan 
tömning förslås ske långsamt genom infiltration. Placeringen av sådana avskärande diken 
föreslås vara i längs delavrinningsområdets nordöstra gräns, där avrinningen tycks bidra till 
översvämningsproblematik i centrumområdet, samt längs delavrinningsområdets nordvästra 
gräns, där avrinningen tycks bidra till översvämningsproblematik i anslutning till mataffären 
Willys. 

 
Figur 8. Förslag på placering av avskärande diken (gröna pilar) inom avrinningsområde AO1. 

5.4.2 Delavrinningsområde AO2 
Delavrinningsområdet utgörs av komplex markanvändning som befintligt centrumområde och 
brant, bergig terräng, Figur 9. Det är därför svårt att introducera någon form av renings- eller 
fördröjningsanläggning inom planområdet. I trottoaren ligger också befintliga VA-ledningar. 

För att komma till reda med den betydande översvämningsproblematik inom området, som 
Scalgo-analys visar, föreslås att man tar ett större grepp inom kommunen och tittar på om 
det finns andra bidragande områden där en fördröjningsanläggning kan vara lättare att 
anlägga och ge större effekt än just här. 
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Figur 9. Skärmdump från Google Maps visar delar av AO2 sett från väster (Stationsgatan). 

5.4.3 Delavrinningsområde AO3 
Delavrinningsområde AO3 är det största och utgörs av såväl naturmark och park som gata, 
gc-väg, villaområde, teknisk anläggning och besöksanläggning. Området avvattnas österut 
och har en total erforderlig fördröjningsvolym på 39 m3. 

I händelse av att de befintliga fastigheterna längs med Drottninggatan inom delavrinnings-
området har problem med rinnvägar som korsar tomten föreslås ett avskärande dike anläggas 
öster om dessa, Figur 10. Likaså föreslås ett avskärande vägdike anläggas öster om 
Drottninggatan. 

Eventuell anslutning till befintligt dagvattennät föreslås ske via punkt 1 (nytt ledningsstråk i 
Drottninggatan) och 2 (befintlig dagvattenbrunn). 
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Figur 10. Förslag på avskärande diken i AO3. 

5.4.4 Delavrinningsområde AO4 
Inom delavrinningsområde AO4 planeras ny bebyggelse. Med fördel kan krav på fördröjning 
eller trög avledning inom fastigheterna ställas. Annars, eller som komplement, föreslås den 
triangulära parkytan nyttjas för att fördröja den erforderliga fördröjningsvolymen på 52 m3. 

För att parken ska kunna utnyttjas som just park föreslås en underjordisk stenkista, som i 
sådant fall måste vara 173 m3 stor, alternativt någon form av multifunktionell yta som har 
en underjordisk del (stenkista) med en ovanjordisk del (skålning) ovanför, Figur 11. 

Vägvattnet från förlängningen av Drottninggatan föreslås renas och fördröjas genom trög 
avledning i ett dike som löper längs med gatan på dess östra sida. 

Anslutning till det befintliga dagvattennätet föreslås ske via punkt 1 (nytt ledningsstråk i 
Drottninggatan). 
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Figur 11. Lösningsförslag för delavrinningsområde AO4 med stenkista (blå) och 
vägdiken (gröna pilar). 

5.4.5 Delavrinningsområde AO5 
Delavrinningsområde AO5 utgörs av parkmark och där genereras mycket små mängder 
dagvatten. Den erforderliga fördröjningsvolymen för ett 20-årsregn är 1 m3. Detta bedöms 
vara en sådan lite volym att ingen dagvattenanläggning krävs. 

Om Babelsbergsgatan ska byggas om föreslås dock att man med hjälp av gatsten försöker 
leda delar av vägvattnet mot delavrinningsområde AO5 och släppa det där, för att på så sätt 
minska avrinning ner till Stationsgatan och erbjuda viss rening av vägvattnet. Anläggningen 
föreslås i sådant fall utgöras av en stenkista. 

5.4.6 Delavrinningsområde AO6  
Delavrinningsområde AO6 består av gata, parkeringsyta och park. Den erforderliga 
fördröjningsvolymen för ett 20-årsregn är 27 m3. 

Dagvattnet som genereras på parkeringsplatsen och delar av gatan rinner mot sydväst och 
tycks nå Stationsgatan, för att sedan bidra till översvämningsproblematik nedströms. Dag-
vattnet från gata och parkeringsplats kan antas vara så förorenat att det kräver rening. 

Mellan parkeringsplatsen och Stationsgatan löper en grönremsa med befintliga träd. Åverkan 
på dessa befintliga träd antas inte tillåtas, men en dikesanvisning väster om trädraden 
föreslås. Denna rymmer en mindre mängd vatten, men kan också styra flödet mot park-
området och en större anläggning. Andra delar av gatan når parken direkt. 

I parken föreslås en öppen dagvattenanläggning i form av en avlång torrdamm exempelvis 
med dimensionerna 45x2x0,3 [m]. Utlopp föreslås kopplas via kupolbrunn till befintligt 
ledningsnät söderut (ingen av de föreslagna anslutningspunkterna; höjd okänd). 
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Figur 12. Lösningsförslag för delavrinningsområde AO6 med dike i väster (gröna pilar) och 

torrdamm i öster (blåskrafferad). 

5.4.7 Delavrinningsområde AO7 
Delavrinningsområde AO7 består av ett skolområde. Den erforderliga fördröjningsvolymen 
uppskattas till 15 m3 och avrinning sker österut. Det dagvatten som genereras på skolgården 
tycks bidra till översvämningsproblematik på grannfastigheten. En dagvattenanläggning bör 
därför anläggas på delavrinningsområdets/fastigheten östra del. 

Eftersom anläggningen föreslås hamna på skolgården föreslås den också vara underjordisk – 
på grund av drunkningsrisken - och utgöras av ett krossmagasin. Ytan ovan anläggningen 
kan således nyttjas för lek eller dylikt. För att rymma den erforderliga fördröjningsvolymen 
behöver anläggningen vara 50 m3, Figur 13. 

Dagvattnet kan också ses som en pedagogisk resurs och synliggöras/tillgängliggöras med 
hjälp av till exempel dagvattenrännor och dagvattentunnor.  
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Befintlig anslutning till det dagvattennätet är okänd. Eventuellt kan samma anslutningspunkt 
som för delavrinningsområde AO6 användas.  

 
Figur 13. Lösningsförslag för delavrinningsområde AO7 med avskärande stenkista/makadamdike 

(50x1x1 [m]). 

5.5 Beskrivning av anläggningar 

5.5.1 Diken  
Det finns många olika varianter av diken: makadamdiken, infiltrationsstråk, vägdiken och 
svackdiken. Infiltrationsstråk är en blandning mellan biofilter och svackdike. De har en mer 
utpräglad funktion än svackdiken med dränering i botten och översvämningsskydd. De har 
också en transporterade funktion vilket biofiltret saknar. Vägdiken är ofta djupa diken med 
branta släntlutningar som anläggs längs med bilvägar. Svackdiken och makadamdiken 
förklaras mer i detalj nedan. 

Svackdiken är den enklaste och mest grundläggande typen av dagvattenanläggning. De är 
grunda gräsbeklädda diken med svagt sluttande slänter och med svag lutning i vattnets 
flödesriktning, Figur 14. Svackdikets huvudsakliga uppgift är att avvattna hårdgjorda ytor 
och fördröja flödestoppar (Bäckström, 2002). Svackdiken kan ses som ett alternativ eller en 
komplettering till traditionella avloppssystem på grund av låga flödeshastigheter, 
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sedimentation och infiltration (om jordarten tillåter). De används framförallt längs med vägar 
och gator. Leds vattnet vidare genom avloppsrör kan utloppet installeras 50-100 mm ovanför 
dikets botten vilket ökar magasinering, förbättrar retention och kanske även sedimentation. 
Svackdiken kan planteras med växter för att förbättra rening av näringsämnen. För att öka 
sedimentation samt bibehålla flödeskapaciteten är det viktigt med klippning. Förväntas högre 
flödeshastigheter kan svackdiket kompletteras med flödeshinder, till exempel större stenar 
för att bromsa upp flödet.  

Svackdiken i sig är sällan ett komplett reningssystem utan de fungerar ofta som en 
förbehandlingssteg för andra reningssteg (Blecken, 2016). De är även fördelaktiga i kallt 
klimat då de kan fungera som områden för snölagring. Vanligtvis fungerar avledning av 
smältvatten bra under snösmältningsperioden (Lindwall & Hogland, 1981). Dock är det viktigt 
att avlägsna grus, sand och annat material som ackumulerats i diket efter snösmältning. 
Under vegetationssäsong ingår det i underhållet att hålla rent från skräp och sediment samt 
klippa gräs. För bibehållen partikelsedimentation och flödesreduktion är det viktigt att bevara 
växthöjden på mellan 50 till 150 mm (Kirkby, Durrans, Pitt, & Johnson, 2005). Svackdikets 
in- och utlopp bör även inspekteras och rensas regelbundet. Dikets slänter bör också 
kontrolleras för erosionsskador.  

 

  

Figur 14. Svackdike längs med bilväg i Luleå (foto: AFRY). 

5.5.2 Stenkista/makadamdike 
Makadamdiken, Figur 15, och stenkistor är i princip uppbyggda på samma sätt. De är 
platseffektiva anläggningar som fördröjer och renar dagvatten effektivare än både svackdiken 
och vägdiken. Studier visar på att makadamdiken har en genomsnittlig reningsgrad över 80% 
för suspenderat material, ca 50-70% för kväve och fosfor och en reningsgrad runt 70-90% 
för samtliga tungmetaller (Nilsson & Stigsson, 2012). Makadamdiken är, till skillnad från 
vanliga diken, förhållandevis grunda (släntlutning 1:4 – 1:10) med en längsgående lutning 
på högst 1% och en bottenbredd på minst 0,5 m. Hastigheten begränsas med hjälp av 
makadamen, som även har en fastläggande funktion av partiklar i dagvattnet.  
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Låg flödeshastighet möjliggör sedimentation av föroreningar i dagvattnet och får dessutom 
en fördröjande effekt. Makadamdiken kan generellt medge infiltration i omgivande mark, men 
om infiltrationskapaciteten bedömts som låg i aktuellt område måste makadamdikets 
utformning anpassas så att dagvattnet fördröjs och avleds kontrollerat. Förväntas högre 
flödeshastigheter kan makadamdiket kompletteras med flödeshinder, till exempel större 
stenar för att bromsa upp flödet ytterligare.   

För att underlätta drift och underhåll kan makadamdiken anläggas under en skålad gräsyta 
där dagvatten tillåts ansamlas. Under gräsytan anläggs ett ca 1 meter djupt dike fyllt med 
makadam. Porvolymen i fyllningsmassorna utgör fördröjningsvolymen, vilket vanligen är ca 
30%. Ett lager av geotextil läggs mellan den angränsande jorden och makadamen för att 
förhindra att makadamdiket sätts igen av finmaterial. I botten av diket läggs en 
dräneringsledning. Om röret läggs ett par decimeter ovanför botten skapas ett magasin under 
röret där partiklar som passerat makadamlagret kan sedimentera. För att kontrollera 
fördröjningsvolymen i makadamdiket kan dräneringsledningens utloppsflöde strypas. 

  

 

Figur 15. Skiss över makadamdike med skålad gräsyta och dräneringsledning  

5.5.3 Torr damm  
En torr damm är en öppen anläggning som ska fördröja och till viss del rena stora volymer 
dagvatten. Det är endast vid regntillfällen de fylls med vatten, annars ser en torr damm ut 
som en vanlig gräsyta. I de flesta fall är torra dammar placerade i slutet av 
dagvattensystemet. Dammar har god förmåga att avskilja partikelbundna föroreningar 
(Blecken G. , 2016). En torrdamm kan också fungera som en multifunktionell yta som kan 
bidra till ökad biologisk mångfald eller höja rekreationsvärdet i ett bostadsområde, beroende 
på hur de utformas. Torra dammar utformas antingen så att de dränerar vattnet eller med 
utloppsledning, beroende på områdets förutsättningar. Botten av dammen kan anläggas med 
lutning för att undvika översvämning. 
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Figur 16. Exempel på torrdamm/överdämningsyta. 

5.5.4 Dagvattenränna/ränndalar 
Dagvattenrännor är ett bra sätt att leda vatten ovan mark om höjdförhållandena inte tillåter 
frostfritt djup eller om man vill synliggöra dagvattnet och använda det som resurs (Figur 17). 

 
Figur 17. Exempel på stuprör med vattenutkastare och ränna (bild: VA SYD). 

5.5.5 Dagvattentunna 
Genom att koppla en dagvattentunna till stupröret, Figur 18, kan dagvattnet omhändertas 
och användas till bevattning eller i den pedagogiska verksamheten. Tunnans lock ska vara 
säkert, så att ingen kan klättra in i tunnan - helst både med låst lock och ett säkerhetsnät 
under locket. Tunnan ska också tippsäkras genom att monteras fast i vägg eller likvärdigt. 
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Figur 18. Exempel på vattentunna kopplad till stuprören för att dagvattnet ska kunna användas 

som en resurs (foto: GreenLine). 

6 RESULTAT AV FÖRESLAGEN 
DAGVATTENHANTERING 

6.1 Föroreningsberäkningar  
Föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer och 
mängder före och efter planerad bebyggelse utan åtgärder samt planerad bebyggelse med 
åtgärder som ett totalvärde för alla delavrinningsområden. Koncentrationerna jämförs med 
framtagna riktvärden från Riktvärdesgruppen (Riktvärdesgruppen, 2009). 

Föroreningskoncentrationer (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) har studerats för 
befintlig situation, framtida situation och framtida situation med reningsanläggningar i vissa 
avrinningsområden (AO4 eller AO4 och AO6). AO4 är det avrinningsområde där skillnaden 
blir som störst. AO6 bedöms vara det avrinningsområde där rening kan göra störst skillnad. 
Standardanläggningar av underjordiska makadamkistor har använts i StormTac.  

En jämförelse mot riktvärdena visar att föroreningskoncentrationen (µg/l) från planområdet 
vid såväl befintliga förhållanden som framtida förhållanden ligger under dessa för samtliga 
studerade ämnen, Tabell 7. Vid framtida situation, utan rening, ökar förorenings-
koncentrationerna  

Sett till föroreningsmängder (kg/år), Tabell 8, ökar samtliga studerade ämnen vid framtida 
situation utan rening. Detta även vid rening enbart av dagvatten från AO4. Vid rening av 
såväl AO4 som AO6 minskar samtliga mängder jämfört med befintlig situation utom för 
fosfor, kväve och PAH16. 
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Tabell 5. Beräknade föroreningskoncentrationer (µg/l) i dagvatten för befintlig situation, vid 
planerad bebyggelse utan och med åtgärder. Halter som överskrider riktvärden är markerade i 
fetstilt. 

Förorening Befintlig 
situation 
[µg/l] 

Framtida 
situation  
[µg/l] 

Framtida 
situation 
med 
åtgärder i 
AO4 
[µg/l] 

Framtida 
situation 
med 
åtgärder i 
AO4 och 
AO6 
[µg/l] 

Riktvärden 
för 1M 
[µg/l] 

Fosfor (P) 140 150 130 120 175 
Kväve (N) 1 400 1 500 1 300 1 200 2500 

Bly (Pb) 8,3 9,0 7,1 5,4 10  
Koppar (Cu) 17  17 16 13 30 

Zink (Zn) 58 63 51 41 90 
Kadmium (Cd) 0,34 0,38 0,29 0,25 0,5 

Krom (Cr) 7,0 7,6 6,4 5,2 15 
Nickel (Ni) 5,2 5,7 4,6 4,1 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0029 0,029 0,026 0,022 0,07 
Suspenderad substans (SS) 50 000 55 000 45 000 32 000 60 000 

Oljeindex (Olja) 460 500 410 330 700 
PAH16 0,26 0,30 0,23 0,21 - 

Benso(a)pyren (BaP) 0,031 0,034 0,028 0,024 0,07 
Benz 0,83 0,79 0,73 0,55 - 

 

Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering samt efter föreslagen dagvattenlösning. 
Föroreningsmängder som ökar efter framtida situation med föreslagen rening är markerade i 
fetstilt.  

modes Befintlig 
situation 
[kg/år] 

Framtida 
situation 
 [kg/år] 

Framtida 
situation med 
åtgärder i AO4 
[kg/år] 

Framtida 
situation 
med 
åtgärder i 
AO4 och AO6 
[kg/år] 

Fosfor (P) 1,7 1,9 1,9 1,8 

Kväve (N) 17 19 19 18 

Bly (Pb) 0,097 0,11 0,10 0,078 

Koppar (Cu) 0,20 0,23 0,23 0,19 

Zink (Zn) 0,68 0,78 0,73 0,59 

Kadmium (Cd) 0,0040 0,0047 0,0041 0,0037 

Krom (Cr) 0,082 0,094 0,093 0,076 

Nickel (Ni) 0,061 0,070 0,067 0,059 

Kvicksilver (Hg) 0,00034 0,00036 0,00038 0,00031 

Suspenderad 
substans (SS) 

590 680 650 470 

Oljeindex (Olja) 5,4 6,1 5,9 4,7 

PAH16 0,0031 0,0037 0,0034 0,0031 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0,00037 0,00042 0,00041 0,00035 

Benz 0,0097 0,0098 0,011 0,0080 
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6.2 Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvatten från ett område med urban markanvändning så som takytor, parkeringar och 
lokalgator bidrar med en ökad föroreningsbelastning till recipienten. Exempel på 
föroreningar är näringsämnen, metaller, partiklar och oljeföreningar. Planerad bebyggelse 
får inte inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorer försämras.  

6.2.1 Ytvattenförekomst – Kramforsfjärden 
Vattenförekomsten bedöms ha måttlig ekologisk status. Klassificeringen baseras på studier 
av växtplankton och bottenfauna. För den ekologiska statusen är det främst kvalitetsfaktorn 
näringsämnen som påverkas av dagvatten. Kvalitetsfaktorn näringsämnen klassas utifrån 
parametrarna kväve och fosfor där kväve har statusen måttlig och kväve statusen 
otillfredsställande. Föroreningsberäkningarna visar dock på att kväve-och 
fosforkoncentrationerna inte kommer att öka efter planerad bebyggelse och genomförda 
reningsåtgärder. Däremot verkar såväl fosfor- som kvävemängden öka något.  

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. Det beror på att gränsvärden för kvicksilver 
(Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvatten på grund av 
atmosfärisk deposition. I Bottniska vikens kustvatten överskrids också bedömningsgrunden 
för dioxin. I delar av vattenförekomsten överskrids gränsvärdet för bly och blyföreningar i 
sedimentet. 

För kvicksilver visar beräkningar att koncentrationen från planområdet minskar jämfört med 
befintlig situation vid rening av ett eller två avrinningsområden under framtida 
förhållanden. 

För bly visar beräkningar att koncentrationen från planområdet minskar jämfört med 
befintlig situation vid rening av ett eller två avrinningsområden under framtida 
förhållanden. Vid rening av två avrinningsområden minskar även mängden (kg/år). 

Dioxiner, som bidrar till att recipientens kemiska status bedöms vara ’ej uppnår god’, kan 
inte studeras i StormTac, men bedöms heller inte genereras inom planområdet. 

6.3 Översvämningsrisk och principiell höjdsättning 
Omhändertagande av dagvatten hanteras genom fördröjning och rening i anläggningar som 
är dimensionerade för en viss återkomsttid. Vid nederbörd med hög intensitet som skyfall 
kommer dessa anläggningar inte kunna fördröja avrinningen utan dagvattnet avrinner ytligt 
och kan potentiellt orsaka marköversvämningar med stora skador på byggnader och annan 
känslig infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att inte skapa 
instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning och fördröjning sker på 
ytor där ingen skada sker. Den principiella höjdsättningen för fastigheten måste säkerställa 
att marken lutar från byggnaderna.  

7 KOMMENTARER OCH SLUTSATSER 
Att anlägga dagvattenanläggningar i inom ett bebyggt och kringbyggt planområde innebär 
en hel del utmaningar. Då stora delar av planområdet förblir oförändrat i samband med den 
nya planen föreslås punktinsatser där rening och fördröjning gör störst nytta. Därtill föreslås 
punktinsatser om det finns ställen där rinnvägar behöver skäras av för att minska risken för, 
eller förekomsten av, översvämning. 

Eftersom samtliga koncentrationer underskrider riktvärdena och ökningen av koncentrationer 
och mängder i samband med förnyad plan kan bedömas vara modest, föreslås renings-
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anläggningar för dagvatten från väg/gata samt förslås införandet av krav på rening i samband 
med nybyggnation. 

Med viss rening kan föroreningskoncentrationerna hamna under valda riktvärden. Även de 
flesta mängder (kg/år) under framtida situation hamnar under mängderna för befintlig 
situation då.  
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