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Skutskär resecentrum – PM Dagvatten 

I samband med arbetet för detaljplanering av Skutskär resecentrum har ett PM dagvatten 

upprättats för flödes-, fördröjnings- och föroreningsberäkningar. Detta PM syftar även till att 

föreslå en avvattningslösning som inte förvärrar översvämningssituationen för vägporten under 

järnvägsspåren.  

Styrdokument och krav 

Det finns inga styrdokument för dagvatten i Älvkarleby kommun, men enligt kommunens 

hemsida (Älvkarleby kommun, 2020) ska dagvatten tas om hand för att undvika översvämningar 

och belastning på spillvattennätet. Det noteras också att risken för föroreningsutsläpp och 

föroreningsbelastning på närliggande sjöar och vattendrag är större från företag än från 

privatpersoner. Det finns en hänvisning till dokumentation från Gästrike Vatten (2013) om hur 

dag- och dräneringsvatten ska hanteras. I dokumentationen finns det förklaringar om hur det 

kommunala dagvattennätet fungerar, samt förslag till hantering av dagvatten med hjälp av lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) i stenkistor och regnvattenhållare. Det rekommenderas 

också att utkastare sätts på stuprör och att ränndalsplattor leder bort dagvattnet.  

I och med att det inte finns några styrdokument för dagvatten inom kommunen används istället 

Svenskt Vattens publikation P110 (2016) som utgångspunkt för beräkningar i detta PM. Detta 

görs då Älvkarleby Vatten, Gästrike Vattens VA-bolag i Älvkarleby kommun, är medlemmar i 

Svenskt Vatten som är branschorganisationen för VA-huvudmän. Flödes- och 

fördröjningsberäkningar har gjorts utifrån en återkomsttid på 5 och 20 år baserat på tät 

bebyggelse. Tät bebyggelse har valts eftersom planområdet ligger dikt an Trafikverkets 

spårområde, samt att det planeras för bostadsbebyggelse på ena sidan resecentrum. 

Enligt uppgift1 ligger planområdet utanför befintligt verksamhetsområde för dagvatten, vilket 

innebär att Gästrike Vatten inte har ansvar för dagvatten som genereras inom planområdet 

idag. Det har pågått diskussioner om att utöka verksamhetsområdet och det är därför viktigt att 

följa upp frågan om dagvattenhanteringen inom planen med Gästrike Vatten. Som 

utgångspunkt för denna utredning antas det att styrdokument gällande dagvatten från Gästrike 

Vatten gäller.  

 
1 Samtal med Linn Dahlvik, 201020. 
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Recipient 

Mottagande recipient för dagvatten från planområdet bedöms vara Lummerbäcken (VISS 

EU_CD: SE672385-158740). Nedan bedömning av miljötillståndet i Lummerbäcken utgår från 

information i databasen Vatteninformationssystem Sverige (VISS), där 

Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna samlar information om sina bedömningar av alla större 

vatten i Sverige. Det bedömda enheterna kallas för vattenförekomster och för respektive 

vattenförekomst finns mål för vilken nivå dess miljötillstånd ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. 

Målen kallas för miljökvalitetsnormer (MKN) och klassningen av vattenförekomstens 

miljötillstånd kallas för dess status. MKN för vattenförekomster fastställs, med stöd av 5 kap. 

Miljöbalken (MB), enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift HVMFS 2019:25. MKN för ytvattenförekomster ska fastställas för ekologisk samt för 

kemisk status där statusklassningen är uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer, vilka i sin tur består 

av olika parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna får heller inte försämras enligt det så 

kallade icke-försämringskravet (förordning 2015:516). MKN för vattenkvalitet gäller för 

vattenförekomsten som helhet. Senaste fastslagna MKN för Lummerbäcken är god ekologisk 

status 2021 och god kemisk ytvattenstatus. Undantag finns för de överallt överskridande 

ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver. I Figur 1 presenteras recipienten i relation till 

planområdet. 
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Figur 1. Recipienten Lummerbäcken i relation till planområdet. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

Statusklassificeringarna är gjorda i förvaltningscykel 3 (2017-2021), men senaste MKN är 

beslutade i förvaltningscykel 2 (2010-2016). Det finns också framtagna förslag till nya MKN för 

förvaltningscykel 3 (som ser ut att bli samma som för cykel 2), men dessa bedöms fortfarande 
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vara arbetsmaterial. Det viktiga att notera med detta är att arbetet med den nya 

förvaltningscykeln pågår hos Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna. Vid författande av 

denna utredning har arbetet inte slutförts, varför ny information om vattenförekomsten kan 

tillkomma på webbplattformen efter föreliggande rapports färdigställande. Så fort arbetet med 

den nya cykeln officiellt färdigställts hänvisas till VISS för senaste information. 

Bedömning av eventuell påverkan av dagvatten från utredningsområdet avseende ekologisk 

status baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (parametrarna näringsämnen och 

särskilda förorenande ämnen). Bedömning av kemisk status baseras på prioriterade ämnen. 

Det är dessa kvalitetsfaktorer som bedöms kunna kopplas till påverkan från dagvatten från 

detaljplaneområdet. 

Senaste klassning anger att Lummerbäcken har måttlig ekologisk status till följd av 

övergödningspåverkan och på grund av fysisk påverkan på vattendraget. Bedömningen av 

övergödningsproblematiken tros vara en expertbedömning då det saknas information om hur 

klassningen gjorts till följd av att statusklassificering gjorts i förvaltningscykel 3 medan 

parameterdata för Övergödning står kvar sedan förvaltningscykel 2. Förklarande text för 

bedömningen är ”övergödningspåverkan i förekomsten går inte att mäta med vare kiselalger 

eller totalfosfor”. Bedömningen uppges ha säkerhetsnivå medel. Inga särskilda förorenande 

ämnen (SFÄ) har bedömts. 

Vattenförekomsten uppnår inte god kemiska status. Denna bedömning baseras på nationella 

bedömningar av de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter och att 

dessa inte uppnår god status i någon av Sveriges ytvattenförekomster. Bedömningarna är alltså 

inte gjorda utifrån mätvärden för den specifika vattenförekomsten utan källan till de överallt 

överskridande ämnena är atmosfärisk deposition. Inga andra prioriterade ämnen har bedömts. 

Av de påverkanskällor som uppges ha betydande påverkan på vattendraget, och som även kan 

kopplas till föroreningar i dagvatten, anges förorenade områden och deponier, samt den diffusa 

källan atmosfärisk deposition.  

Indata och beräkningar 

För att beräkna flöden före och efter exploatering har karteringar gjorts av befintlig och 

kommande markanvändning. I Figur 2 presenteras markanvändningen före exploatering och i 

Figur 3 presenteras området efter exploatering (baserat på utkast på detaljplan erhållen från 

Älvkarleby kommun 201006). 
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Figur 2. Markanvändning inom planområdet före exploatering. TRV-fastighet refererar till området 
som antas ägas av Trafikverket. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 
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Figur 3.  Markanvändning inom planområdet efter exploatering. TRV-fastighet refererar till området 
som antas ägas av Trafikverket. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

I Tabell 1 listas markanvändning för både före- och efter-scenariot. 
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Tabell 1.  Markanvändning för planområdet, före och efter exploatering 

  Före exploatering Efter exploatering 

Markanvändning Area (ha) 
Avrinnings-

koefficient (-) 
Red. area 

(ha) 
Area (ha) 

Avrinnings-
koefficient (-) 

Red. area 
(ha) 

GC-bana 0,392 0,8 0,313 0,521 0,8 0,417 

Grusyta 0,330 0,4 0,132 0,223 0,4 0,089 

Grönyta 2,612 0,1 0,261 1,470 0,1 0,147 

Parkering 0,448 0,8 0,358 0,949 0,8 0,759 

Resecentrum 0,000 0,8 0,000 0,543 0,8 0,435 

Takyta 0,000 0,9 0,000 0,010 0,9 0,009 

TRV-fastighet (banvall) 0,639 0,5 0,320 0,639 0,5 0,320 

Villaområde 0,017 0,35 0,006 0,000 0,35 0,000 

Vägyta 0,384 0,8 0,308 0,466 0,8 0,373 

Totalt 4,822 0,35 1,698 4,822 0,53 2,548 

 

Notera att Trafikverkets fastighet, banvallen, inte har använts för vidare beräkningar då det 

antagits bidra till samma belastning före och efter exploatering, samt att den antas ha en egen 

avvattningslösning.  

Utifrån ovan presenterade ytor har flödesberäkningar utförts enligt rationella metoden (ekvation 

4.4 i Svenskt Vatten P110): 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝑘𝑓 

där 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = dimensionerande flöde (l/s) 

𝐴 = avrinningsområdets area (ha) 

𝜑 = avrinningskoefficient (-) 

𝑖(𝑡𝑟) = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s/ha) 

𝑡𝑟 = regnets varaktighet (min) 

𝑘𝑓 = klimatfaktor (1,25) 

 

Klimatfaktor har använts i samtliga beräkningar för dimensionerande flöden. 

För att bestämma dimensionerande nederbördsintensitet har rinntiden för planområdet före och 

efter exploatering beräknats. I Tabell 3 presenteras indata till beräkning av rinntid, samt 

rinntiden för planområdet före och efter exploatering.  
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Tabell 2. Rinnsträcka, -hastighet och -tid för planområdet före och efter exploatering 

Före exploatering 

Rinnsträcka 
(m) 

Rinnhastighet 
(m/s) 

Rinntid 
(min) 

390 0,5 13 

      

Efter exploatering 

Rinnsträcka 
(m) 

Rinnhastighet 
(m/s) 

Rinntid 
(min) 

390 1 6,5 

 

I Tabell 3 presenteras flödesberäkningar för tidigare presenterade återkomsttider med 

dimensionerande regnintensiteter för respektive scenario. 

 
Tabell 3. Dimensionerande flöden för planområdet före och efter exploatering. Notera att 

Trafikverkets anläggning inte är med i beräkningarna. 

  Före exploatering Efter exploatering 

Återkomsttid 
(år) 

Regnintensitet 
(l/s/ha) 

Flöde (l/s) 
Regnintensitet 

(l/s/ha) 
Flöde (l/s) 

5 195,6 269,6 226,7 505,2 

20 309,0 425,9 358,4 798,6 

 

För att fördröja flödet efter exploatering vid ett 20-årsregn till motsvarande flöde före 

exploatering erfordras en fördröjningsvolym på 220 m³.  

Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av den webbaserade recipient- och 

dagvattenmodellen StormTac (v.20.2.2). Modellen är ett planeringsverktyg där översiktliga 

beräkningar av flöden och koncentrationer av olika föroreningar kan utföras. Nödvändiga indata 

består av nederbördsdata samt det aktuella områdets area och markanvändning. Till 

beräkningarna använder modellen granskade schablonhalter av föroreningar, baserade på 

flödesproportionell provtagning. Det nederbördsvärde som användes för beräkningar var 

680 mm, baserat på SMHI:s meteorologiska station Gävle med klimatnummer 107400 då den 

bedöms ligga närmast området. Nederbördsvärdet korrigerades för mätförluster med en faktor 

av 1,1.  

I dagsläget finns det inga nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter i dagvatten. I 

denna utredning används därför Riktvärdesgruppens riktvärden för dagvattenutsläpp. 

Riktvärdesgruppen tog under 2009 fram riktvärden för föroreningar i dagvatten som fungerar 

som en indikator på om rening av dagvatten är nödvändigt. Reningen förutsätts göras med 

bästa möjliga teknik, till en rimlig kostnad och ha målsättningen att åtgärderna leder till att 

föreslagna riktvärden inte överskrids (Riktvärdesgruppen, 2009).  
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En analys av rening och föroreningsbelastning har gjorts utifrån att allt dagvatten från 

fastigheten leds genom föreslagna svackdiken (se avsnitt Förslag till systemlösning nedan). 

Svackdikena har beräknats med standardinställningar i StormTac och regressionskonstanten, 

d.v.s. hur stor andel infiltrationsytorna utgör av den reducerade arean, har beräknats till 7,6 %. I 

Figur 4 presenteras föreslagna infiltrationsytor. 

 

Figur 4.  Föreslagna infiltrationsytor enligt utkast till detaljplan. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

Föroreningsbelastningen presenteras i Tabell 4. 
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Tabell 4. Föroreningsbelastning, före och efter rening i svackdike. Fetstil indikerar att värdet 
överskrider riktvärde enligt Riktvärdesgruppen. 

Ämne 

Före exploatering 

  

Efter exploatering 

  

Efter exploatering,  
efter rening 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

Halt 
(µg/l) 

Mängd 
(kg/år) 

P 95 1,3   120 2,1   89 1,6 

N 1600 21   1900 34   1300 24 

Pb 7,9 0,11   12 0,22   4,6 0,085 

Cu 19 0,26   25 0,47   13 0,23 

Zn 44 0,59   66 1,2   29 0,53 

Cd 0,25 0,0033   0,3 0,0055   0,2 0,0037 

Cr 5,9 0,079   8,3 0,15   3,9 0,072 

Ni 5 0,067   7,2 0,13   3,9 0,072 

Hg 0,039 0,00052   0,059 0,0011   0,051 0,00093 

SS 47000 620   70000 1300   29000 540 

Oil 460 6,2   650 12   150 2,7 

PAH16 0,82 0,011   1,2 0,0022   0,56 0,01 

BaP 0,017 0,00023   0,025 0,00046   0,012 0,00021 

 

I föroreningsberäkningarna noteras att halten för samtliga ämnen, utom kvicksilver (Hg), 

minskar efter exploatering och rening i föreslagen reningsanläggning. Mängderna (kg/år) 

minskar något, förutom mängden fosfor, kväve, kadmium och kvicksilver som enligt modellen 

ökar något.  

Trots ett större antal parkeringsytor har det i denna utredning inte räknats med någon 

oljeavskiljare. Detta på grund av att det inte finns någon information om krav på oljeavskiljare på 

Älvkarleby kommuns hemsida. Huruvida verksamhetsområdet för dagvatten kommer att utökas 

kommer att vara relevant för denna fråga då det på Gästrike Vattens hemsida (u.å.) finns 

information om när oljeavskiljare ska installeras. Enligt Gästrike Vatten ska ”nya hårdgjorda 

utomhusparkeringar med plats för mer än 20 fordon per fastighet” ha en oljeavskiljare som är 

ansluten till dagvattennätet innan det släpps ut. Om verksamhetsområdet för dagvatten utökas 

behöver frågan lyftas mot Gästrike Vatten hur de önskar bygga systemet. 

Förslag till systemlösning 

Föreslagen lösning 

Föreslagen lösning är att anlägga infiltrationsytor på både den östra och den västra sidan 

spåret. Sweco föreslår att anläggningen utformas som ett infiltrationsdike i form av svackdiken 

på vardera sida. För att klara av att fördröja erforderlig fördröjningsvolym, 220 m³, visas ett 
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förslag på en sektion i Figur 5. Med föreslagen sektion behövs det en sträcka på cirka 260 

meter totalt för att klara fördröjningsvolymen. Detta fördelas proportionellt på respektive sida när 

situationsplanen är klar. Notera att detta endast är ett förslag och är inte baserat på någon 

information om geotekniska förutsättningar eller dylikt.  

 

Figur 5. Förslag på sektion för utformning av svackdike i föreslagna infiltrationsytor. 

Föreslagen lösning är fungerande ur ett renings- och fördröjningsperspektiv, men det är osäkert 

om det är möjligt att avleda dagvatten från hela den östra delen av planområdet mot 

infiltrationsytan. Hur det är möjligt att avvattna den östra sidan av planområdet kommer att vara 

avgörande för vilken typ av anläggning som går att anlägga. Som utformningen ser ut i 

dagsläget kan det komma att behövas ledningsnät för avledning av dagvatten från ytorna längst 

bort från infiltrationsytan. Om verksamhetsområdet utökas, och det införs krav på oljeavskiljare, 

finns det risk för att djupet på ledningsnätet blir för stort för att avleda till ett öppet 

infiltrationssystem. 

Infiltrationsanläggningen på den västra sidan spåret ligger i direkt anslutning till den föreslagna 

parkeringsytan och bör gå att avvattna utan problem. 

Förslag till alternativa lösningar 

Ett förslag till en alternativ lösning är att anlägga skelettjordar på strategiska platser under GC-

banor och i anslutning till kör- och parkeringsytor. Fördelen med att använda 

skelettjordslösningar är att de ligger under mark och tar inte yta i anspråk. Skelettjordar kan 

även anläggas i samband med träd- och andra typer av planteringar. För att fördröja hela den 

erforderliga fördröjningsvolymen, 220 m³, behövs, med ett antagande om en dränerbar porositet 

hos skelettjorden på 30 %, cirka 730 m³ skelettjord. Om skelettjorden anläggs till ett djup av 0,8 

meter krävs en yta av cirka 920 m². I Figur 6 visas ett utkast (daterat 201015) på situationsplan 
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för resecentrum. I detta underlag är det tydligt att det finns ett större antal hårdgjorda ytor, som 

inte är körytor, som skulle kunna fungera för placering av skelettjordar. 

 

Figur 6.  Utkast på situationsplan (daterat 201015) för nytt resecentrum i Skutskär. Förslaget 
innebär en stor andel hårdgjorda ytor som inte är körytor där det bedöms möjligt att 
anlägga skelettjordar. Möjlig utbredning av skelettjordar visas med röd skraffering.  

Anläggningsbeskrivningar 

Svackdike / Gräsbeklätt dike 

Ett vegetationstäckt dike med strypt utlopp är eventuellt möjligt för hantering av dagvatten från 

resecentrum. Det rekommenderas att en höjdsättningsstudie / förprojektering utförs för att se 

om det finns möjlighet att få en enhetlig lutning på planområdet på den östra sidan banvallen. 

Syftet med svackdiken är att kunna ta hand om större mängder dagvatten och bidra till en 

trögare avledning, för att öka reningseffekten, genom systemet. Tätning av botten 

rekommenderas inte eftersom en viss perkolation bedöms vara möjlig, samt att infiltration ökar 

reningseffekten ytterligare. Vid begränsande infiltrationsmöjligheter i marken, och om en öppen 

lösning inte är möjlig på hela sträckan på grund av höjdskillnader, rekommenderas att dikena 

utformas med en dräneringsledning i botten.  
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Ett vegetationstäckt svackdike är ett gräsklätt dike med svag till måttlig släntlutning som 

etableras i nivå strax under tillrinningsområdet. I Figur 7 och Figur 8 nedan presenteras 

exempel på utformning av diken.  

 

 
Figur 7. Exempel på hur gräsbekläda diken kan utformas. Bilderna kommer från Stockholm Vatten och 
Avfall. 

 
Figur 8. Exempel på hur ett större svackdike kan utformas. Figuren är hämtad från VegTech. 

Det är viktigt att marken närmast svackdiket utformas så att det lutar mot svackdiket och att inga 

höjder byggs in som försvårar för vattnet att ta sig dit. På grund av utformningen och 

öppenheten av diken avskiljer de mycket grovt sediment vilket kan påverka infiltrationsförmågan 

över tid. Rensning av dikena när en större mängd sediment kan observeras rekommenderas för 

att upprätthålla förmågan. Diket kan också med fördel utföras med avgränsade sektioner (ex 

genom installation av tvärgående vallar i makadam) för att öka både fördröjningsvolymen och 

reningsgraden. 

Diket bör anläggas med självfall så att vattnet leds vidare i önskad riktning och kan anslutas till 

en ledning för vidare transport. Dikets dimensioner avgör hur stor magasineringsvolym det 

rymmer. Ett bredare dike är bättre eftersom en ökad bredd ger minskad vattenhastighet vilket i 

sin tur innebär ökad reningseffekt. I Figur 9 visas en enkel tvärsektion på utformning av ett 

svackdike med en vall som har ett strypt utlopp. 
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Figur 9. Principskiss för svackdike med strypt utlopp. Illustration: Sweco. 

Trädplantering, skelettjord och luftigt bärlager 

Ytor inom utredningsområdet där det planeras trädplanteringar rekommenderas byggas upp 

med skelettjordar. Skelettjordar är uppbyggda med makadam och de kan själva utgöra bärlager 

för parkeringar, vägar och trottoarer. Skelettjorden är yteffektiv eftersom den till största delen 

anläggs under hårdgjorda ytor. I och med att den ligger under hårdgjorda ytor behöver tillgång 

till luft och vatten byggas in i systemet, vilket åtgärdas genom att luftbrunnar sätts i det så 

kallade luftiga bärlagret som tar in luft och som också släpper in vatten. Luftbrunnar kan med 

fördel placeras i slutet av en ränndal. Skelettjorden kan utformas på flera olika sätt, men mest 

vanligt är följande tre: 

1. med finjord nerspolad i skelettet,  

2. helt utan finjord, eller  

3. med biokol istället för finjord.  

Utformning 1 innebär att den huvudsakliga utjämningsvolymen ligger i det luftiga bärlagret, men 

det är viktigt att tänka på att endast 1/3 av det luftiga bärlagret kan användas som 

utjämningsvolym och ca 12 % i den delen som också är fylld med jord. Skelettjordar har stor 

kapacitet för infiltration och genomsläppligheten har uppmätts till 100 mm/h (enligt 

Trafikkontoret på Stockholms stad). Skelettjordars förmåga att rena dagvatten bedöms vara 

mycket goda. 

På grund av svårigheten med att spola ned jord i skelettjorden har varianter utan jord 

(utformning 2) provats i ett flertal anläggningar. Det ger en större utjämningsvolym, men lägre 

uppehållstid då genomsläppligheten ökar i och med avsaknaden av finjord. Att ta bort finjorden 

minskar även reningseffekten och förmågan att leverera vatten och näring till träden. Detta kan 

kompenseras genom att man utför skelettjorden med en liten dämning i botten som håller kvar 

vatten. 

Stockholms Stad har arbetat mycket med skelettjordar och hoppas på ökad prestanda genom 

inblandning av biokol (utformning 3). Biokolen fungerar som ett reningsfilter, men skapar också 
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goda förutsättningar för svampar och mikroliv i substratet. Om skelettet fylls med biokol blir 

utjämningsvolymen i skelettjorden större än vid nedspolning av jord. 

Dagvatten från trafikerade ytor innehåller höga halter föroreningar och bör renas och fördröjas, 

vilket gör skelettjordar till en optimal lösning i väg- och parkeringsytor. I Figur 10 visas exempel 

på hur skelettjordar kan installeras på torgytor och längs gator med parkeringsmöjligheter.  

  
Figur 10. Exempel på trädplanteringar i skelettjordar vid torg och vid parkeringsficka i gata. Foto: Sweco.  

Det är möjligt att anlägga skelettjordar under hårdgjorda ytor även utan träd, men då minskar 

reningseffekten och en större volym vatten leds vidare mot ledningsnät. Skelettjordar utformas 

med fördel som en längsgående sammanhållen anläggning längs med en väg eller GC, 

alternativt under ett torg (Stockholm stad, 2017). 

I Figur 11 presenteras en sektionsritning av en skelettjord med ett träd. 
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Figur 11. Principsektion av skelettjord med trädplantering (Stockholm stad, 2017). 

För att förlänga livstiden på anläggningen, ytterligare öka reningseffekten och för att underlätta 

för underhåll rekommenderas att någon form av samlingsbrunn med ett tunnelmagasin används 

som inlopp till anläggningen. Tunnelmagasinet ökar fördröjningsvolymen, men kan också öka 

reningseffekten genom att man lägger en geotextil i botten som dagvattnet måste ta sig igenom 

för att nå anläggningen. Vatten kommer utan problem att kunna rinna igenom geotextilen, men 

föroreningspartiklar kommer att fastna (beroende på deras storlek).  
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Genom att utforma anläggningen med någon form av tunnelmagasin som inlopp möjliggörs 

också för underhåll av magasinet. I vanliga fall är det mycket svårt att underhålla 

skelettkonstruktioner då det inte finns någon samlingsplats för sediment i standardiserade 

anläggningar. Detta leder till att underhåll endast kan utföras genom spolning, vilket också kan 

vara en svårighet om makadamen satt igen. På grund av detta rekommenderas ett 

tunnelmagasin som inlopp till anläggningen då det går att slamsuga i röret och man undviker 

igensättning. I Figur 12 visas en bild från anläggning av ett tunnelmagasin som 

avsättningsmagasin. Det som rekommenderas i denna utredning följer samma princip, men det 

bedöms att en mycket mindre tunnel behövs. 

 

Figur 12. Anläggning av ett tunnelmagasin. Figuren visar ett avsättningsmagasin och är större än vad som 

kommer behövas, men principen av anläggningen är densamma. Bilden tillhör Milford (Milford, 2020). 

Om tunnelmagasin inte anläggs behöver åtminstone en brunn med sandfång användas vid 

inlopp. För att främja perkolation rekommenderas att anläggningarna inte tätas. 

Nedsänkta växtbäddar 

Växtbäddar rekommenderas utformas som lokala lågpunkter i topografin för att kunna ta emot 

dagvatten från hårdgjorda ytor och samtidigt ge ett trevligt inslag i stadsmiljön. Genom 

infiltration i mark, avdunstning och upptag i växtligheten hjälper anläggningarna till med såväl 

rening som fördröjning. Vid konstruktion bör växtbäddarna anpassas efter de specifika 

förhållandena som gäller för den plats där anläggningen ska placeras. Faktorer som spelar in är 

typ av växter (enklare växter, buskar eller träd), omgivande marktyp (i det här fallet 
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fyllningsmassor som behöver kontrolleras) samt djup och läge för anläggningen (solljus, 

nedtrampningsrisk, m.fl.). Renings- och fördröjningseffekten beror på djup och materialval i 

växtbädden. I Figur 13 presenteras exempel på nedsänkta, upphöjda och vanliga växtbäddar. 

 

Figur 13. Till vänster visas en nedsänkt växtbädd på förgårdsmark i anslutning till lokalgata i Norra 
Djurgårdsstaden. Bilderna till höger visas växtbäddar i marknivå ovan bjälklag, den övre kommer från 
Östra Sala Backe och den nedre från Norra Djurgårdsstaden. Foto: Sweco. 

Anläggningens area bör uppgå till 3–5 % av tillrinningsområdet reducerade area och bör kunna 

dräneras inom 24–48 timmar. För att säkerställa att dagvatten når anläggningen kan den med 

fördel placeras vid utlopp för dagvattenrännor. Anläggningen kan utformas med en 

dräneringsledning i botten, men det beror på hur infiltrationsmöjligheten ser ut i undergrunden. 

Stockholm Vatten och Avfall rekommenderar att jordlagret består av en sandbaserad växtjord 

med ett djup på minst 0,5 m där den dränerbara porositeten ligger runt 15 %, men det går även 

att anlägga dem med en blandning av matjord och pimpsten (40/60) där porositeten blir något 

högre, ca. 25 %. Notera att växtvalet bör spegla substratet i växtbädden. 

Boverket rekommenderar att bräddmöjligheter anordnas så att vatten aldrig blir stående högre 

än 0,2 m. Bräddning rekommenderas enklast ske i upphöjda kupolbrunnar som ligger i 

växtbädden. I Figur 14 visas en enkel tvärsektion på en utformning av en nedsänkt växtbädd. 
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Figur 14. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjning ovanpå bädden. Illustration: Sweco. 

Oljeavskiljare 

Oljeavskiljare är utformade för att främst hantera de föroreningar som genereras av trafik och 

bör utformas som en tank där vatten tillåts flöda igenom. Anläggningen innehåller vanligen en 

slamavskiljande del samt en avskiljande del för olja. Partikelbundna föroreningar sjunker till 

botten i slamdelen medan de lätta vätskorna stiger uppåt i oljedelen och lägger sig ovanpå 

vattnet (Naturvårdsverket, 2007). I Figur 15 visas en enkel sektion av en oljeavskiljare.  

 
Figur 15. En enkel skiss av en oljeavskiljare i sektion. Illustration: Sweco. 

Reningseffekt i olika dagvattenlösningar 

I Tabell 5 presenteras generella reningsgrader för olika typer av dagvattenanläggningar enligt 

StormTacs databas (2020). Notera att faktisk reningsgrad är beroende av en mängd olika 

variabler, från sammansättning av föroreningar i dagvatten till uppbyggnad av anläggning. Det 

som presenteras i tabellen är en generell reningseffekt enligt en sammanställning av 

vetenskapliga rapporter. 
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Tabell 5. Generella reningsgrader för olika typ av dagvattenanläggningar (StormTac, 2020) 

  Generell reningsgrad för olika typer av anläggningar 

  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Svackdike 35 35 65 50 65 65 50 50 15 70 85 60 60 

Skelettjord 55 55 75 75 80 65 70 65 50 90 85 75 75 

Våt damm 55 35 75 60 60 50 75 50 30 80 80 70 75 

Växtbädd 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 85 

Avledning från planområdet 

I dagsläget sker avvattning av befintligt resecentrum med rännstensbrunnar som är kopplade på 

stenkistor. Stenkistorna har ingen utloppsledning utan fungerar istället som 

perkolationsmagasin. Då arbetet med det nya resecentrumet innebär en utökad hårdgörning av 

vad som idag är grönytor, vilket innebär ett ökat dagvattenflöde, har en analys gjorts av möjliga 

avledningsvägar från planområdet. En parameter i arbetet har varit att inte leda något ytterligare 

vatten till vägporten under spåret som idag har viss översvämningsproblematik. Inom ramen för 

utredningen har en analys gjorts av möjliga avledningsvägar för dagvatten från planområdet. 

Planområdet benämns DP1 i denna analys. 

Under arbetet har det också framkommit att det pågår ett parallellt planarbete för vad som 

benämns som DP2. DP2 omfattar byggnation av bostäder i anslutning till resecentrum på den 

östra sidan järnvägen. Exakt omfattning eller plangräns är inte bestämd så det görs ett 

antagande om att det planeras på grönytan strax öster om Långgatan. En analys av möjlig 

avledning av dagvatten har också gjorts för DP2. 

I Figur 16 presenteras förslag på möjliga avledningsvägar från planområdet (DP1) och 

kommande DP2. 
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Figur 16.  Förslag på avledningsvägar från planområdet (DP1) samt en analys av möjliga 
avledningsvägar från DP2. Ortofotot tillhör Lantmäteriet. 

Utifrån ovan föreslagna avledningsvägar har höjdprofiler tagits fram för analys. I Figur 17 

presenteras profilerna för de fyra avledningsvägarna. 
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Figur 17. Höjdprofiler på föreslagna avledningsvägar från planområdet (DP1) och DP2. 

Utifrån höjdprofiler för DP1 ser det ut som att det finns fall hela sträckan, men också som att det 

finns en del höjdryggar längs vägen som behöver detaljstuderas. Utifrån höjdprofiler för DP2 

syns ett initialt fall men i övrigt är profilen ganska flack. Det rekommenderas att avvattning av 

DP2 studeras närmare.  

Skyfallsavledning 

I arbetet med förebyggande av översvämning i vägporten under järnvägen gjordes en 

översiktlig analys av lågpunkter och hur avrinningen ser ut vid mycket stora regn (skyfall). Det 

identifierades att vägporten har ett mycket stort tillrinningsområde när ledningsnätet är 

överbelastat och man endast ser till avrinning på markytan. I Figur 18 presenteras 

tillrinningsområdet till vägporten vid skyfall. 
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Figur 18. Tillrinningsområde till vägporten under järnvägen vid mycket stora regn. Ortofotot tillhör 
Lantmäteriet. 

Att vägporten ligger så lågt, samt att det finns en historik med översvämningar, indikerar att det 

finns problem med avledning av dagvatten, samt att det med stor sannolikhet är ett för stort 

tillrinningsområde till lågpunkten i relation till pumpstorlek. Resultatet som visas i Figur 18 tycks 

konfirmera detta antagande. Under utredningens gång diskuterades möjligheten att försöka 

leda om en del av detta skyfallsflöde under järnvägen, men efter en analys av höjder bedöms 

detta vara svårt. På grund av tillrinningsområdets storlek (0,9 km²) kommer en dagvattenledning 

under järnvägsspåren fortfarande att vara begränsande. Det rekommenderas därför att 

skyfallsfrågan utreds separat och att ett av alternativen är att undersöka om det är möjligt att 
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leda en del av stadens skyfallsflöden förbi riksväg 76 (RV76) genom ändrad höjdsättning. I 

höjdmodellen ser det ut som att riksvägen är den höjdrygg som gör att skyfallsflöden inte kan nå 

Bodaån/Dalälven i öster.  

Det ska noteras att en omledning av skyfallsflöden i en ledning under spåret kommer att 

avhjälpa situationen i vägporten, men det kommer med stor sannolikhet inte att lösa den och 

bidrar i sig med egna problem. Både arbete med en dagvattenledning under järnvägen och en 

ändrad höjdsättning av RV76 kommer att kräva samordning med Trafikverket. 

Förslag på planbestämmelser kopplade till dagvatten 

Nedan följer exempel på hur reglering av markanvändning kan ske i detaljplanen för att 

möjliggöra dagvattenhantering enligt lagenliga planbestämmelser (Boverket, 2020): 

Säkra park och naturmark redan i planbestämmelserna 

Genom att använda PARK och NATUR i planbestämmelserna kan markanvändning utformas 

på ett sådant sätt att de kan kombineras med funktion som översvämningsytor för kraftiga regn. 

I park- och naturmark kan dessutom olika typer av magasin utformas (ex. genom PARK1 och en 

egenskapsbestämmelse) om det beslutas att en del vatten ska fördröjas/renas på det sättet. 

Var tydlig med egenskaper för allmän platsmark 

Om det är tänkt att bygga ett större vegetationsområde kan marken antingen bestämmas som 

det (eller mer allmänt att en procentuell del av markytan ska agera som infiltrationsområde). Det 

går även att bestämma var ett dike ska placeras för att avleda vatten från låglänta eller 

opassande områden, var en våtmark behövs för utjämning eller hur lutningen ska vara (genom 

plushöjder och lutningspilar). 

Specificera användning och egenskaper av kvartersmark 

Specificera användningen genom att använda olika tekniska anläggningar (E1= dagvatten-

/utjämnings-/fördröjningsmagasin, E2= mark för infiltration av dagvatten, E3= uppsamling av 

dagvatten/dagvattendamm, E4= dike för dagvatten, E5= pumpstation). Se även till att i fall där 

det behövs begränsa byggandets omfattning och utnyttjandegrad (e1 25) för att säkra att det 

finns tillräcklig yta för infiltration och grönytor. Vid behov används prick- eller korsprickad mark 

för att säkra yta inom kvartersmark. Det går att se till att fastigheter tar hand om det vatten som 

faller på taket genom att bestämma utförandet och att takvatten ska infiltreras på tomten (b4). 

Gällande mark och vegetation på kvartersmarken kan höjdsättning användas effektivt för att 

skapa nedsänkta växtbäddar eller svackdiken (+0,0). Utöver höjdsättning kan även ett krav på 

maximal andel mark som får hårdgöras sättas, alternativt att marken ska utgöras av permeabel 

beläggning (n3). 

Skydda mot störningar 

Enligt PBL får man föreskriva skydd mot störningar i planbestämmelser och det kan innefatta 

översvämning eller andra olägenheter som kan kopplas till vatten. Om ett område behöver 
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säkras kan ett väldigt effektivt hjälpmedel vara att anlägga en vall (m1) eller ett avskärande dike 

(m2). 

Administrativa bestämmelser 

Det går att sätta administrativa bestämmelser över såväl allmän plats-, som  kvartersmark 

ochvattenområde. För att säkra avvattning från ett område kan exempelvis markreservation 

göras för allmännyttiga underjordiska ledningar (u1). Det går även att reservera mark för 

gemensamhetsanläggningar (g). 

Att reglera dagvattenhantering i planbestämmelser är i nuläget svårt. Det bedöms vara mer 

effektivt att spara markytor som tekniska anläggningar eller föreskriva markbestämmelser i 

detaljplan. Om valet görs att föreskriva planbestämmelser som reglerar byggnation kommer 

dessa att gälla så länge detaljplanen är i kraft och styra hur markytan får användas.  

Diskussion 

En av det stora frågorna för utredningen har varit om de föreslagna infiltrationsytorna är 

tillräckliga för att ta hand om och rena dagvattnet från föreslagen exploatering. Utredningen 

visar att det är fullt möjligt att både fördröja dagvattnet genererat från planområdet och rena det 

till liknande nivåer som före exploatering. Även om reningsgraden ligger på samma nivåer som 

före exploatering bedöms inte siffrorna vara jämförbara i relation till föroreningsbelastning mot 

recipient (mottagande vattenförekomst för dagvatten). Idag leds dagvattnet till 

perkolationsbrunnar och så gott som inget smutsigt dagvatten når recipienten. Efter 

exploatering föreslås en avledning av dagvatten från planområdet som innebär att så gott som 

allt dagvatten från planområdet når recipienten. På grund av detta rekommenderas att en 

kompletterande utredning görs för att se om det är möjligt att utforma dagvattenanläggning med 

perkolationslösning. Om det inte går är det svårt att säga att exploateringen inte kommer att 

leda till en risk för möjligheten att uppnå gällande MKN i recipienten. 

Vid platsbesök noterades att området är relativt platt och att en stor del av den östra delen av 

planområdet lutar svagt mot norr. Detta innebär i praktiken att marken i den södra delen av 

planområdet är högre än den norra. Då föreslagen infiltrationsyta är planerad i den södra delen 

av planområdet, och den största andelen hårdgjord yta ligger i den norra delen av planområdet, 

är det inte säkert att det är praktiskt möjligt att avleda dagvatten ytligt. På grund av detta 

behöver en kompletterande analys av möjliga avledningsvägar göras, inklusive ledningsnät. 

Avledning via ledningsnät kan leda till stora djup för infiltrationsytan och därför behöver frågan 

om andra möjliga dagvattenlösningar tas upp. För att förespråka lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) kan skelettjordar ses som en bättre lösning eftersom de kan anläggas under 

de hårdgjorda ytorna och avledningsvägen kan kortas ned. Ett flertal andra frågor som utökning 

av verksamhetsområde, ansvar och ägande av ev. ledningsnät samt behov av oljeavskiljare 

behöver också utredas vidare i samband med val av dagvattenanläggning.  

Beroende på val av dagvattenanläggning och avledningsväg behöver frågan om avledning 

utredas vidare. Då det sker hårdgörning av naturytor visar utredning på ett ökat flöde från 

planområdet. För att uppfylla målet om att inte förvärra situationen i vägporten är 

avledningsfrågan av största vikt. Om det inte går att infiltrera dagvattnet kommer någon form av 
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ledningsnät att behöva upprättas. Efter att ett inriktningsbeslut tagits kring val av 

dagvattenanläggning rekommenderas att en analys av jordarter i planområdet utförs, alternativt 

att en förprojektering av VA görs. Om dagvatten inte kan infiltrera rekommenderas också att en 

kontakt tas med Trafikverket för att informera om planarbetet och hur tankarna går kring 

avledning av dagvatten. I det arbetet är det också möjligt att få kompletterande information om 

systemet i vägporten för att se vilka begränsningar som finns. 

Slutsatser 

Planerade infiltrationsytor är tillräckliga med avseende på rening. Om dagvatten avleds från 

planområdet istället för att, som idag, infiltreras/perkoleras kommer det finnas en risk för att 

överskrida gällande MKN i recipienten. Det har också tagits fram ett förslag på en sektion för 

infiltrationsytorna som klarar av ett fördröjningskrav som motsvarar inget ökat flöde från 

planområdet efter exploatering vid ett 20-årsegn (jämfört med utflödet före exploatering).  

Renings- och fördröjningsfrågan bedöms inte vara ett problem för detaljplanen, men avledning 

till och från dagvattenanläggningar behöver lösas. Den västra sidan av planområdet bedöms 

kunna avledas mot föreslagen infiltrationsyta utan problem, men den östra sidan behöver 

utredas vidare. Om en infiltrations-/perkolationslösning inte är möjlig kommer dagvatten med 

största sannolikhet att behöva ledas under Trafikverkets anläggning. Detta innebär att 

samordning med Trafikverket kommer att behövas. Eftersom arbete i alla fall kommer att ske i 

anslutning mot Trafikverkets anläggning rekommenderas det att en kontakt tas för att inleda 

samarbete.  

På grund av problematiken med avledning av dagvatten på den östra sidan spåret förespråkas 

att dagvatten omhändertas i skelettjord istället. Detta innebär kortare och enklare avledning av 

dagvatten.  

Förslag på fortsatta utredningar 

För att få bästa möjliga underlag till beslut kring planering av dagvattenhantering och för att på 

bästa sätt undvika risker med skyfall rekommenderas följande förslag på vidare utredning: 

1. Skyfallsmodellering – för att undvika avrinning mot befintlig lågpunkt i vägporten under 

järnvägen. Det kan i denna utredning också undersökas huruvida det är möjligt att leda 

skyfallsvatten (vid ytlig avrinning) under befintlig banvall och/eller om det är möjligt att 

avleda en del av områdets vatten mot Bodaån/Dalälven. 

2. Tidig förprojektering av dagvattenledningsnät – för att veta vilka möjligheter som finns 

med avledning av dagvatten, samt för att ta reda på åt vilka håll det är möjligt att leda 

dagvattnet efter exploatering, rekommenderas en tidig förprojektering. 

3. Kompletterande utredning av ledningsnät – efter analys av närområdet, samt 

genomgång av befintligt ledningsnätsunderlag (för dagvatten), kvarstår frågor om hur 

ledningsnätet i anslutning till resecentrum är planerat. Vid platsbesök noterades också 

att det fanns ett flertal brunnar som saknas i ledningsnätsunderlaget där funktion 

behöver utredas. 
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4. Infiltrationsmöjligheter – Det bedöms vara av stor vikt att bestämma om det är möjligt att 

infiltrera/perkolera dagvatten lokalt inom planområdet. Om detta inte är möjligt behöver 

en avledning/dränering av dagvatten göras. 

Utöver ovan utredningar rekommenderas också att en kontakt tas på Trafikverket i ett tidigt 

skede för att lyfta dagvattenfrågan i samband med ombyggnation av resecentrum i Skutskär. 

Eftersom exploatering kommer ske i anslutning till Trafikverkets anläggning är det viktigt att de 

tidigt kommer in i diskussionerna för att undvika dubbelarbete. Om avledning av dagvattnet görs 

under spåret behöver en ansökan om ledningsförläggning göras. Om större volymer dagvatten 

kommer avledas under spåren mot befintlig bäck behöver också Trafikverket rådfrågas gällande 

dimensionering av järnvägsbroar över tidigare nämnda bäck. 
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