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Inledning

1.1 Bakgrund
Stiftelsen Kindahus avser att skapa byggrtt fér ett flerbostadshus p5 en obebyggd del
av tomten inom fastigheten Rimforsa 9:62. Planomrdet bestér idag (5r 2019) av
bostadsbebyggelse (Figur 1).

Dagvattenfrégan b6r utredas i varje detaljplan fér att s'a‘kerstélla en hantering av
dagvatten som inte riskerar att pverka ytvattenférekomsten negativt eller att den
planerade bebyggelsen tar skada vid 6versvémningar. AF har dérfér av Kindahus fatti
uppdrag att utreda och redogbra f6r hur dagvatten ska hanteras inom planomradet.

'
-' sund

K
i.

a:‘Asu alien I

I
I . . . I r0Ju

I-

\v

Figur 1. éversiktskarta diver p/anomrédet, markerad med réd linje (en/rose, 201 9).
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1.2 Uppdragsbeskrivning
AF kommer enligt uppdrag redovisa fbr:

Befintlig dagvattenhantering fbr planomrédet

Recipientens status utifrgn befintliga miljtjkvalitetsnormer, MKN.

Oversiktlig beskrivning av geoteknik inom planomrdet. Eventuella natur- och
kulturintressen, markavattningsfbretag samt vattenskyddsomrde beskrivs och
beaktas.

Dagvattenéden och féroreningar som planomrdet ger upphov till, i nuléget
och efter exploatering. Flodesberékningarna utfors enligt rekommendationer i

Svenskt Vattens publikation P110.

Oversiktligt illustrera dagvattnets odesvégar och Iégpunkter utifrn befintlig
skyfallskartering frn Lénsstyrelsen. Ge forslag p5 principiell hojdséttning,
inom den delen av fastigheten som ska bebyggas med det nya
erbostadshuset, med utgangspunkt i att skador p3 byggnader ska undvikas i

samband med kraftiga skyfall. H'a'nsyn ska tas till risk for oversvamning pga
narheten till Ksunden. ‘

Principer for lampliga gtg'a‘rder for rening och fordrojning av dagvatten i

kombination med oversiktliga forslag p5 [ampliga platser for anléggningarna.
Forslagen ska vara synliga och utgora en del av omrédets gestaltning.

Forutséttningar

2.1 Underlag
Foljande underlag fran bestallaren har anvants i denna utredning:

Underlag Datum
Uppdragsbeskrivning och offert 2019-06-24

Grundkarta over utredningsomradet 2019—08-15*

Plankarta 2019—02-27

Situationsplan 2019-03-05

Plan- och genomférandebeskrivning 2019-02-27

Underlag for VSD-Iedningar 2019-06-12*

Vattenskyddsomrade med foreskrifter for Rimforsa vattentakt 2013-04-29

* Leveransdatum.
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Féljande dokument och villkor har anvénts i denna utredning:

Underlag Uggivare Publikationsr
P104 Svenskt Vatten 201 1

P105 Svenskt Vatten 201 1

P110 Svenskt Vatten 2016

Skyfallskartering Lénsstyrelsen 2019

\S/fISeEiEZatteninformationssystem Lansstyrelsen 2017

dstgbta kartan Lénsstyrelsen 2019

Genomslépplighetskarta SGU 2019

Jordartskarta SGU 2019

Oversvémningsportalen MSB 2019

F6rslag p3 riktvérden fbr
dagvattenutslépp Riktvérdesgruppen 2009

2.2 Svenskt Vatten — Publikation P110 Avledning av dag-,
drén- och spillvatten

Samhéllenas avvattning méste lésas med s.k. hgllbar dagvattenhantering fér att kunna
hantera krav p3 minskade risker fbr skador vid 6versvémningar samt minskade
utslépp av dagvattenfbroreningar. F6|jande punkter ér viktiga att beakta fér en h5|lbar
dagvattenhantering:

1. Ur fbroreningssynpunkt ér h§|lbar dagvattenhantering att féredra d5 svél
avrunna dagvattenfléden och dérmed éven féroreningsbelastningen minskar till
recipienten.

Kraftiga skyfall m§ste hanteras med en séker héjdséttning av bebyggelsen.
Dessutom kan det krévas méjligheter att fbrdréja stora reg nvolymer p5
planerade 6versvémningsytor.

Den 6vergripande légsta sékerhetsnivn vid nybebyggelse f'o‘r skador p5
byggnader mm féresls vara en Eterkomsttid p5 minst 100 5r med en
klimatfaktor.

Hénsyn maste tas till framtida ékningar av nederbérden till fbljd av
klimatf'o'r'a‘ndringar. Detta hanteras genom att lagga p5 en klimatfaktor p3 de
dimensionerande regnen. Svenskt Vatten f6res|§r att nederbdrdsintensiteten
ska 6kas med 25 °/o vid dagvattenberékningar.

Dagvattenledningar dimensioneras fér den s.k. hjéssnivén (100 procent fylld
ledning) respektive marknivSn. I denna utredning betraktas omrdet som tat
bebyggelse och d'a'rmed ska dagvattenledningarna dimensioneras, som ett
minimikrav, att klara en nederbérd med aterkomsttiden 5 3r vid fylld Iedning
och 20 5r fdr trycklinjen i marknivgn (Figur 2).
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Figur 2. De tre dimensioneringsnivéerna fy/ld ledning, tryck/inje i marknivé samt
kritisk nivé fér skydd av byggnad (Svenskt Vatten P110)

2.3 Riktvérdesgruppen — Férslag till riktvérden fér
dagvattenutslépp

Idag (5r 2019) finns inga faststéllda riktvérden f6r f6roreningshalter i dagvatten. Med
anledning av detta tog Riktvérdesgruppen under 5r 2009 fram riktvérden f6r
f6roreningar i dagvatten som ska fungera sorn en indikator p5 om rening av
dagvattnet ér nbdv'a'ndigt. Reningen ska d5 gbras med bésta méjliga teknik och till en
rimlig kostnad med mlséttningen att tgérderna leder till att riktv'a'rdena inte
6verskrids (Riktvérdesgruppen, 2009).

Riktvérdesgruppens riktvérden kan anvéndas som indikator fér om dagvatten bér
omhéndertas och renas. Niver p3 dessa riktvérden ér olika beroende p3 typen av
recipient samt om utslappet sker direkt till recipient eller om dagvattnet férst leds via
dike, damm eller ledning och darefter till recipienten. I denna utredning jamférs halter
med riktvarde som motsvarar direktutslapp till havsvik, d3 planomrSdet ar placerat
inom den sekundara skyddszonen i vattenskyddsomrdet fbr Rimforsa vattentakt
(Tabell 1).

Enligt Weserdomen far man inte riskera att fdrsamra vattenstatus eller aventyra att
miljbkvalitetsnormer (MKN), f‘o‘r recipienten, fbljs. Riktvardesgruppen fbrhéller sig till
kvalitetsfaktorer fdr MKN enligt fbljande:

o Rening ska gdras med basta méjliga teknik och till en rimiig kostnad.
a Malséttningen med reningstg'a'rder ar att riktvardena ska klaras.
o Effekten av planerade anlaggningar ska verieras med hjalp av berakningar.
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Tabell 1. Féres/agna riktvérden fc'ir dagvattenutslépp g/vna i érsmede/ha/t. Angivna
riktvérden motsvarar direktuts/épp till havsvik (R/ktvérdesgruppen 2009).

Amne EnhEt (srtevdéerliealt)

Fosfor (P) pg/l 160

Kvéve (N) mg/l 2,0

Bly (Pb) ug/I 8

Koppar (Cu) ug/l 18

Zink (Zn) pg/l 75

Kadmium (Cd) ug/l 0,4

Krom (Cr) pg/l 10

Nickel (Ni) pg/l 15

Kvicksilver (Hg) pg/l 0,03

Suspenderad substans (SS) mg/l 40

Olja mg/l 0,4

Benso(a)pyren (BaP) pg/I 0,03

2.2 Koordinat och héjdsystem
G'a'llande koordinatsystem fér uppdraget ér Sweref 99 15 00 och hdjdsystem RHZOOO.

2.3 Dimensioneringsfbrutséttningar
Vid berékning av dagvattenéden fére och efter exploatering anvénds rationella
metoden med regnintensitet enligt Dahlstréjms formel. Dagvattenflédena ber'a'knas
med fbljande formel (Svenskt Vatten AB):

fldim=A*<P*iA*/€
Dér:
qdim = dimensionemnde fléde [l/s]
A = avrinningsomré’ldets area [ha]
(p = avrinningskoefficient [—]
L'A = regnintensitet [l/s, ha]
k = klimatfaktor

Allménna anléggningar dimensioneras f'o'r regn med §terkomsttider enligt P110. Detta
omréde betraktas som tat bebyggelse och dérmed ska dagvattenledningarna
dimensioneras, som ett minimikrav, att klara en nederbord med aterkomsttiden 5 5r
vid fylld ledning och 20 5r for trycklinjen imarknivn med en klimatfaktor p5 1,25.
Dagvattenutredning Rimforsa 9_62 20191016 rev 20191111.docx
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Omrgdets férutséttningar

3.1 Beskrivning av omrédet
Planomrédet utgérs av fastigheten Rimforsa 9:62. Omrdet bestr idag (5r 2019) av
bentlig bebyggelse samt asfaltsytor, grésmattor, buskplanteringar samt ett antal
stc‘jrre lévtréd. Figur 3 visar ett flygfoto ver det aktuella omrdet.

Figur 3. F/ygfoto b‘ver aktuel/t omréde med rédmarkerad p/anomrédesgréns.
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3.2 Flédesvégar och lggomrden enligt skyfallskartering inom
och i anslutning till planomrdet

Analys av 'o'desvégar och Iagomréden inom och i anslutning till planomrgdet vid
kraftiga skyfall har baserats p5 Lénsstyrelsen i Ostergétlands skyfallskartering (Figur
4). Analysen visar en generell édesriktning i véstlig riktning genom planomrdet. Det
finns inga Iagomrdet inom planomrdet eller i angrénsning till omrédet.

Teckenf'drklaring
LégpunkterI >1

I 0,54

0,2-0,5

Rinnv'a‘gar Kinda
kommun

— Légt

— Mellan

-- Hgt

enligt Lénsstyre/sen i Ostergét/ands skyfallskartering. B/é omréden visar Iégomréden
samt b/é stréck visar f/édesvégar. Rdd marker/’ng visar p/anomrédets lage.
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3.3 Oversvémningsrisk kring sjc'jn Asunden, del av Stor- och
StSngSn

Planomrédet liggeri nérheten av ett vattendrag, sjén Asunden. MSB har utf‘o'rt en
simulering av aversvémning av vattendrag som indikerar att planomrdet ligger
utanfér riskzonen fér att drabbas av 6versvémning vid fléde med 5terkomsttid p5 bade
100 5r och 200 5r samt vid beréknat hégsta fléde. Beréknat h'dgsta flbde ér en
versvémning som motsvarar ett ténkbart vérsta scenario som kan intraffa pga
naturliga faktorer (Figur 5) (MSB Oversvamningsportalen, 2019).

Teckenférklaring
100-érsfl6deI Klimatanpassat flode
for ar 2098, Stor- och
Stangan

ZOO-arsfléde

5.3 Klimatanpassatfléde
i' for ér 2098, Stor- och

Sténgan

Stor- och Sténgén
Beréknat hogsta ode,

Figur 5. Figuren i/lustrerar de omréden som sétts under vatten vid ett 100- och 200-
arsf/ode, dvs en oversvamn/‘ng som statist/skt intraffar 1 géng p3 100 ér respektive 1

gang p3 200 5r. Den i/lustrerar aven det omréde som sétts under vatten vid beraknat
hogsta ode (MSB Portal for oversvamningshot, 2018). Rodmarkering i/lustrerar
p/anomrédesgréns.

3.4 Natur- och kulturintressen
Planomradet berors inte av nagra riksintressen eller naturmiljé. Inga fornlamningar
finns registrerade inom planomradet (Kinda kommun, 2019).
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3.5 Geotekniska férhéllanden

3.5.1 Markférhllanden
Jordarterna inom planomrdet utgbrs enligt SGU:s jordartskarta av Iera-silt med ett
underliggande lager av isélvssediment (Figur 6).

F. /. 'Zf/g/Z////l
.1

‘ ‘ ”

I

Jordartgrundlager

// / '

_.,
' a ///

Jordart. underliggande lager

lsélvssediment

Figur 6. Jordarterna inom p/anomrédet utgérs enligt SGU:5 jordartskarta av lera-si/t
med ett underliggande lager av isé/vssediment (SGU, 201 9). Svart markering visar
planomrédets lage.

Genomsléppligheten inom planomrdet, enligt SGU:s karta fér genomslépplighet, ér
lag (Figur 7).
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’

H69 genomsl‘applighet

Figur 7. Genoms/épp/igheten, enligt SGU:s karta fér genoms/épp/ighet, ér lég inom
planomrédet (SGU, 201 9). Svart markering visar p/anomrédets lége.

3.5.2 Grundvattennivger
Inga grundvattenniver har undersékts inom planomrdet. Dock har en geoteknisk
undersékning genomfért vid angrénsade fastighet Rimforsa 9:43, Asundavallen. D5
samtliga grundvattenrér hade varit torra vid observationstillféllena ér
grundvattentrycknivn vid Asundavallen légre 5n +90,2 — +93,0 meter (RHZOOO)
(Jansson, 2017).

En sékerhetsmarginal p3 minst 0,5 meter rekommenderas fr5n schaktbotten och
underkant dagvattenanléggningar till hégsta grundvattenniv.

3.6 Féroreningar i mark
Det nns inga kénda fdroreningar i mark inom planomrdet. Inga tidigare
verksamheter ar kanda (Kinda kommun, 2019).
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3.7 Recipient och miljékvalitetsnormer
EU:s vattendirektiv, ramdirektivet f6r vatten, inférlivades i svensk lagstiftning 5r 2004
som Vattenférvaltningen. Arbetet med Vattenférvaltningen utf6rs med hjélp av 53

kailade miljékvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som
inféjrts i svensk lag fér att komma tillrétta med miljépverkan ern diffusa
utsléppskéllor. Normerna fér vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenfbrekomst
ska ha vid en viss tidpunkt. Varje vattenfbrekomst statusklassiceras sedan i syfte att
beskriva vattenfbrekomstens vattenkvalitet i dagsléget. Huvudregeln ér att aila
vattenfbrekomster ska uppn god status eiler potential innan 5r 2027 samt att ingen
vattenforekomsts status f§r forsémras, den ska istaliet forbattras eller bevaras.
Miijokvalitetsnormer klassas inom tva omraden for vattenforekomster, ekologisk status
och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)

Efter att EU-domstoien meddelade den $3 kailade Weserdomen har kraven skarpts p5
att vattenkvaliteten inte far forsamras samt att malen gallande kemisk och ekologisk
status ska uppns. Det innebar att statusen f'o'r en enskild kvalitetsfaktor, som
anvands for statusklassificering av vattenforekomsten, inte far forsamras. Projekt eller
verksamheter som orsakar en fors'amring riskerar saledes att inte tillatas.

Recipient for dagvatten fran planomrdet ar Jarnlunden (EU CD: SE645406-149164)
(Figur 8) (Viss, 2019). Den ekologiska statusen och kemiska statusen i Jarnlunden
klassificeras idag som otillfredsstaliande respektive uppnar ej god (Tabell 3).
Recipienten har miljoproblem $5 som overgodning, morfologiska forandringar och
kontinuitet samt miljogifter.

Tabell 3. VISS statusk/assicering av recipienten Ja'rn/unden frén 201 9-07—02
(ekologisk status), 201 9-09-06 (kemisk status) samt 201 7-02-23 (framt/da mél) .

Ekologisk status Kemisk status
Vattenfarekomst Status MKN Status MKN

(dags/age) (framtida mal) (dagslage) (framtida mél)
Otillfreds-

U “gr e. 0dJarnlunden- stallande God ekoologisk keprg‘isk
J g God kemisk

SE645406-149164 ekologisk status ar 2021 ytvattenstatus
status ytvattenstatus

Kvaiitetskravet enligt MKN ar att Jarnlunden ska uppna god ekologisk status 5r 2021.
Malet ar aven att J'a‘rnlunden ska uppna god kemisk ytvattenstatus med undantag for
bromerad difenyieter och kvicksilver samt kvicksilverforeningar, dar kraven ar mindre
stranga. Detta beror p5 att det bedoms som tekniskt omojligt att sanka halterna av
dessa amnen till de nivaer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus.
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Figur 8. P/anomrédets geograska placering (stjérnmarkering) i fdrhéllande ti/l
ytvattenfb'rekomsten Jérn/unden (turkosmarkerad).
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3.8 Befintlig dagvattenhantering
Planomrdet lutar i st-vastlig riktning mot Hbgabacksvégen. Omr§det ér som h‘o'gst i

ést med en nivS p3 cirka + 98 meter och lutar ner mot vast p3 niv cirka + 93 meter
(RHZOOO). Figur 9 illustrerar ytlig avrinning idag (3r 2019).
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Figur 9. Utdrag ur grundkartan med befI'nt/I'ga markhéjder i RH2000. Gu/ markering
visar p/anomrédets lége. B/§ pi/ar visar 6vergripande f/b‘desriktning.
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Det nns idag (5r 2019) VA-Iedningar inom planomrédet som ansluts till kommunala
ledningar i Hégabacksvégen och Skolvégen (Figur 10). Dock kommer de kommunala
ledningarna i form av vatten, dim 150 gjutjérn, samt spillvatten, dim 225 betong, ligga
innanfér fastighetsgréns fbr Rimforsa 9:62, d'a'rmed har ett u-omréde avséttas i

plankartan f6r dessa ledningar.

Figur 10. VA-ledningar inom och i ans/utning till p/anomrédet. Réd markering visar
planomrédets Iége.
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3.9 Markavvattningsféretag
Inga markavvattningsféretag har identifierats inom planomrdet. Tv
vattenavledningsféjretag har identifierats véster om planomrgdet, Rimforsa
dagvattenfbrening samt Hackel och Rimforsa if och vf (Figur 11) (KlimatGIS
Ostergbtland, 2019).

AK .
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:‘é‘i’
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o..§ >

I
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ml ';~w'é-?;j:f”'
a [a t g i 5' magi“: .- ”a" g: :c 4.31%]? .3. 3'5"" 'x

Figur 11. B/émarkerade omréden visar né‘r/iggande vattenav/edningsféretag. Rb'd

marker/n9 visar p/anomrédets lége.

3.10 Vattenskyddsomrde
Planomra°det ligger inom den sekundéra skyddszonen fér Rimforsa vattentékt. F6r
vattenskyddsomrdet finns skyddsféreskrifter antagna vid Kinda kommuns fullméktige
2013-04-29. Det finns dock ingen fdreskrift géllande utslépp av dagvatten.
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Planomrgdets féreslagna utformning
Befintlig bebyggelse inom planomrédet Rimfosa 9:62 ska kompletteras med en
nybyggnation av ett flerbostadshus i tv5 vningar. Nybyggnationen innebér att
parkeringen bster om det nya bostadshuset kommer att gdras om. Idagsléget
planeras inga andra fbréndringar inom planomrdet, men om fjérrvérmecentralen
inom fastigheten inte skulle behdvas i framtiden méjliggér planen att ytan kan
anvéndas fbr bostadséndaml, se grférgad yta E1B i Figur 13. Situationsplan fér
Rimforsa 9:62 redovisas i Figur 12.

Befinilig
ijérrvérmecentral

Figur 12. Situationsp/an fc'r Rimforsa 9:62 som visar den p/anerade nybyggnationen
av ett f/erbostadshus samt parkeringen b'ster om det nya bostadshuset 50m ska gb'ras
om. (Sonark Arkitektkontor AB, 2018—03-30).
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Berékningar
Dagvattenéden och fbroreningsbelastning beréknades med hjélp av recipient- och
dagvattenmodellen StormTac (v19.3.1). Modellen anvénds fér 6versiktliga berékningar
av fléden och koncentrationer av olika féroreningar. Indata till modellen bestr av
nederbbrdsdata samt omra’dets area och markanv'a‘ndning. Till berakningarna
anvander modellen vetenskapligt granskade schablonhalter av féroreningar baserade
p3 flodesproportionell provtagning.

5.1 Indata
Fororeningsmangder har beraknats utifran en arsnederbord om 671 mm och kommer
fran SMHI:s matstation Ulrika (stationsnummer 8507). Nederbordsvardet ar korrigerat
med en faktor 1,1 for att ta hojd for matforluster. Markanv'a'ndning fore exploatering
har tolkats utifrn flygfoto medan arealer for markanvandningen efter exploatering
beraknades efter erhllen situationsplan och detaljplan. Detaljplanen anvandas for att
ta fram takytan for planerat bostadsandamal som eventuellt i framtiden ska ersatta
befintlig fjarrvarmecentral.

Markanvandning fore och efter exploatering for planomrdet redovisas iTabell 4.

For att dimensionera anlaggningar for transport eller utjamning av dagvattenfloden
anvands specifika dimensionerande avrinningskoefcienter for respektive
markanvandning angivna i t.ex. Svenskt vatten publikation P110.

De dimensionerande avrinningskoefficienter skiljer sig fran de
volymavrinningskoefcienter som anvands for berakning av arliga oden och
ber'a‘kning av fororeningstransport. Volymavrinningskoefficienterna ar empiriskt
framtagna fran en langre period av flodesmatning frén omraden med viss
markanv'a'ndning.

Tabell 4. Markanvandning fore och efter exploatering som nyttjades till berékningar
av dagvattenf/b'den och fdroreningar /’ StormTac.

Volym-
. . _ Avrinnings- Fore Efter

Markanvandning akvrmmpgs koefcient exploatering exploateringoeffICIent
((P) (ha) (ha)

(<9)

Takyta 0,90 0,90 0,11 0,18

Parkeringsyta 0,85 0,80 0,18 0,18

Obebyggd kvartersmark 0,20 0,20 0,47 0,40

Totalt 0,76 0,76
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5.2 Flédesberékningar
Beréknat dimensionerande fléde f6r planomrédet vid ett 5, 10 och 20-5rs regn redovisas
i Tabell 5. Regnintensitet, iA, har beréknats fbr ovanstéende rsregn med en
regnvaraktighet p3 10 minuter.

° iS—rsregnJOmin = 181 l/SI ha
' iIO—érsregnJOmin = 228 l/S I ha

° iZO—rsregnJOmin = 287 l/Stha

Vid berékning av dimensionerande fldde har regnen kompletterats med en klimatfaktor
p5 1,25 enligt Svenskt Vattens rekommendationer.

Berékningarna visar att det kommer ske en marginell 6kning av dagvattenflédet efter
exploatering jémfért med innan exploatering.

Tabell 5. Beréknade dimensionerande f/éde fére och efter exp/catering. Vid berékning
av dimensionerande f/5de har regnen komp/etterats med en klimatfaktor p5 1,25.

Dimensionerande fléde Dimensionerande fléde
(l/S) (l/S)

Parameter Fare exploatering Efter exploatering
med klimatfaktor 1,25 med klimatfaktor 1,25

5 — rs-regn 76 87
10 - rs-regn 96 110
20 - rs regn 120 140

Enligt uppgift frén VA—huvudmannen finns inget formellt krav p3 férdréjning av
dagvatten fr§n planomrdet. Det ér dock 6nskvért att dagvattenflédet begrénsas med
enkla tgérder p5 parkeringsytorna. Dagvattenledningarna i anslutning till
planomrdet har kapacitet f6r tillkommande takytorl.

5.3 Féroreningsberékningar
Fbroreningshalter fére respektive efter exploatering f'o'r planomrédet redovisas i Tabell
6.

Resultatet indikerar att halterna f6r samtliga f6roreningar skiljer sig marginellt mellan
fdre och efter exploatering av planomrdet.

Beréknade fbroreningshalterna, efter exploatering, f6r bly, koppar, kadmium,
kvicksilver och suspenderad substans 6verskrider marginellt Riktvérdesgruppens
féreslagna riktvérden som motsvarar direktutslépp till havsvik.

1 Staffan Andersson, chef vatten och renhsllning Kinda kommun, e-post 2019-08-20.
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Tabell 6. Beréknade féroreningsha/ter i StormTac fére och efter exp/catering fb'r hela
planomrédet. Grémarkerade celler visar halter som verskrider riktvérdet.

F6rorening Enhet explzgzzring explEofatteerring Riktv rde

P pg/I 140 140 160
N mg/I 1,7 1,6 2,0
Pb ug/l ‘,1212“ ‘

'11~“~w“ 8

Cu pg “.izoEr‘ ‘19, 18

Zn pg/l 65 62 75
Cd pg/I 0,39 0,46: 7 0,4
Cr ug/l 7,1 6,9 10

Ni pg/l 7,0 6,9 15

Hg ug/l 0,038 0,034 0,03
ss rng/I j, 65 61‘ 4o

Olja mg/l 0,37 0,32 0,4
BaP pg/l 0,025 0,024 0,03

Tabell 7 visar beréknade méngder av olika féroreningar f6r planomrédet. Mycket sm

beréknade fbroreningsméngder (>1O'3 kg) redovisas inte, d5 det 5r osékert att dra
slutsatser géllande planomrdets p5verkan p3 recipienten utifrén de sm5 méngderna.

Beréknat resultat indikerar en marginell 6kning av féroreningsbelastningen efter
exploatering fc'jr planomrdet.

Tabell 7. Beréknade féroren/‘ngsméngder per 5r i StormTac fére och efter exploatering
fér p/anomrédet.

E91; Egg Farndring
F6rorening exploatering exploatering (%)*

(Ks/r) (kg/5r)
P 0,41 0,46 + 12

N 5,0 5,3 + 6

Pb 0,035 0,036 + 3

Cu 0,06 0,061 + 2

Zn 0,19 0,20 + 5

Cd 0,0012 0,0015 + 25

Cr 0,021 0,022 + 5

Ni 0,021 0,022 + 5

SS 190 200 + 5

Olja 1,1 1,0 - 9
* Plustecken betyder bkning av méngden féroreningar. Minusteckning betyder minskning av
mangden féroreningar.
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Féreslagen dagvattenhantering
Det beréknade resultatet indikerar att féroreningsméngderna 6kar marginellt f6r
planomrédet efter exploatering. F6r att bidra till att milj'dkvalitetsnormen god status
ska kunna uppns f6r recipienten Jérnlunden samt f6r att begrénsa utsléppen till den
kommunala dricksvattentékten féreligger det ett behov av att rena det dagvatten som
genereras inom planomrdet. Atgérderna fbr rening av dagvatten kommer dock riktas
mot de omr§den inom planomrgdet som kommer att byggas om, dvs det nya
bostadshuset i sydvéstra delen av planomrdet samt parkeringsytan precis éster om
det nya bostadshuset (se Bilaga 1).

Enligt uppgift fran VA-huvudmannen finns inget formellt krav p3 fbrdrbjning av
dagvatten fran planomradet. Det ar dock 6nskvart att dagvattenflédet begransas med
enkla tgarder p3 parkeringsytorna. Dagvattenledningarna i anslutning till
planomradet har kapacitet f6r tillkommande takytor.

F6rslag till systemlésning fér dagvattenhantering inom planomradet redovisas i

Figur 14 samt Bilaga 1. Féreslagen dagvattenhantering ar enligt fbljande:

o Genomslépplig belaggning i form av halstensbeléggning ska anlaggas p3
parkeringsytan precis éster om det nya bostadshuset fér f6rdr6jning och
rening av dagvatten.

- Oversilningsytor kan anlaggas f6r att omhanderta dagvatten fran halva takytan
p5 det nya bostadshuset i sydvastra. Det innebar att dagvattnet renas och
férdréjs genom infiltration i gronytor. Oversilningsytan maste kompletteras
med ett uppsamlande inltrationsstrak Iangs med fastighetsgrans v'a'ster om
det nya bostadshuset. Ytbehovet f6r infiltration i gronyta for omhandertagande
av dagvatten frn takytor ar generellt att en vanlig plan gronyta, dar marken
har lag genomslapplighet, ska vara n'a'stan dubbelt $5 stor som
avvattningsytan. Ytbehovet minskar om gronytan kan sankas ner.

o Dagvatten fr§n den andra halvan av takytan, p3 det nya bostadshuset, leds
direkt ner i dagvattenledningar. D3 det inte finns tillrackligt med gronyta att
tillga for att ta hand om allt takvatten.

o Ett grunt grasbekl'a'tt skaldike ska anlaggas mellan det nya bostadshuset samt
det befintliga bostadshuset for avledning av dagvatten vid hoga floden. Det for
att undvika att skapa ett instangt omrade mellan det nya och det befintliga
bostadshuset.

Vid anlaggandet av det uppsamlande infiltrationsstraket maste h'a'nsyn tas till de
befintliga kommunala VA-ledningar som korsar fastigheten (Figur 10).

Om fjarrvarmecentralen inom fastigheten inte skulle behovas i framtiden méjliggor
planen att ytan kan anvandas for bostadsandaml (Figur 13). Takvatten fran den
nya bostadsbebyggelsen ska d5 Iedas direkt ner i dagvattenledningar, vilket aven
sker idag (5r 2019) for takvattnet fran arrv'a‘rmecentralen.
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Figur 14. Oversfkt/igt férs/ag till system/ésning fér dagvattenhantering fc‘ir

planomrédet. Svarta pi/ar beskriver p/anerad f/ddesriktn/ng.

6.1 Placering och héjdséttning av bebyggelse, végar etc.
Fér att undvika skador vid kraftiga skyfall maste planomrdet utformas med en séker
héjdséttning av den nya bebyggelsen.

Bebyggelse ska anséttas till en héjd som ér hégre én angrénsande parkeringsyta och
omgivande grbnytor samt gator. Detta medfér att dagvatten vid extrem nederbérd kan
avledas ytligt via hardgjorda ytor, gr'dnytor och gator (sekundara avrinningsvagar) vid
handelse av att dagvattensystemets maxkapacitet skulle overskridas (Figur 15). Inga
lokala lagpunkter far skapas inom kvartersmarken. Bebyggelsen maste aven placeras
53 att det inte skapas instangda omraden inom kvartersmarken.
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F6r att undvika att skapa ett insténgt omrde i och med den nya bebyggelsen ska ett
grunt grésbeklétt skSldike anléggas mellan det nya bostadshuset samt det befintliga
bostadshuset fdr avledning av dagvatten vid hbga flbden (se Bilaga 1).

[I [\Eg:l\‘
I

T
‘ t

\§\ I ‘.
“7\ I

| iH |
I ‘H ‘ I .

Figur 15. Fb’rs/ag pé sekundéra avrinningsvégar (b/é pi/ar) vid hande/se av extrem
nederbérd inom planomrédet.

Nér dréneringsvatten fr5n husgrund avleds med sjélvfall till dagvattenledning finns det
risk fbr att vatten kommer att démma bakt i servisledningen, d5 dagvattenledningen
5r éverbelastad. Om man inte kan acceptera att vatten démmer bakt in i

husgrundsdréneringen méste niv§ skillnaden mellan férdigt golv och marknivSn i

f6rbindelsepunkt uppg till minst 0,75 meter fér konstruktion platta p5 mark (Svenskt
Vatten P105, 2011).
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6.2 Genomslépplig beléggning p5 parkeringsyta
En genomslépplig beléggning kan anvéndas som alternativ till traditionell asfalt och
bidrar med édesutjémning och rening av dagvatten. Parkeringsytan precis dster om
det nya bostadshuset ska anléggas med genomslépplig beléggning i form
hlstensbeléggning (Figur 16).I v II. Mu?

._‘_ _; f, an“,

Amy" ‘-

>

FIgu

Figur 17 visar en principskiss p3 genomslépplig beléggning. F6r att férdr'o'ja 20 mm
nederbérd krévs mindre an 10 centimeter porés makadamfyllning under ytan. D5
parkeringsytan méste téla belastningen frén tyngre fordon kréver konstruktionen ett
barlager i botten som éven kan behéva kompletteras med ett férstérkningslager.

Nederbérd som verskrider infiltrationskapaciteten behéver avledas till
dagvattenbrunnar.

Hélsten med mokodamfyllning (2-4 mm)

Fdrstdrkningslcger med makodom (2-4 mm

B'drloger med mokcdom (4-16 mm)

Figur 17. Principskiss genoms/épp/ig be/Sggning. (Illustration: Stockholm Stad).

Drift och sk6tsel av anlggningen

Det ér viktigt att den genomsléppliga beléggning underhlls genom byte av
fogmaterial samt eventuell grésklippning och ogrésrensning. Rasterytor med grés ér
svSrare att underhlla eftersom de inte kan vakuumsugas. P3 Iéngre sikt maste
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ytlagret bytas ut, d3 genomsléppligheten minskar och anl'a‘ggningen till slut inr helt
igensatt.

6.3 (")versilningsytor fér dagvatten frn takytor
Avledning av dagvatten frén hustak kan géras ytligt med stuprérsutkastare till

6versi|ningsytor (Figur 18 och 19). Genom att |5ta vattnet avrinna ytligt och infiltrera
ovanifrn erhlls en rening av vattnet genom luftning och avséttning av partiklar i det
oversta markskiktet. Det innebar aven att det blir en fl‘o‘desutjamning av dagvattnet.
Lutning p3 oversilningsytan bor inte overstiga 5 procent. Oversilningsytan maste
kompletteras med ett uppsamlande infiltrationsstrak Iangs med fastighetsgrans.

Tillrinnonde
vattenflode lnfiltrerbor gronyta

Figur 19. Takdagvatten Ieds ti/l gronyta for inltration. En liten stenkista ar an/agd i
gronytan (Foto: Stockholm Stad).
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Ytbehovet f'o'r infiltration i grényta f6r omhéndertagande av dagvatten frn takytor ér
generellt att en vanlig plan grényta, dér marken har I59 genomslépplighet, ska vara
néstan dubbelt 55 stor som avvattningsytan. Ytbehovet minskar om grénytan kan
sénkas ner (Figur 20).

Figur 20. Exempe/ p5 nersénkt grbnyta for Infiltration av dagvatten (Foto: Stockholm
Stad).

Vid anvéndning av stupr‘o‘rsutkastare ér det viktigt att marken r h§rdgjord nérmast
huset, alternativt kan en tét duk anvéndas. Nérmast byggnaden, cirka 3 meter, ska
marken luta 5 procent och darefter minst cirka 1-2 procent for att undvika att
dagvatten rinner in mot byggnaden. Infiltrationsformagan i gronytan kan forstarkas
om sand blandas in i det jordlager som ligger narmast grasytan. Matjordslagret bor ha
en tjockiek p3 minst 15 centimeter. D5 den mottagande gronytan bestar av mark med
lag genomslapplighet kan ytan aven anlaggas med krossmaterial de forsta metrarna
for att ytteriigare underlatta infiltrationen av vattnet. Principskiss p3 oversilningsyta
for takvatten med uppsamlande infiltrationsstrk visas i Figur 21.
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Stuprér med utkastarbéj/______.__/ Sockelvisning, ca 20 cm/ /‘""—‘_—'“T‘/ Plattytor utmed husllvet

I n / och 6ver det drénerande/ ,/ och kapillérbrytande skiktet

f,
/'/ Tét vattenavledare/ Grow grus (0,5 x 0,5 x 0,5 meter)/_.____.____.__..

~ / Féfgggfa’s (1.5 x 2,0 meter)

Da othytuatten som inte
in H grsrmn kan rinna
fram p5 ytan “I etf'up samlande
inltrationssuék 50m ‘

‘_ ‘
fastigheten exempelvts utméd\ fastighetsgrénsen '

Dr'a‘nerande jordmaterial
“#‘M" ""

r :Uppamlande‘drékldagvanenlednhg
7

Mm utformad gésférsedd skél

Figur 21. Skiss dér tak- och ytvattnet leds ut b’ver mark (Svenskt Vatten, P1 05).

Drift och sk6tsel av anlggningen

Ytskiktet kan behéva bytas ut eller luckras fbr att férhindra igenséttning. Kraftig
grésvéxt motverkar igenséttning.

Grbnytorna ér relativt Iétta att underhlla. Skdtseln bestr av grésklippning och att
ytan bér hllas fri fr§n skrép och lbv.
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6.4 Grunt grésbeklédd skéldike fér avledning av dagvatten
Huvudsyftet med fbreslaget skldike ér att avleda dagvatten vid h'o‘ga éden samt fdr
att undvika att det skapas ett insténgt omréde mellan det nya bostadshuset samt det
befintliga bostadshuset.

SkSIdiket ér ett grunt grésbeklétt dike med svag sléntlutning som anléggs i grénytan
p3 en niv§ under den hrdgjorda parkeringsytan (Figur 22). En bréddfunktion kan
skapas med hjélp av ett brunnsintag till en dagvattenledning.

Figur 22. Grunt grésbek/étt ské/dike fc‘J'r avledning av dagvatten (Foto: Stockholm
Stad).

6.5 Reningseffekt med f6res|agna dagvattenanl'a'ggningar
Reningseffekten fér respektive féreslagen dagvattenanléggning baseras p5 en
sammanstéllning av ett antal olika vetenskapliga studier och redovisas iTabell 8
(StormTac, 2019).

Tabell 8. Ren/‘ngseffekt fér respektive fares/agen dagvattenan/éggning (Stormtac,
201 9).

Reningseffekt (°/o) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS olja

Oversilningsyta 40 30 55 55 50 55 45 45 7O 80

Genomslépplig beléggning 65 75 7O 75 95 70 7O 65 90 85
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7 Diskussion och slutsatser
F‘o‘ljande slutsatser kan sammanfattas utifrén ett dagvattenperspektiv.

o Utférda berékningar av méngder fér olika féroreningar i dagvatten indikerar att
fbroreningsbelastningen 6kar marginellt efter exploatering. Genom att rena
planomrdets dagvatten i féreslagna dagvattenanléggningar kommer
planomrdets paverkan p5 recipienten att minska.

o Enligt uppgift fr5n VA-huvudmannen finns inget formellt krav p5 férdrbjning av
dagvatten frn planomrdet. Det 5r dock 6nskvért att dagvattenflédet
begrénsas med enkla 3tgérder p5 parkeringsytorna. Dagvattenledningarna i

anslutning till planomrdet har kapacitet f6r tillkommande takytor.

o Atgérderna f6r rening och fbrdrbjning av dagvatten kommer riktas mot de
omraden inom planomrdet som kommer att byggas om, dvs det nya
bostadshuset samt parkeringsytan precis bster om det nya bostadshuset.

o Férslaget till systemlésning fbr dagvattenhantering inom planomrdet r

fbljande (se Bilaga 1):

o Genomslépplig beléggning i form av hlstensbeléggning ska anlaggas p5
parkeringsytan precis éster om det nya bostadshuset fbr f6rdr6jning och
rening av dagvatten.

o Oversilningsytor kan anlaggas for att omhanderta dagvatten frn halva
takytan p5 det nya bostadshuset. Det innebar att dagvattnet renas och
fordrojs genom infiltration i gronytor. Oversilningsytan maste kompletteras
med ett uppsamlande infiltrationsstrak Iangs med fastighetsgrans vaster
om det nya bostadshuset. Ytbehovet for infiltration i gronyta f'o'r

omhandertagande av dagvatten fran takytor ar generellt att en vanlig plan
gronyta, dar marken har lag genomslapplighet, ska vara nastan dubbelt 53
stor som avvattningsytan. Ytbehovet minskar om gronytan kan sankas
ner.

o Dagvatten fran den andra halvan av takytan, p5 det nya bostadshuset,
leds direkt neri dagvattenledningar. D3 det inte firms tillrackligt med
gronyta att tillga for att ta hand om ailt takvatten.

o Ett grunt grasbeklatt skaldike ska anlaggas mellan det nya bostadshuset
samt det befintliga bostadshuset for avledning av dagvatten vid hoga
fl6den. Det for att undvika att skapa ett instangt omrade mellan det nya
och det befintliga bostadshuset.

o Vid anlaggandet av det uppsamlande infiltrationsstrket maste hansyn tas till
de befintliga kommunala VA-Iedningar som korsar fastigheten (Figur 10).

o Om arrvarmecentralen inom fastigheten inte skulle behovas i framtiden
mojliggor planen att ytan kan anvandas for bostadsandamal (Figur 13).
Takvatten fran den nya bostadsbebyggelsen ska d3 Iedas direkt neri
dagvattenledningar, vilket aven sker idag (3r 2019) for takvattnet frn

fjarrvarmecentralen.
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o Bebyggelse ska anséttas till en hdjd som ér hégre én angrénsande
parkeringsyta och omgivande grénytor samt gator. Detta medfdr att dagvatten
vid extrem nederbérd kan avledas ytligt via hardgjorda ytor, gr6nytor och
gator (sekundara avrinningsvagar) vid handelse av att dagvattensystemets
maxkapacitet skulle overskridas. Inga Iokala lagpunkter far skapas inom
kvartersmarken. Bebyggelsen maste aven placeras 55 att det inte skapas
instangda omraden inom kvartersmarken.

Ytterligare utredningar
D5 det rekommenderas en sakerhetsmarginal p3 minst 0,5 meter fran schaktbotten
och underkant dagvattenanlaggningar till hogsta grundvattennivé b'o'r det utredas om
den sakerhetsmarginalen uppfylls vid det uppsamlande infiltrationsstraket.
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