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Sammanfattning 

Föreliggande dagvattenutredning är utarbetad för en detaljplan där exploatering i form av ett nytt 
bostadsområde i Fagervik planeras. Området upptar en yta om totalt ca 9,3 ha och ligger ca 12 km 
väster om Piteå centrum. Den befintliga bebyggelsen i området består av ett par norrbottensgårdar 
med kringbyggnader och ett kapell, en grusparkering och gräsmatta. Planområdet ligger i direkt 
förbindelse med recipienten Svensbyfjärden i norr. Planerad exploatering utgörs av villor med 
tillhörande lokalgator.  

Inom planområdet består jordlager främst av morän på högre marknivåer, bestående av sand och silt 
med inslag av grus, och på lägre marknivåer utgörs jordlagret främst av silt. Grundvattennivån ligger 
djupt. Genom planområdet sträcker sig en moränrygg som fungerar som en vattendelare för ytligt 
avrinnande dagvatten. Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet direkt till Svensbyfjärden och söder 
om vattendelare avrinner dagvattnet till en åkermark i sydöst. Åkermarken är ett lågområde som 
bedöms vara beroende av de diken som finns för avvattning av marken. Följaktligen ska inte 
exploateringen leda till ökade dagvattenflöden mot åkermarken. 

Flöden har beräknats för 2-årsregn och 10-årsregn. Efter exploatering visar beräkningar för ett 2-
årsregn att flödet ökar med ca 180 l/s respektive 60 l/s för delområde norr respektive syd (vardera sida 
om vattendelaren). För ett 10-årsregn visar beräkningar att flödet ökar med ca 310 l/s respektive 100 
l/s för delområde norr respektive syd. Detta inkluderar en klimatfaktor om 1,25 för framtida regn, efter 
exploatering. Dagvattensystemet föreslås ha kapacitet för att fördröja och rena 20 mm nederbörd från 
hårdgjorda ytor. Den kapaciteten skulle ta om hand motsvarande ca 90% av årsnederbörden i Piteå. 
Totalt behövs en volym om ca 230 m3 och 75 m3 för delområde norr respektive syd. Eftersom 
grundvattennivån är djup och stora delar av planområdet utgörs av friktionsmaterial bedöms 
dagvattenanläggningar som möjliggör infiltration vara bra lösningar. Planområdet har god lutning och 
goda förutsättningar för att dagvatten kan hanteras i ett ytligt system. Föreslagna 
dagvattenanläggningar utgörs av en blandning av biofilterdiken/svackdiken, regnrabatter, torrdammar
och översilningsytor. Fördröjningsvolymerna fördelas utifrån de ytor som förväntas avrinna till 
respektive anläggning. 

Eftersom det föreslagna dagvattensystemet utgörs av öppna lösningar kommer diken och vägar ge 
möjlighet för ytlig avrinning även för kraftiga regn. Risken för stående vatten intill planerade byggnader 
bedöms därför vara låg under förutsättning att höjdsättning planeras för att minimera risken för skador 
på bebyggelse. 

För merparten av de studerade föroreningsämnena kommer belastningen för framtida situation, efter 
rening via föreslagna dagvattensystem, att minska i halt men inte i mängd jämfört med den befintliga 
föroreningsbelastningen. Den ökning som sker för flertalet av de studerade ämnena efter exploatering 
är en konsekvens av att tidigare skogsmark med låg avrinning och belastning av föroreningar ersätts 
av hårdgjord yta i form av bland annat väg- och takyta, vilket både leder till en ökad mängd 
föroreningar per liter dagvatten och en större avrinningsvolym. Däremot kommer majoriteten av 
dagvattnet kunna infiltrera i marken och på så sätt renas ytterligare i förhållande till vad som 
redovisats i föroreningsberäkningarna. Det dagvatten som infiltrerats genom marken till grundvattnet 
och senare når recipient bedöms vara väldigt rent vatten. 

Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens 
möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status. 
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Begreppsförklaringar  
Avrinningsområde: Område från vilket vatten kan avledas med självfall eller genom pumpning till en 
och samma punkt. I ett avloppssystem bildar de naturliga höjderna  vattendelarna  områdesgränser 
för såväl spill- som dagvattenledningssystemen. 

Avrinningskoefficient: Avrinningskoefficienten ( ) är ett mått på den maximala andelen av ett 
avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Den beror förutom på exploateringsgrad och 
hårdgörningsgrad även på områdets lutning samt regnintensiteten. Ju större lutning och ju högre 
intensitet, desto större avrinningskoefficient. 

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten 

Dränering: Avvattning av mark genom avledning av vatten i den omättade zonen och grundvatten i 
rörledning, dike eller dräneringsskikt. 

Dränvatten: Vatten som avleds genom dränering. 

Fördröjningsmagasin: Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten. 

Hållbar dagvattenhantering: Hållbar dag- och dränvattenhantering, ett samlingsbegrepp för det som 
tidigare benämndes Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). 

Infiltration: Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vatten som tränger in i 
jord eller berg. 

Instängt område: Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall. 

LOD: Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). En förkortning som historiskt använts som ett 
samlingsnamn för olika typer av lokal hantering av dagvatten. 

Reducerad area: Den del av ett avrinningsområde som medverkar till avrinningen. Produkten av 
avrinningskoefficienten och bruttoarean. 

Regnintensitet: Regnintensiteten har historiskt sett uttryckts som liter per sekund och hektar. Denna 
enhet skrivs matematiskt och l/s/ha. I VA-litteraturen över åren har en mängd varianter att skriva 
enheten använts. De vanligaste är: l/s o ha, l/s och ha, l/s·ha eller l/s ha. 

Rinntid: Den maximala tid det tar för regn som faller inom avrinningsområdet att rinna till den punkt där 
allt dagvatten från området avleds. Rinntidens längd är en kombination av den sträcka det avrinnande 
vattnet skall tillryggalägga samt den hastighet vattnet har. Ett annat ord för rinntid är koncentrationstid, 

avrinning till en punkt. 

Återkomsttid: Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- eller 
avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet. 
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 Inledning 
På uppdrag av Hotell Sport and Rest i Piteå AB har Norconsult AB utarbetat föreliggande 
dagvattenutredning för en detaljplan där exploatering i form av ett nytt bostadsområde i Fagervik 
planeras. Området upptar en yta om totalt ca 9,3 ha och ligger i Fagervik ca 12 km från Piteå centrum, 
vid Svenbyåns mynning, se Figur 1. 

Den befintliga bebyggelsen i området består av ett par norrbottensgårdar med kringbyggnader och ett 
kapell, en grusparkering och gräsmatta. Närmast vattnet finns ett par mindre byggnader och en 
badplats. Planområdet består i övrigt av skogsmark och öppen mark, se Figur 2. Planområdets 
dagvattenhantering utgörs idag av ytliga system med Svensbyfjärden som recipient. 

 

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet, beläget i Fagervik, planområdets ungefärliga läge är markerat med en röd 
ring. (lantmateriet.se, 2020) 
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Figur 2. Planområde, röd linje visar fastighetsgränsen. (Metria, 2020) 

 Omfattning 

I föreliggande utredning ingår att utreda dagvattenhanteringen inför planerad exploatering av ett 
villaområde med tillhörande lokalgator i Fagervik, Piteå.  

 Syfte 

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva befintliga dagvattenförhållanden och lämna förslag på 
lämplig utformning av lösningar för dagvattenhantering, inom planområdet efter exploateringen. 
Förslag ska också lämnas för att minimera utsläpp av dagvattenföroreningar så att dessa inte har en 
negativ påverkan på möjligheten att bibehålla miljökvalitetsnormerna för recipienten. Vidare ska även 
förslag lämnas för hantering av höga flöden.  
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 Planerad exploatering/planförslag 

Den befintliga bebyggelsen i området planeras att lämnas orörd. Exploatering av 23-28 villatomter 
planeras söder och öster om befintlig bebyggelse, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Planerad exploatering. (Piteå Kommun,2020) 
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 Underlag 

Följande underlag har legat till grund för utredningen: 

 Grundkarta (DWG, SHP), mottaget 2021-01-14 
 Höjddata (ASC), mottaget 2020-12-15 
 Ortofoto (JPG), mottaget 2020-12-15 
 MUR för området, Norconsult AB, 2021-02-08 

 Riktlinjer för dagvattenhantering, antogs 2019-01-21, Piteå 

 Anvisningar för dagvattenhantering, antogs 2019-01-25, Piteå 

 Situationsplan, Piteå Kommun, mottaget 2021-01-18 
 

 Koordinat och höjdsystem 

För kartor och bilagor är gällande koordinatsystem i plan SWEREF 99 2145 och i höjd RH 2000.

 

 Förutsättningar 

Dagvattenutredningen följer Piteå Kommuns checklista för dagvattenutredningar. Som grund för 
avgränsning av utredningen ligger planskissen i Figur 3. Vid utredningens genomförande är det inte 
bestämt om de fem tomterna närmast vattnet, markerat med frågetecken, kommer att bebyggas. 
Tomterna är inkluderade i dagvattenutredningen lösningsförslag. Inte heller är det bestämt vilken typ 
av beläggning som lokalgatorna på området kommer att ha, men för utredningen antas de hårdgöras 
med asfalt.   

 

 Dagvattenstrategi 

Riktlinjerna för dagvattenhantering i Piteå Kommun antogs 2019-01-21 i Piteå. Riktlinjerna förtydligas 
och kompletteras i Anvisningar för dagvattenhantering som antogs i Piteå 2019-01-25. Följande är en 
sammanfattning av dessa.  

Piteå Kommuns dagvattenstrategi syftar till att arbeta för en hållbar dagvattenhantering och beaktar
nio generella och tre specifika punkter. 

Generella:  

 Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) på den fastighet där det uppkommer. I 
andra hand i nära anslutning till källan i öppna system. I sista hand ska avledning till 
rörledningssystem nyttjas.  

 En dagvattenutredning ska utföras i ett tidigt skede i planeringsprocessen och beroende på 
specifika förutsättningar och behov styr omfattningen på utredning.  

 En planerad höjdsättning ur ett dagvattenperspektiv är nödvändigt för att minimera risken för 
skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn.  

 I områden där dagvattensystemet riskerar att överbelastas får dagvattenflödet inte öka i 
samband med exploatering.  

 Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och andra 
miljöstörande ämnen än vad recipienten klarar.  

 I samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten till 
recipienten inte öka.  

 Skötselaspekter av dagvattenanläggningar ska beaktas redan i plan-och projekteringsskedet. 
 En skötselplan ska tas fram av verksamhetsutövaren senast under detaljprojekteringsfasen 

och uppdateras löpande vid behov utifrån drifterfarenheter.  
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 Dagvatten ska ses som en grundläggande resurs som kan nyttjas på ett positivt sätt i 
samhällsplaneringen. I den mån det är möjligt ska omhändertagande av dagvatten bygga på 
gestaltande lösningar. 

Specifika: 

 Planerad höjdsättning för att minimera risken för skador på bebyggelse 
 Fördröjning för att säkerställa att dagvattenhanteringen optimeras och att inte dagvattenflödet 

ökas i områden som riskeras att överbelastas  
 Rening för att inte öka tillförseln av förorenat dagvatten till recipienten i samband med 

exploatering eller ombyggnad 

I Piteå Kommuns Anvisning för dagvattenhantering utvecklas den specifika punkten gällande rening 
på följande sätt: 

Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och andra 
miljöstörande ämnen än vad recipienten tål enligt miljökvalitetsnormer och statusklassning. I samband 
med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten till recipienten inte öka.

Det är förorenaren som ansvarar för rening av dagvattnet enligt hänsynsreglerna i miljöbalken. 
Fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för respektive recipient ska uppnås. Därför måste det 
säkerställas att dagvattenutsläpp till recipienten inte försämrar vattenkvaliteten så att MKN riskerar att 
inte uppnås eller att nuvarande status försämras. Det kan innebära att dagvattnet behöver genomgå 
olika reningssteg innan det släpps ut till recipienten. Bedömningar görs i första hand med 
schablonhalter för dagvattnets innehåll och recipientens förutsättningar. Leds dagvattnet till en känslig 
recipient kan det bli nödvändigt att upprätta ett kontrollprogram med provtagning av både dag- och 
recipientvatten. Att upprätta ett kontrollprogram är verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken 
och tillsyn sker av miljö- och tillsynsnämnden.  

 

 Dimensioneringsförutsättningar 

Föreslagna dagvattensystem är utformade för att ha kapacitet för ett framtida 10-årsregn enligt 
nedanstående tabell. Befintliga och framtida flöden har beräknats för 2-årsregn och 10-årsregn. 

 

Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016) 
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 Orientering 
Planområdets placering framgår av Figur 1, recipient är Svensbyfjärden som är belägen norr om 
planområdet.  

 

 Recipient 

Recipienten, Svensbyfjärden, är på närmaste punkten belägen norr om planområdet, se Figur 4.
Vattnet klassas som Naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort.  

Vattenförekomsten har i VISS sin senaste avslutade förvaltningscykel 2016 och den 
vattenförekomsten planeras inte att finnas kvar vid nästa avslutade förvaltningscykel, utan då planeras
vattenförekomsten att kategoriseras om. Detta innebär att det inte finns någon beslutad 
miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten förrän förvaltningscykeln är avslutad år 2021. Klassningar 
fylls på löpande under förvaltningscykeln. Omkategoriseringen beror på att vattenförekomsten tidigare 
kategoriserats som Kust, med antagandet att vattnet är bräckt, men vattnet är sötvatten och är därför 
att anse som Sjö. (Fredrik Nordblad, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå) 

Den ekologiska statusen har, enligt VISS, bedöms till god status med låg tillförlitlighet. Bedömningen 
baseras på en sammanvägning av bästa tillgängliga data för det biologiska, vattenkemiska och fysiska 
miljötillståndet.  

Den kemiska statusen bedöms ej uppnå god, bedömningen baseras på mätvärden, motivering till 
bedömningen saknas. Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i 
alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga 
ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och 
PBDE. (Viss.lansstyrelsen.se, 2020) 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 
med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vatten-
status sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat 
MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den 
ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt.  

Den tidigare målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk 
och ekologisk status år 2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fort-
satta arbetet. Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat 
innebär att en ny statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den 
följande år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021. 
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Figur 4. Recipient Svensbyfjärden (viss.lansstyrelsen.se, 2020) 

 

 Skyddsvärda intressen 

I planområdet finns en kulturhistorisk lämning i området för planerad exploatering, i form av en tjärdal, 
se Figur 5. Tjärdalen är inte en lagskyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen men planeras eventuellt 
att lämnas orörd, se Figur 3. Även en fornlämning vid badstranden/ bryggan finns men den berörs inte 
av planerad bebyggelse, även om den ligger inom planområdet. (Piteå Kommun, 2018).  

En antikvarisk undersökning har genomförts inom planområdet och detaljplanens utformning har en 
anpassning för att bevara de antikvariska värdena i området. (Rat & Dragon, 2020) 
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Figur 5. Fornlämningar (raa.se, 2020) 

 

Planområdet och dess recipient ligger inte i något område som klassas som skyddsvärd natur enligt 
geodatakatalogen. (Lansstyrelsen.se) 

 

 Geoteknik 

En geoteknisk utredning har utförts i området (Norconsult, 2021). I områdets nordliga del utgörs 
jordlagren av fyllning i ytan, bestående av humusjord och sand. Fyllningen underlagras av växelvis 
lagrad silt och lera ner till ca 2 m djup. Därunder finns sand. Övriga delar om området består av fast 
lagrad sand och silt med inslag av grus. Den norra delen av planområdet har kraftig lutning mot 
recipienten. Södra delen har lutning mot Risnäsvägen och åkermarken därvid.  

Enligt kartunderlag från SGU består jordlager främst av morän på högre marknivåer och silt på lägre 
marknivåer, se Figur 6.  
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Figur 6. SGU Jordartskarta (SGU, 2021). Fastighetsgränser illustreras av rödstreckade linjer. 

 

 Grundvatten 

Eftersom en stor del av planområdet utgörs av en moränrygg är grundvattennivån djup. Det bedöms 
även vara en begränsad grundvattenströmning genom planområdet från närliggande mark då 
åkermarken i sydöst utgör ett lågområde. Två grundvattenrör har installerats (Norconsult, 2021), ett på 
planerad fastighet 14 (1) och ett ca 40 m norr om fastighet 4 (2), se fastighetsindelning i Figur 3. 
Nivåerna observerades 2020-12-03 och 2020-12-15. I grundvattenrör 1 uppmättes nivån till +8,7 m 
(9,7 m under markytan) och i grundvattenrör 2 till +4,2 m (2,7 m under markytan). 

Möjligheten till infiltration bedöms vara god i närheten till moränryggen. Genomsläppligheten avtar 
förmodligen mot recipienten på grund av ett finare jordmaterial med lägre genomsläpplighet och en 
högre grundvattennivå.  

 

 Markavvattnings-/sjösänkningsföretag 

Enligt befintligt kartunderlag från Länsstyrelsen finns inga registrerade diknings- eller 
markavvattningsföretag i närheten av planområdet. Öster om planområdet finns åkermark med diken, 
och dikena bedöms vara viktiga för åkermarkens avvattning. 

  

Morän 

Silt 
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 Befintlig dagvattenhantering 
Idag utgörs dagvattenhanteringen inom planområdet av ytliga system. Det dagvatten som ej infiltreras 
i de många grönytorna inom planområdet avrinner ytligt via naturliga rinnvägar och genom diken. 
Genom planområdet går en höjdrygg som fungerar som en vattendelare för dagvattnet, se Figur 7. 
Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet direkt mot Svensbyfjärden. Söder om vattendelaren 
avrinner dagvattnet mot åkermarken söderut. Ett vägdike på Risnäsvägens norra sida har ej 
fördröjande effekt på dagvattnet. I åkermarken avrinner dagvattnet i östlig riktning genom ett dike. 
Diket mynnar slutligen i Svensbyfjärden. I Bilaga 1 illustreras ytliga avrinningsvägar i ett större 
perspektiv. Det finns inga närliggande områden vars dagvatten avrinner in genom planområdet. 

 

 

Figur 7. Utklipp från Bilaga 1. Vattendelare genom planområdet och ytliga avrinningsvägar.  

 

 Befintliga dagvattenflöden 

Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer 
P110 och P104, enligt följande formel: 

 

     (Ekvation 1) 
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Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar med 
avrinning, det vill säga då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. 
Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en 
avrinningskoefficient (k) multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor 
del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och ytvattenlagring etc. 

Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det 
dimensionerande flödet (Q) erhålls. Rinntiderna har uppskattats genom Svenskt Vattens publikation 
P110 rekommenderade vattenhastigheter i olika ledningssystem och Mannings ekvation, se nedan. 
För beräkning av vattenhastigheter med Mannings ekvation har konstanten 20 använts vilket 
representerar jämn och bevuxen naturmark. Vattendjupet 0,005 m har använts vilket är samma 
antagande som i Tabell 4.5 i Svenskt Vattens publikation P110.  

    (Ekvation 2) 

  
  

 

 

De regnvaraktigheter (rinntider) som har använts för att beräkna befintliga flöden redovisas i Tabell 2. 
Flöden redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Redovisade flöden avser ett befintligt 2-årsregn respektive 
10-årsregn. Delområdena illustreras i Figur 7 och Bilaga 1. Avrinningskoefficienterna för olika 
markanvändningar har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.  

 

Tabell 2. Befintliga rinntider inom delområde norr och syd, beräknade med Mannings ekvation.  

Delområde 
Rinnväg 
[m] 

Lutning 
[%] 

Hastighet 
[m/s] 

Rinntid 
[min]  

Norr 230 10 0,20 20  

Syd 110 8 0,15 10  

 

Tabell 3. Befintliga dagvattenflöden beräknade för ett 2-årsregn. 

Delområde Markanvändning 
Area 
[ha]   

Reducerad area 
[ha] 

Regnintensitet 
[l/s ha] 

Flöde 
[l/s] 

Norr  Takyta 0,05 0,9 0,05 89 4 

 Asfalterad yta 0,13 0,8 0,10 89 9 

 Grusad yta 0,57 0,2 0,11 89 10 

 Naturmark 6,65 0,1 0,67 89 59 
  Totalt 7,40 - 0,93 - 83 
Syd Naturmark 1,90 0,1 0,19 134 25 
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Tabell 4. Befintliga dagvattenflöden beräknade för ett 10-årsregn. 

Delområde Markanvändning 
Area 
[ha]   

Reducerad area 
[ha] 

Regnintensitet 
[l/s ha] 

Flöde 
[l/s]  

Norr  Takyta 0,05 0,9 0,05 151 7  

 Asfalterad yta 0,13 0,8 0,10 151 16  

 Grusad yta 0,57 0,2 0,11 151 17  

 Naturmark 6,65 0,1 0,67 151 100  

  Totalt 7,40 - 0,93 - 140  

Syd Naturmark 1,90 0,1 0,19 228 43  

 

 Befintlig föroreningsbelastning 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastningen för utredningsområdet. I 
StormTac används schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är 
baserade på markanvändningstyp och är framtagna i första hand med hjälp av serier med 
flödesproportionell provtagning och enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del från svenska 
förhållanden men vissa mätserier är från andra länder. De värden som StormTac anger är ett viktat 
standardvärde baserat på deras litteraturstudier. Då föroreningshalterna är baserade på statistik från 
liknande markanvändningar bör resultatet tolkas med varsamhet.  

Årsmedelflödet är baserat på en nederbördsmängd på 538,5 mm/år (SMHI, station Piteå) multiplicerat 
med en korrektionsfaktor på 1,1. 

Föroreningsberäkningarna använder samma markanvändning som redovisas i Tabell 3 och Tabell 4.
Naturmarken har indelats i skogsmark och gräsyta utifrån den verkliga storleken då 
föroreningshalterna förväntas skilja sig åt. I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas befintliga föroreningshalter 
och föroreningsbelastningar för respektive delområde.  

 

Tabell 5. Beräknade befintliga halter och föroreningsbelastning från delområde norr.  

Ämnen 
Halter 
[µg/l] 

Mängder 
[kg/år]  

Fosfor 56 0,56  

Kväve 760 7,6  

Bly 3,1 0,031  

Koppar 8,2 0,081  

Zink 17 0,170  

Kadmium 0,15 0,0015  

Krom 2,2 0,022  

Nickel 2,6 0,026  

Suspenderat material 18 000 180  

Oljeindex 150 1,5  
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Tabell 6. Beräknade befintliga halter och föroreningsbelastning från delområde syd. 

Ämnen 
Halter 
[µg/l] 

Mängder 
[kg/år]  

Fosfor 16 0,04  

Kväve 330 0,76  

Bly 3,3 0,008  

koppar 5,2 0,012  

Zink 12 0,029  

Kadmium 0,11 0,0003  

Krom 2,1 0,005  

Nickel 3,3 0,008  

Suspenderat material 17 000 40  

Oljeindex 110 0,3  

 

 Instängda områden och skyfall 

Inom planområdet finns inga instängda områden. Marken har god lutning mot recipienten i den norra 
delen av planområdet och god lutning mot åkermarken i söder för den södra delen av planområdet. I 
åkermarken öster om planområdet finns ett stort instängt område. I Bilaga 1 illustreras utbredningen 
av lågpunkten. Dikena i åkermarken bedöms vara viktiga för åkermarkens avvattning. Dikena 
kulverteras under vägen på vardera sida av lågpunkten, österut och norrut. Vid skyfall går 
kulverteringarna mest sannolikt fulla och lågpunkten översvämmas. Fördröjning, för det södra 
delområdet, bedöms följaktligen viktigt för att planområdet ej ska bidra till en försämring eller ökad 
belastning på dikessystemet nedströms.  
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 Föreslagen dagvattenhantering 
Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat 
föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade 
dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. 
Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna och 
klimatfaktor 1,25. 

 

 Framtida dagvattenflöde 

Framtida dagvattenflöden har beräknats med samma metod som redovisas i kapitel 3.1 Befintliga 
dagvattenflöden. Ytor med lika markanvändningar har summerats utifrån exploateringsförslaget och 
multiplicerats med avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens publikation P110. Delområdena 
föreslås bevaras så att dagvatten fortsätter att avledas i nordlig respektive sydlig riktning. Båda 
delområdena bedöms efter exploatering har en rinntid på 10 minuter, då diken och andra 
dagvattensystem förväntas avleda dagvattnet snabbare i framtiden. Framtida flöden har således 
beräknats med regnvaraktigheten 10 min för båda delområdena. Framtida flöden redovisas i Tabell 7
och Tabell 8. Värden inom parentes visar hur mycket dagvattenflödet förväntas att öka i förhållande till 
befintliga flöden.  

 

Tabell 7. Framtida dagvattenflöden beräknade med ett 2-årsregn och klimatfaktor 1,25. 

Delområde Markanvändning 
Area 
[ha]  

Reducerad area 
[ha] 

Regnintensitet 
[l/s ha] 

Flöde 
[l/s]  

Norr  Kvartersmark 3,6 0,25 0,91 168 153  

 Väg 0,4 0,8 0,34 168 56  

 Lekplats/Rekreationsyta 0,2 0,15 0,03 168 5  

 Naturmark 3,1 0,1 0,31 168 53  

 Totalt  7,4 - 1,59 - 267 (+184)  

Syd Kvartersmark 1,3 0,25 0,33 168 55  

 Väg 0,2 0,8 0,12 168 21  

 Naturmark 0,4 0,1 0,04 168 7  

Totalt  1,9 - 0,50 - 83 (+58)  

 

Tabell 8. Framtida dagvattenflöden beräknade med ett 10-årsregn och klimatfaktor 1,25. 

Delområde Markanvändning 
Area 
[ha]  

Reducerad area 
[ha] 

Regnintensitet 
[l/s ha] 

Flöde 
[l/s] 

Norr  Kvartersmark 3,6 0,25 0,91 285 259 

 Väg 0,4 0,8 0,34 285 96 

 Lekplats/Rekreationsyta 0,2 0,15 0,03 285 8 

 Naturmark 3,1 0,1 0,31 285 90 
Totalt   7,4 - 1,59 - 453 (+312)
Syd Kvartersmark 1,3 0,25 0,33 285 93 

 Väg 0,2 0,8 0,12 285 36 

 Naturmark 0,4 0,1 0,04 285 12 
Totalt  1,9 - 0,50 - 141 (+98)
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 Erforderlig fördröjningsvolym 

Det norra delområdet har en direkt anslutning till recipienten och de framtida flödena belastar inga 
dagvattensystem nedströms, därför bedöms det inte vara nödvändigt att omhänderta dagvatten ur 
fördröjningssynpunkt. Dock bedöms det nödvändigt att omhänderta dagvatten ur reningssynpunkt. I 
det södra delområdet bedöms omhändertagande för både rening och fördröjning vara nödvändigt då 
området avrinner mot diken i åkermarken som är nödvändiga för åkermarkens avvattning. 

Genom att omhänderta 20 mm dagvatten på hårdgjorda ytor hanterar dagvattensystemet ca 90% av 
årsnederbörden. Detta redovisas i Stockholms Stad dagvattenriklinjer, där årsnederbörden enligt 
SMHI uppgår till ca 550 mm per år (Stockholms Stad, 2016). Piteå har motsvarande 
årsmedelnederbörd om ca 550 mm per år (SMHI, 2021). Fördröjning av 20 mm på hårdgjorda ytor 
motsvarar fördröjning av ett framtida 10-årsregn på exploaterade ytor till ett befintligt 2-årsregn på 
nuvarande markanvändning.  

Volymer som rekommenderas omhändertas, ur fördröjning- och reningssynpunkt, redovisas i Tabell 9 
och uppgår till ca 230 m3 och 75 m3 för det norra respektive södra delområdet.  

 

Tabell 9. Fördröjningsvolymer vid omhändertagande av 20 mm per hårdgjord yta. 

Delområde Markanvändning Area [m2] Volym [m3]       
Norr Tak 6 100 120  

 Asfalt 5 500 110  

Totalt   11 600 230  

Syd Tak 2 300 45  

 Asfalt 1 500 30  

Totalt  3 800 75  

 

 

 Principlösningar för dagvattenhantering 

Det finns ett flertal olika sätt att fördröja och rena dagvatten. I följande kapitel presenteras några 
alternativ för fördröjning och/ eller rening av dagvatten inom utredningsområdet. Det föreslagna 
dagvattensystemet baseras på några av dessa principlösningar. 

 

 Regnvattenstunnor 

Regnvattenstunnor är ett relativt enkelt alternativ för omhändertagande av dagvatten från takytor. 
Regnvatten samlas upp via utkastare i en regnvattenstunna, se Figur 8. 
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Figur 8. Regnvattenstunna för magasinering av dagvatten (Foto: Bauhaus) 

 

 Gröna tak 

Ett grönt tak består av flera lager; vegetation, jordlager, dräneringslager och ett tätskikt. Det finns två 
typer av gröna tak, extensiva och intensiva där skillnaden egentligen är jordens tjocklek. Extensiva 
gröna tak har en uppbyggnad på ca 20 150 mm medan intensiva tak har en uppbyggnad på ca 300
1000 mm. Den intensiva taktypen kräver en starkare konstruktion, är lite dyrare men kan hålla mer 
vatten och utbudet av växter är betydligt större än hos ett extensivt tak. På ett extensivt tak kan små 
sedumväxter planteras, se Figur 9. Extensiva tak kräver dock mindre bevattning och underhåll än ett 
intensivt grönt tak och är inte tjockare än 150 mm. Under Sveriges vinterhalvår minskar kapaciteten 
hos gröna tak eftersom vegetationen är lägre under dessa perioder.  

Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. 
Tunnare gröna tak, med exempelvis sedum, kan minska den totala avrunna mängden dagvatten på 
årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasinerar enligt Svenskt Vattens 
publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Sedum har till skillnad från vanligt gräs den 
speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Tunnare sedumtak (30 mm) 
kan magasinera upp till 20 mm om rätt utformade, medan tjockare kombinationstak med sedum och 
gräs (120 mm) kan magasinera upp till 60 mm. Vegetationsskiktet bör ej bli för djupt då detta kan 
medföra att oönskade arter etablerar sig.  
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Figur 9. Exempel på sedumtak (Källa: Engman Tak AB) 

 

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. Takkon-
struktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten för ett 
extensivt sedumtak är dock inte större än att det motsvarar ett vanligt tegeltak. 

 

 Växtbäddar 

Växtbäddar utgörs av växtlighet med underliggande infiltrationsmaterial som renar och fördröjer 
dagvatten. Växtbäddar anläggs normalt så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan 
magasineras och infiltreras effektivt inom ca ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta 
perioder i samband med kraftiga regn kommer en växtbädd att ha någon synlig vattenyta. Exempel på 
växtbädd illustreras i Figur 10 till Figur 11. Implementering av växtbäddar inom utredningsområdet ger 
upphov till en grön stimulerande miljö som medför värde och utrymme för rekreation. Färgrika 
blommande växter upplevs som estetiskt berikande. I tillägg leder anläggning av växtbäddar till att 
dagvattenhanteringen inom utredningsområdet blir mer robust och trögare vilket gör området mindre 
känsligt vid händelse av stora regnmängder och skyfall. Magasinering av vatten i växtbäddar utjämnar 
flödestopparna och avlastar ledningsnätet vid stora regn. 
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Figur 10. Exempel på växtbädd (Foto vänster: Norconsult, Foto höger: Edge) 

 
Växtbäddar byggs upp med en väldränerad bädd med växter som klarar perioder av både torka och 
höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den anläggs. Växtbädden underlagras 
lämpligen av ett väldränerat lager av exempelvis makadam, där flödesutjämningen till stor del äger 
rum. I botten av varje växtbädd kan en dräneringsledning anläggas, för avtappning av utjämnat 
dagvattenflöde till ledningsnät avsett för dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utlopps-
ledningen kan avtappningen från respektive växtbädd regleras. I Figur 11 redovisas en principiell 
sektion av en växtbädd. 

 

 

Figur 11. Schematisk skiss av en växtbädd i sektion. (Illustration: Edge) 
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Växtbäddar har en estetisk, hydrologisk och renande funktion. En dagvattenanläggning med växter 
bidrar till ökad biologisk mångfald då det fungerar som livsutrymmen för insekter, fåglar, smådjur, 
växter mm. Växter och träd i bostadsmiljöer har också en viktig funktion som bullerdämpning, framför 
allt under sommartid. Trädkronor och lövverk fångar även upp och fördröjer regnvatten.  

Växter och träd ger upphov till högre infiltration, då växternas rötter håller kanaler öppna ned i marken. 
Växter och rötter minskar även risken för erosion av mark och slänter. Anläggning av växtbäddar ökar 
reningen av dagvattnet ytterligare och ger ökad sedimentation av partiklar, tungmetaller med mera och 
medför upptag av närsalter via rötter och bladverk (Svenskt vatten, 2011). 

 

 Biofilterdiken 

Biofilterdiken, se Figur 12, kan beskrivas som grunda diken med svag lutning. Dikena används för att 
samla upp, leda, rena och infiltrera dagvatten. Biofilterdike är ett samlingsnamn för alla typer av diken 
som uppfyller dessa krav och således kan ett svackdike räknas som en typ av biofilterdike. Reningen 
av dagvattnet är en central del av biodikets roll, vilken sker genom sedimentering, filtrering och växt-
upptag av föroreningar. Effektiviteten styrs av bland annat vattnets hastighet och uppehållstid i bio-
diket, vegetationens täthet och art samt jordens infiltrationsförmåga. Biofilterdiken erfordrar viss årlig 
skötsel, omgrävning kan komma att erfordras. 

 

 

Figur 12. Biofilterdike (Illustration: Norconsult) 

 

För att säkerställa den långsiktiga funktionen erfordras skötsel. Utformningen av anläggningen kan 
anpassas så att skötseln underlättas. Vid utformning av anläggningen bör till exempel inlopp, 
kantstöd, försedimentering beaktas med avseende på erosionsskador, snöröjning etcetera. 
Anläggningen erfordrar skötsel ca två gånger per år. Under skötseltillfällena sker rensning från ogräs, 
skräp och sediment. Större och sammanhängande anläggningar torde vara lättare och billigare att 
sköta. 
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 Svackdike/ torrdamm 

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Dikena är beklädda med 
vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående 
lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel samt lekande 
barn. 

Uppdämningar kan anläggas i diket och på så sätt magasineras vattnet. Systemet liknar då ett 
svackdike med flera torrdammar längs med flödesriktningen, se Figur 13. Denna metod kan användas 
om man vill erhålla mer infiltration och bättre rening. Våtmarksbeväxta svackdiken renar bättre än 
gräs.  

En torrdamm utformas vanligen likt ett svackdike med släntlutning 1:3 eller flackare och utgör ett 
lågområde i omgivningen. Torrdammar kan utformas med ett reglerat utflöde eller för att magasinera 
och infiltrera hela regnvolymer.  

För det kalla klimat vi har i Sverige, är svackdiken och torrdammar ett utmärkt område för snölagring 
och omhändertagande av smältvatten. 

 

 

Figur 13. Fördröjande svackdike efter ett regntillfälle. Foto: Stephen B. Geissler 
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 Översilningsytor 

Genom att avleda vatten från tak och andra hårdgjorda ytor till så kallade översilningsytor finns möj-
lighet till såväl utjämning som rening av dagvatten. Översilningsytor är permeabla vegetationsytor i 
relativt svag lutning, maximalt omkring 15 %, där vattnet bromsas upp och infiltreras till underliggande 
mark. Sådana ytor kan utgöras av grönytor eller mer skogslik terräng och anläggs med fördel så nära 
källan som möjligt. 

För bästa effekt bör dagvattnet spridas ut över en översilningsyta, hellre än släppas i en enda punkt. 
Spridningen kan ske med hjälp av en spridningsledning, genom makadam eller med hjälp av en trä-
konstruktion med v-utskov. För att ytterligare reducera risken för erosion vid höga flöden kan över-
silningsytor förses med erosionsskydd, till exempel kokosnät som vegetationen kan etableras i. 

Direkt nedströms en översilningsyta kan ett avskärande dike anläggas, för omhändertagande av dag-
vatten som inte infiltrerat. Översilningsytor kan även seriekopplas med avskärande diken för upp-
bromsning och fördelning av dagvatten innan nästkommande yta. 

Rening uppnås genom att partiklar ackumuleras på växtligheten samt sedimenteras på ytan. Renings-
processerna påverkas av kontakttiden mellan dagvattnet och vegetationsytan, ytans storlek samt 
markens infiltrationsegenskaper. 

Med rätt utformning kan översilningsytor utgöra estetiska värden i ett område och jämfört med många 
andra system för utjämning av dagvatten är anläggningskostnaderna som förknippas med över-
silningsytor relativt låga. I Figur 14 visas en skiss över utformningen av en översilningsyta. 

 

 

Figur 14. Översilningsyta (L = längd, W = bredd, S = längsgående lutning) 
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 Generella reningseffekter dagvattenanläggningar 

I StormTacs databas finns generella reningseffekter för de ingående reningsanläggningar för 
dagvatten. I Tabell 10 presenteras dessa för flera av de principlösningar som föreslagits i utredningen. 

 

Tabell 10. Generella reningseffekter för olika typer av dagvattenanläggningar från StormTac databas. (StormTac, 
2018) 

Reningsgrad (%) Grönt tak Växtbäddar Svackdike Översilningsyta 

     
Fosfor -220 65 30 40 
Kväve -120 40 40 25 
Bly 65 80 70 55 
Koppar -100 65 65 60 
Zink 20 85 65 50 
Kadmium 20 85 65 55 
Krom 25 55 60 45 
Nickel 35 75 15 45 
Kvicksilver -35 80 50 20 
Suspenderat material 90 80 70 70 
Oljeindex 0 70 85 80 
PAH16 -332 85 60 70 
BaP 0 85 60 70 

 

De generella reningseffekterna ska inte användas direkt eftersom reningseffekten påverkas kraftigt av 
platsspecifika förutsättningar såsom anläggningens storlek och utformning, inloppshalt (som i sin tur 
påverkas av markanvändningen), reglervolym och minsta möjliga utloppshalt. Den generella 
reningseffekten ger däremot en uppfattning om skillnaden i reningseffekt mellan olika 
reningsanläggningar för dagvatten.   
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 Föreslaget dagvattensystem 

Inom planområdet föreslås dagvattnet att omhändertas genom ytliga system. Diken kan utformas 
fördröjande och gräves längs med vägar och planerade fastighetsgränser. Genom att anlägga ett ytligt 
system, bestående av biofilterdiken/svackdiken, regnrabatter, torrdammar och översilningsytor, 
förväntas dagvattnet till stor del infiltreras. Flera mindre fördröjnings- och reningsanläggningar föreslås 
inom planområdet. Ett förslag till placering av anläggningar illustreras i Bilaga 2. Anläggningarna har 
placerats minst 100 m från vattendraget på grund av strandskyddsregler enligt miljöbalken. 
Dimensionerande fördröjningsvolym till respektive anläggning framgår av Tabell 11. Diken föreslås att 
utformas så att avrinning sker enligt befintliga höjdförhållanden. De fastigheter som antas avrinna till 
respektive anläggning redovisas i Tabell 11 och Bilaga 2. Den del av planerad väg som är intill 
respektive fastighet förväntas avrinna till samma anläggning. Om fastigheterna A-E får strandskydds-
dispens föreslås att takvatten kopplas till en spridarledning och infiltrerar i översilningsytan norr om 
fastigheterna. 

 

Tabell 11. Fördröjningsvolym till respektive föreslagen dagvattenanläggning, se Bilaga 2, beräknat med 20 mm 
per m2 hårdgjord yta. Fördröjningsvolymer är avrundade till närmsta 5-tal. 

Delområde Anläggning Fastigheter Markanvändning 
Area  
[m2] 

Volym 20 mm 
[m3] 

Norr 1 15, 18, 19 Tak 750 15 

   Asfalt 750 15 
          30 
Norr 2 7, 8, 11 inkl.  Tak 1800 35 

  Fagerviksgård Asfalt 3000 60 
          95 
Norr 3 1, 5, 6, 9, 10 Tak 1300 25 

   Asfalt 550 10 
          35 
Norr 4 2, 3, 4 inkl. Tak 1000 20 

  Tjärdal Asfalt 800 15 
        35 
Norr 5 A, B, C, D, E Tak 1250 25 

   Asfalt 400 10 
          35 
Syd 6 12, 14 Tak 500 10 

   Asfalt 400 10 
          20 
Syd 7 13, 16, 17, 20, Tak 1800 35 

  21, 22, 23 Asfalt 1100 20 

     55 
 

Föreslagna torrdammar kan exempelvis utformas som gräsbeklädda gropar med låg släntlutning för 
att smälta in i omgivningen. De kan nyttjas som snöupplag under vintertid. Föreslagen regnrabatt kan 
även utformas som svackdike för att uppnå fördröjnings- och reningskravet. Biofilterdiket som föreslås 
längs med den östra avgränsningen kan utformas likt svackdiket i Figur 13. 

Utloppen från anläggningarna föreslås utgöras av 110 mm rör och endast släppa ett lågt flöde vidare 
genom systemet. Följaktligen kommer merparten av nederbörden infiltrera.  

Då marken inom planområdet generellt har kraftiga lutningar och en exakt placering krävs för 
höjdsättning har inga nivåer angivits till anläggningarna. Nivåer bestäms i samband med 
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detaljprojektering. För att illustrera volym- och ytbehov har ett maximalt vattendjup om 0,5 m antagits i 
anläggningarna.  

 

 Framtida dagvattenföroreningar 

Föroreningsberäkningarna använder markanvändning takyta och asfaltsyta enligt Tabell 11. Övrig 
kvartersmark och lekplats/ rekreationsyta har angetts som markanvändning gräsyta. Naturmark har 
angetts som skogsmark. I Tabell 12 och Tabell 13 redovisas framtida föroreningshalter och 
föroreningsbelastningar för respektive delområde, att jämföra med beräknade befintliga halter och 
föroreningsbelastning i Tabell 5 och Tabell 6. 

Föreslagna dagvattensystem är biofilterdike/svackdike, regnrabatt, torrdamm och översilningsyta 
enligt beskrivning i bilaga 2.  

Uppkomsten av föroreningar kan begränsas genom att byggnadsmaterial som förorenar dagvattnet 
undviks. Exempelvis bör koppardetaljer, bly och omålade zinkytor undvikas. 

Tabell 12. Beräknade framtida halter och föroreningsbelastning från delområde norr, efter rening i föreslagna 
dagvattensystem. Rödmarkerade siffror innebär att halten/ mängden överskrider befintlig föroreningsbelastning.

Ämnen 
Halter 
[µg/l] 

Mängder 
[kg/år]  

Fosfor 75 1,0  

Kväve 820 11  

Bly 2,3 0,032  

Koppar 7,8 0,11  

Zink 13 0,18  

Kadmium 0,14 0,0019  

Krom 2,3 0,032  

Nickel 1,9 0,027  

Suspenderat material 16 000 220  

Oljeindex 120 1,7  

 

Tabell 13. Beräknade framtida halter och föroreningsbelastning från delområde syd, efter rening i föreslagna 
dagvattensystem. Rödmarkerade siffror innebär att halten/ mängden överskrider befintlig föroreningsbelastning.

Ämnen 
Halter 
[µg/l] 

Mängder 
[kg/år]  

Fosfor 90 0,35  

Kväve 900 3,5  

Bly 2,1 0,0082  

Koppar 8,1 0,032  

Zink 13 0,051  

Kadmium 0,14 0,00054  

Krom 2,3 0,0088  

Nickel 1,6 0,0062  

Suspenderat material 16 000 63  

Oljeindex 110 0,44  

 

För delområde norr kommer majoriteten av de studerade föroreningsämnena för framtida situation, 
efter rening via föreslagna dagvattensystem, att minska i halt men inte i mängd jämfört med den 
befintliga föroreningsbelastningen. För delområde söder kommer knappt hälften av ämnen att minska i 
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halt men inte i mängd jämfört med befintlig situation, efter rening i föreslagna dagvattensystem. 
Delområde norr är väsentligt större än delområde söder. Detta beror dels på att befintlig 
markanvändning är skogsmark, vilket är en markanvändning med väldigt låga föroreningshalter i 
förhållande till den efter exploatering, dels på att flödet ökar i samband med exploatering.   

Som jämförelse ligger halten för samtliga föroreningsämnen från såväl norra som södra delområdet 
under riktvärdet för mycket känslig recipient enligt Möjligförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer och 
riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten till recipient. Detta frånsett fosfor. Se riktvärden i Tabell 
14. 

Tabell 14. Riktvärden i utsläppspunkt, mycket känslig recipient (Göteborgs stad, 2013) 

Ämnen 
Halter 
[µg/l]  

Fosfor 50  

Kväve 1250  

Bly 14  

Koppar 10  

Zink 30  

Kadmium 0,4  

Krom 15  

Nickel 40  

Suspenderat material 25 000  

Oljeindex 1000  

 

Majoriteten av dagvattnet kommer att kunna infiltrera i marken och på så sätt renas ytterligare i 
förhållande till vad som presenterats i Tabell 12 och Tabell 13. För det södra delområdet avleds 
dagvattnet vidare via diken söder om planområdet och renas även där innan det slutligen når 
recipient. Det dagvatten som infiltrerats genom marken till grundvattnet och senare når recipient 
bedöms vara väldigt rent vatten.  

 Planområdets påverkan på recipientens status 

Utslagsgivande för den goda ekologiska statusen i Svensbyfjärden är en sammanvägning av bästa 
tillgängliga data för den biologiska, vattenkemiska och fysiska miljötillståndet. Den fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorn Näringsämnen är klassad med hög status och har en ekologisk kvot på 0,99 
(Viss.lansstyrelsen.se, 2020). För att statusklassningen ska riskera att sänkas till god status för 
näringsämnen behöver den ekologiska kvoten understiga 0,7 (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). 
Se klassning utifrån numeriskt värde hos ekologisk kvot i Tabell 15. 

 

Tabell 15. Statusklassificering av tot-P i sjöar. 

Status Numeriskt värde 

Hög status >0,7 

God status 0,5  0,7 

Måttlig status 0,3  0,5 

Otillfredsställande status 0,2  0,3 

Dålig status <0,2 
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Den beräknade ökning av mängden fosfor, med ca 0,75 kg per år som exploateringen medför, 
bedöms inte kunna sänka den ekologiska kvoten för Näringsämnen från 0,99 till 0,7.  

Enligt data från SMHI:s modelleringsverktyg HYPE medför en ökning av fosfor med knappt 0,8 kg per 
år till att den totala fosforbelastningen för avrinningsområdet till Utloppet av Svenbyfjärden ökar med 
0,0004 %. Motsvarande värde, som drygt 6 kg kväve per år medför, är en ökning av den totala 
kvävebelastningen från avrinningsområdet till Utloppet av Svenbyfjärden på 0,001%.  

Zink och koppar klassas som särskilt förorenande ämnen (men är inte statusklassificerade) och ska i 
möjligaste mån inte öka. Genom att begränsas dessa i byggnadsmaterial så minimeras risken att 
förorena dagvattnet med dessa ämnen. 

Övriga ämnen som redovisats i föroreningsberäkningarna är inte statusklassificerade i VISS för 
Svensbyfjärden. 

Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens
möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status. 

 

 Höjdsättning och avrinningsvägar vid extrem nederbörd 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska höjdsättning av ny bebyggelse ske på ett sådant sätt att  
marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader. Samtidigt ska gator och fastigheter i 
möjligaste mån harmonisera med varandra.  

Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfreds-
ställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas. Lägsta golvnivå föreslås 
inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt  
Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). För att trygga avvattningen vid kraftiga regn bör det 
säkerställas att dagvatten har möjlighet att avrinna även då dagvattensystemets kapacitet överskrids. 
Höjdsättningen av marken runt byggnader bör utformas på ett sådant sätt att vatten inte riskerar att bli 
stående vid byggnader. 

Eftersom det föreslagna dagvattensystemet utgörs av öppna lösningar kommer diken och vägar ge 
möjlighet för ytlig avrinning. Om dikeskapaciteten överskrids vid kraftiga regn och dagvatten bräddar 
över gatorna kommer dagvatten avrinna genom de fastigheter belägna på lägre marknivåer på grund 
av de kraftiga lutningarna inom området. Dock bedöms en vanlig dikesutformning till väg, exempelvis 
V-format dike med 0,5 m djup, släntlutning 1:2 och 1 % längslutning, ge god kapacitet om ca 500 700
l/s (beräknat med Mannings ekvation) och kan avleda kraftiga regn. De diken som har nord-sydlig 
riktning och avrinner med de lutningar som redovisas i Tabell 2 förväntas ha en kapacitet över 1 500 
l/s och kan därmed avleda 100-årsregn ytligt.  
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Slutsats 
Planområdet har goda möjligheter att skapa ytliga dagvattensystem med bra lutning mot föreslagna 
dagvattenanläggningar. Genom att hantera dagvattnet ytligt ges högre reningsgrad än om dagvattnet 
avleds genom dagvattenledningar. Anläggningar som fördröjande och renande diken, torrdammar, 
regnrabatter och översilningsytor bedöms vara en god lösning för planstrukturen. Då planområdet till 
stor del är beläget på en moränrygg där grundvattennivåerna troligtvis är låga har området goda 
förutsättningar till infiltration. På lägre marknivåer bedöms möjligheten till infiltration vara lägre. Om 
planstrukturen förändras i detaljprojekteringen kan ett liknande system utformas, dock kan 
fördröjningsvolymer behöva omfördelas.  

Det föreslagna systemet ger god rening. Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget 
dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk 
status. 
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1 Förutsättningar/Orientering/Uppdrag och syfte
På uppdrag av Hotell Sport and Rest i Piteå AB, har Norconsult AB utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning för ett villaområde. Villaområdet redovisas i Figur 1. Området är beläget ca 10 km väster om
Piteå och ligger där Svensbyån mynnar ut i Inre fjärden.

Figur 1. Förhållanden för utredningsområde.

Undersökningarna syftar till att klargöra jordlagrens egenskaper och resultatet skall utgöra underlag för
bedömning av stabilitet och grundläggningsförutsättningar.

2 Underlag

2.1 Tidigare utförda undersökningar

Inga tidigare geotekniska undersökningar har tidigare gjorts i området.
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2.2 Nu utförda undersökningar

Norconsult har utfört översiktlig geoteknisk undersökning. Följande underlag har använts vid framtagande av
PM:

- MUR med tillhörande ritningar och bilagor, daterad 2021-01-28, Norconsult
- Grundkarta
- Planritning, illustration över tänkt utformning

3 Geotekniska förhållanden/Undersökningsresultat

3.1 Topografi och markbeskaffenhet

Undersökningsområdet ligger i nordvästsluttning och utgörs till största delen av skogsmark. I nordväst öppnar
landskapet upp och övergår till ängsmark/åkermark mot Svensbyåns mynning. Marknivån ligger mellan +6,2 m
ö h till +23,8 m ö h. Högsta punkten ligger strax norr om infartsvägen till området.

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken huvudsakligen av en moränrygg som sträcker sig från Risnäsvägen i
söder till strax norr om Fagerviks kapell. Närmare vattnet övergår jordarterna till silt, se Figur 2.

Figur 2. Jordartskarta, SGUs Kartvisare 2021-02-04.

3.2 Jordlager

Den geotekniska undersökningen visar att det i områdets norra del är fyllning i ytan, bestående av sandig siltig
humusjord och humushaltig grusig sand. Fyllningens mäktighet är ca 0,7 m i undersökt punkt. Mäktigheten
kan variera och fyllningen underlagras av växelvis lagrad sandig silt, siltig lera och lerig silt ner till ett djup av
ca 2,0 m. Därunder påträffas grusig siltig sand. Skiktet med siltig lera har en mäktighet av ca 0,4 m i undersökt
punkt. Det siltiga lerskiktet bedöms vara löst lagrat. I övrigt bedöms den naturligt lagrade jorden vara fast
lagrad.
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Södra delen av området utgörs av naturligt fast lagrad jord som består av grusig sandig silt och grusig siltig
sand.

Fyllning av humusjord tillhör materialtyp 6 och tjälfarlighetsklass 3 och fyllning av humushaltig grusig sand
tillhör materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4. Lerig silt, siltig lera, sandig silt och grusig sandig silt tillhör
materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Grusig siltig sand tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

3.3 Geohydrologi

Grundvattennivån har kontrollerats i två punkter. Det ena grundvattenröret är placerat nära korsningen vid
infartsvägen och det andra röret är placerat strax norr om befintlig bebyggelse, nära vattnet. Marknivåerna vid
grundvattenrören är +18,4 respektive +6,9 m öh.

Mätning av grundvattennivån har utförts vid två tillfällen, dels vid installationstillfället 2020-12-03, dels 2020-
12-15 för att kontrollera den stabiliserade grundvattennivån. De stabiliserade grundvattennivåerna har
uppmätts till +8,7 m öh, respektive +4,2 m öh, vilket motsvarar djupet 9,7 m respektive 2,7 m under markytan.

3.4 Beräkningar/Beräkningsresultat

Inga sättnings- eller stabilitetsberäkningar har utförts.

4 Sättningar
I områdets norra del kan sättningar uppstå i skiktet med lera. Sättningarna bedöms bli små, då det är liten
mäktighet av lera.

5 Stabilitet
Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga.

6 Bergras och blocknedfall
Inget berg har påträffats inom undersökningsområdet, varför det inte finns någon risk för bergras och
blocknedfall.

7 Radon
Radon har inte kontrollerats i denna undersökning.

8 Sammanfattning/Rekommendationer
Grundläggning av byggnader kan generellt utföras ytligt inom stora delar av området, med platta på mark.

I norra delen av området bör befintlig fyllning bytas ut, då den utförs av humushaltiga massor. Grundläggning
av byggnader kan grundläggas på plintar eller grundsulor i naturligt fast lagrad siltig sand/sandig silt, efter
urgrävning av lerig jord, för att undvika sättningar, alternativt utskiftas jorden under hela byggnader och ersätts
med packad friktionsjord.
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Vid schaktarbeten skall beaktas att siltig jord blir flytbenägen vid bearbetning under grundvattenytan och vid
kraftig nederbörd och snösmältning.

All grundläggning skall föregås av vegetationsavtäckning. Fyllnadsmassor skall utgöras av friktionsjord och
packning skall utföras enligt AMA. Fyllnadsmassor skall utgöras av ofrusna massor och vara fria från snö och
is.

Schakt kan utföras i släntlutning 1:1,5.

Radonmätning bör utföras för kontroll av radonhalten i marken.

Kontroll av de verkliga geotekniska förhållandena skall göras inför byggstart.

Utbredningen av det löst lagrade skiktet med lera bör kontrolleras innan grundläggning.
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1 Objekt
På uppdrag av Hotell sport and rest i Piteå AB har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk
undersökning för ett villaområde. Utredningsområde redovisas i figur 1–1.

Figur 1-1. Förhållanden för utredningsområde.

2 Syfte
De geotekniska undersökningarna syftar till att utreda rådande geotekniska förhållanden samt utgöra
utrednings-/projekteringsunderlag för ett villaområde.
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3 Underlag
Underlag som använts vid fältplaneringen har erhållits av Hotell sport and rest i Piteå AB.

4 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 2,3 och 4 ges även i försöksrapporterna jämte avsteg från standard. Hänvisning till respektive rapport
räcker. Se www.knutpunktgeo.se för fler standarder.

Tabell 1 – Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

samt SS-EN-ISO 22475-1:2006
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 OBS*

Tabell 2 – Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Jordbergsondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 och

4:2012
Viktsondering SS-EN ISO/TS 22479-10:2005
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3 – Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO

14688-2:2004 samt BFR T21:1982

Tabell 4 – Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
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5 Befintliga förhållanden
Området är till största delen täckt av skog, främst barrträd men även en del lövträd. Markytan är blockig i den
delen som består av skogsmark. Marknivån varierar mellan ca +6,2 och +23,8 i undersökta punkter. Området
sluttar ner mot vattnet där skogsmarken övergår i ängsmark mot det plana området som gränsar till vattnet.

6 Utsättning/Inmätning
Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts. Zimon Wisjö vid DanMag AB

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 21 45

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

7 Geotekniska fältundersökningar

7.1 Fältundersökningar

De geotekniska fältundersökningarna har utförts av Zimon Wisjö, DanMag AB i december 2020. Borrvagn av
typen GM 85 har använts i projektet.

De geotekniska undersökningarna utfördes i 10 st. undersökningspunkter och omfattade följande metoder:

 Skruvprovtagning (Skr) i fyra punkter för okulär och laborativ bedömning av jordlagerföljd, materialtyp
och tjälfarlighetsklass.

 Jordberg sonderingar i sju punkter för verifiering av bergets över yta
 Viktsondering (Vim) i en punkt för bedömning av jordlagrens relativa fasthet samt utvärdering av

materialegenskaper.
 Slagsondering (slb) i en punkt för Kontroll av berg fritt djup

Resultatet av fältundersökningarna finns redovisade på ritningar enligt ritningsförteckning.

Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Fälthandbok 1:2013.

Provtagning med skruvprovtagare tillhör provtagningskategori B.

Störda prover har förvarats i provpåsar av plast.

7.2 Laboratorieundersökningar

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts av MITTA AB Stockholm för 4 störda skruvprovtagningar. I
punkterna 20NC02, 20NC03, 20NC05 och 20NC07 Undersökningarna har omfattat:

 Rutinundersökning av x störda prover (Skr) från x punkter, för bestämning av jordart, materialtyp och
tjälfarlighetsklass.

Kalibrering och certifiering för laboratorieundersökningar

För information angående kalibrering och certifiering av geotekniskt laboratorium kontakta MITTA Oy,
www.mitta.fi.
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Provförvaring

Proverna har förvarats av laboratoriet enligt gällande standard för förvaring av störda jordprover.

8 Ritningar
Ritningar har framställts av Rikard Liedholm, Norconsult AB.

Geoteknisk planritning:

 G101

Sektion och enskilda undersökningspunkter:

 G301
 G302

Norconsult AB

Affärsområde Väg & Bana

Team Geoteknik, Region Nord

Kontaktperson 1: Kontaktperson 2:

Birgitta Nyström Ola Lundgren

birgitta.nyström@norconsult.com ola.lundgren@norconsult.com
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