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Allmänt 

Denna PM för dagvattenhantering har tagits fram som underlag till arbetet med detaljplan för 
Laxåskogen 26:10 m fl i Laxå kommun. 

Följande parametrar har studerats: 

 Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom planområdet 
 Vegetation inom planområdet 
 Dagvattenavrinning före respektive efter exploatering 
 Markanvändning inom planområdet 

Dessa parametrar beaktas i följande kapitel. 

   



 

20058 PM Dagvatten Laxåskogen    Sida 5 av 17 
 

Geologiska, hydrologiska och topografiska förhållanden inom 
planområdet 

 

Bild 1 ‐ Ortofoto 

Planområdet består till största delen av flack skogsmark. I västra änden finns en befintlig 
industritomt med ett antal småindustrier. 

Omedelbart norr om planområdets norra gräns ligger Trafikverkets järnväg bandel 511 (Östansjö) 
– Laxå. 

En tolkning av jordartskartan (bild 2) klargör att jordlagren i största delen av planområdet i 
huvudsak utgörs av sandig morän. I nordöstra hörnet finns ett lager av torv ovanpå den sandiga 
moränen. I sydöstra hörnet består de översta jordlagren av silt. 
Innan höjdsättning fastställs erfordras kompletterande undersökningar för kontroll av lerans 
sättningsegenskaper. När den geotekniska undersökningen har utförts kan man ge 
rekommendationer för hur grundläggning för anläggningar ska utföras inom planområdet samt 
hur dagvattenanläggningar kan utformas. Vid höjdsättning av gator och tomtmark ska 
preliminärt eftersträvas små höjningar över befintliga marknivåer.  

I samband med den geotekniska undersökningen bör även grundvattennivåer inom och i 
planområdets närmaste omgivning undersökas.  

På grund av markens beskaffenhet med i huvudsak sandig morän kan man förvänta sig god 
infiltration inom planområdet beroende på vilken nivå grundvattenytan har. 
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Marken i planområdet är relativt flack (bild 2). I västra och östra delen av planområdet ligger 
marken på cirka +96. I de centrala delarna av planområdet finns en höjd med högsta nivå på 
cirka +99. Samtliga höjdangivelser i RH00.  

 

Bild 2 – Jordartskarta och topografi 

Dagvattenavrinning före exploatering 

I planområdets centrala del finns ett krondike med vattengångsnivå cirka +95,0 (RH00) i norra 
änden och cirka +95,5 (RH00) i södra änden som leder avvattnat ytvatten från söder mot norr. 
Utanför den norra planområdesgränsen leder krondiket västerut längs järnvägen i cirka 150 
meter innan det viker av norrut under järnvägen. Cirka 750 meter längre västerut når diket 
Valsverksdammen som är en del av Laxån. Krondiket har sin början i ett stort skogsområde 
sydost om Laxå och på vägen till Valsverksdammen avvattnas Laxå flygplats, trafikverkets 
järnväg, ett antal kommunala och statliga vägar samt ett antal körytor till krondiket. Det är oklart 
om det finns några befintliga dagvattenanläggningar för rening och utjämning av dagvatten innan 
det släpps till krondiket.  

Ett annat mindre dike leder genom planområdets nordöstra del från söder mot norr. Diket 
passerar järnvägen i två punkter samt ett antal mindre enskilda vägar innan det norr Laxån cirka 
2 kilometer norr om och nedströms Valsverksdammen.  

Det är sannolikt trög vattenföring vid höga flöden av dagvatten i båda dikena. Dikenas 
beskaffenhet bör utredas vidare då det är till dem dagvatten från planområdet kommer att 
avledas planen ska utföras. 
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Bild 3 ‐ Fastighetskarta 

 

Bild 4 – Terrängskuggning med diken 
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Recipientens status 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer (MKN) för att ange krav på vattnets 
kvalitet vid en viss tidpunkt. Till grund för dessa normer ligger miljöbalkens kapitel 5 – 
Miljökvalitetsnormer (MKN), förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  
(SFS 2004:660).  

Utdrag ur förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660): 
 

 

Krav för ytvatten 
4 § Kvalitetskraven för ytvatten ska 

1. fastställas så att ytvattenförekomsterna senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god 
ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga 
I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den tidpunkten, 

2. senast den 22 december 2015 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 2, 5, 
15, 20, 22, 23 och 28 i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2021 
uppnår en sådan god kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten, 
och 

3. senast den 22 december 2018 fastställas så att ytvattenförekomsterna i fråga om ämnena 34-45 
i del A i bilaga I till direktiv 2008/105/EG senast den 22 december 2027 uppnår en sådan god 
kemisk ytvattenstatus som enligt direktivet ska ha nåtts vid den tidpunkten. 

Första stycket 1 gäller inte ytvattenförekomster som har förklarats som konstgjorda eller kraftigt 
modifierade. Förordning (2015:516). 
 

Grundkravet var alltså att god status skulle nås 2015. Undantag från grundkravet (god status 
2015) var motiverat om det var tekniskt omöjligt, orimligt dyrt att vidta åtgärder eller att det 
fanns naturliga skäl som gjorde det omöjligt att nå god status 2015. Alternativt kunde därför 
tidpunkten då god status ska uppnås förlängas, till exempel till 2027. Vattenmyndigheten har 
beslutat om sådana undantag i stor utsträckning, framför allt i form av tidsfrister för att uppnå 
god status eller god potential. 

Ekologisk status/Ekologisk potential 

Ekologisk status är en bedömning av kvaliteten på förekomsten av växt- och djurarter. Om 
ytvattenförekomsten är naturlig används begreppet ”status” och om den är konstgjord eller 
kraftigt modifierad används begreppet ”potential”. 
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Kemisk status 

Kemisk status bestäms genom att mäta halterna av bestämda "prioriterade" förorenande ämnen 
och jämföra dem mot gränsvärden i bedömningsgrunder. Mätningar görs både på naturliga och 
konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster samt i grundvattenförekomster. 

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges 
ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige 
klassificeras till uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. För att 
problem med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de överallt överskridande 
ämnena presenteras kemisk status exklusive dessa ämnen. Den kemiska statusen exklusive de 
överallt överskridande ämnena är en status skapad av Vattenmyndigheterna just i ovan syfte och 
har inget EU-rapporteringskrav kopplat till sig. 

 

 

Bild 5 – Karta från VISS 

   

Planområdet 
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VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

VISS är ett system för att hantera information om svenska vattenförekomster samt metadata för 
övervakningsdata utifrån behov hos svensk vattenförvaltning, och rapporteringskrav till EU. 
Målet med VISS är att denna inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas 
rapportering till EU, utan även vara en plattform för samverkan med allmänheten samt skapa en 
transparens av Vattenmyndigheternas arbete. 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA37966330 

Enligt VISS har Laxån från V Laxsjöns utlopp till Svartån otillfredsställande ekologisk 
status. Det är fisk och att det förekommer reglering i anslutning till vattenförekomsten som varit 
avgörande för bedömningen. Bottenfauna och kiselalger visar på hög status. Klassificeringarna 
visar för näringsämnen god status och försurning god status. 

Enligt VISS uppnår Laxån från V Laxsjöns utlopp till Svartån ej god kemisk status på grund av 
höga halter av kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar). I Sverige idag överstiger 
kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) gränsvärdet i alla ytvattenförekomster; sjöar, 
vattendrag och kustvatten.  

Laxån från V Laxsjöns utlopp till Svartån ska uppnå god ekologisk status 2027 enligt VISS.  
 
Konnektivitet 
” I vattendraget finns en eller flera dammar som är vandringshinder för fisk. Dammarna används 
till förmån för produktion av vattenkraft. Problemen kan åtgärdas genom att anlägga fiskvägar för 
upp- och nedströmsvandring förbi hindret. Tidsundantag till 2021 är fastställt eftersom tillsyns- 
och omprövningsprocesser är tids- och resurskrävande.” 
 
Morfologiska förändringar 
” Vattendraget är rensat till förmån för exempelvis jordbruks-, flottnings-, hytt-, kvarn-, såg- eller 
kraftverksverksamhet men i många fall har verksamheten upphört. Vattendraget saknar även 
ekologiskt funktionella kantzoner. Problemen kan åtgärdas genom restaureringsinsatser. 
Tidsundantag till 2027 är fastställt eftersom restaurering är tids- och resurskrävande.” 

Flödesregleringar 
” I vattendraget finns en eller flera dammar som reglerar vattenflödet. Regleringen görs till 
förmån för produktion av vattenkraft eller annat ändamål. Problemen kan åtgärdas genom att ett 
lämpligt minimivattenflöde och en naturlig årsvariation av flödet släpps från reglerdammen. 
Tidsundantag till 2021 är fastställt eftersom tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och 
resurskrävande.” 

Laxån är recipient för de diken som leder ut från planområdet. Laxån leder vidare ut i Svartån 
som i sin tur leder ut i Hjälmaren. 
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Vegetation inom planområdet 

Planområdet består av skogsmark.  

Markanvändning inom planområdet 

Befintlig markanvändning 

Planområdet är cirka 90 000 m² (9,0 ha) stort varav cirka 76 000 m² (7,6 ha) brukas som 
skogsmark och cirka 14 000 m² (1,4 ha) brukas som industrimark. 

Framtida markanvändning 

(Korrektionsfaktor enligt Stormtac) 

 Bruttoyta Korr.faktor Reducerad yta 

Industriområde 90 000 m² 0,45 45 000 m² 

 

Höjdsättning 

Som förutsättning för höjdsättning av markytor hänvisas till Ritning 20058-DV1 i bilaga 1. Mark- 
och körytor ska höjdsättas så att dagvatten kan ledas dels på ytan och dels via dagvattenledning ut 
från planområdet mot det centralt liggande krondiket och mot det nordostligt liggande diket. 
Utlopp från dagvattenanläggningar ska anläggas med vattengångsnivå minst 0,5 meter över 
dikenas befintliga vattengångsnivåer. 

Som förutsättning för höjdsättning av dagvattenanläggningar ska lägsta utloppsnivå för 
dagvattenanläggningar från planområdet till dikena vara minst 0,5 meter över dikenas befintliga 
vattengångsnivåer. 

Dimensionering 

Utgående dagvattenflöde från planområdet ska inte vara större än utflödet från den 
oexploaterade marken. Med stöd av Svenskt Vattens publikation P110 sidan 70 väljs flödet 25 l/s, 
ha. Dimensionerande nederbördstillfälle för utjämningsmagasin föreslås vara ett regn med tjugo 
års statistisk återkomsttid med tillägg för klimatfaktor 25 %. 

För planområdet blir då avbördningen totalt 225 l/s (25 l/s,ha och 9 ha). Dimensionerande flöde 
från exploateringen kommer dock att sättas betydligt lägre för att uppnå så god rening som 
möjligt. 

Princip dagvattenbehandling 

För föroreningsavskiljning 

• Ett regntillfälle med 2 års återkomsttid och 20 minuters varaktighet (13 mm) ska 
omhändertas genom fördröjning i magasin med en permanent våt volym. 

• Tömningstid ska vara 12 timmar eller mer. 
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• Utgående dagvatten ska ledas genom oljeavskiljare klass 1.   

• Vid större regnmängder tillåts överskjutande regnmängder brädda förbi anordningen. 

För utjämning 

• Resterande regnvolymer för hela planområdet upp till ett 20-årsregn fördröjs innan 
avbördning sker till recipient. 

• Tömningstid ska vara minst 12 timmar för utjämningsvolymen. 

Förslag till dagvattenhantering 

Föreslås att man samlar upp dagvatten från körytor i utjämningsmagasin utformade som 
svackdiken (bild 8, 9 och 10) med dräneringsledningar och dagvattenbrunnar med kupolsil, 
sandfång och dämda utlopp. Svackdikena utformas med minst 1 meter breda bottenlinjer och 
släntlutningar 1:4 - 1:6. Utloppen från svackdikena regleras så att det totala reglerade utflödet 
inte överstiger det totala tillåtna utflödet enligt ovanstående kapitel. 
På grund av markens beskaffenhet kan man sannolikt förvänta sig en viss infiltration från 
svackdikena. 
 

 

 

Bild 8 ‐ Principsektion svackdike med utjämningsmagasin, dräneringsledning och dagvattenbrunn 

 

Bild 9 ‐ Snitt A ‐ A, Principsektion med utjämningsmagasin 
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Bild 10 ‐ Snitt B ‐ B, Principsektion med utjämningsmagasin och dagvattenbrunn 

Före utlopp från dagvattenanläggning till dike föreslås att våtdelar med permanenta vattenytor 
och dämda utlopp anläggs för att optimera reningseffekten på det utgående dagvattnet. 
Uppehållstiden ska vara mellan 12 – 24 timmar för att få ett tillfredsställande resultat. Permanent 
vattendjup ska vara cirka 1 meter. Våtdelarnas längd/bredd-förhållande ska vara cirka 2,5:1 och 
våtdelarnas respektive ytor ska vara cirka 150m²/ha reducerad yta som är ansluten till respektive 
våtdel. Antingen kan de olika anläggningsdelarna kopplas i serie eller så kan de vara fristående 
från varandra.  
 
Respektive yta som ska avvattnas ska hanteras med bästa tekniska lösning till rimlig kostnad. 

Beräkningar 

Dimensionerande nederbörd är för ytan inom planområdet ett regn med 20 års återkomsttid och 
180 minuters varaktighet.  

Med klimatfaktor 1,25 motsvarar det regnintensiteten 40 l/s,ha eller 54 mm regn.  

Den totala regnvolymen för hela området är, enligt bilaga 2, 2 430 m3. 

Av denna totala volym ska en delvolym beräknas för sedimentering i permanent våt volym för ett 
mindre regn (2 år/10 min, motsvarar 10,1 mm) som är 447 m3, se bilaga 2. Tömningstiden ska 
vara minst 12 timmar, vilket ger flödet 10 l/s. 

Den resterande regnvolymen, total regnvolym minus delvolym, är 2 430 m3 - 447 m3 = 1 983 m3. 
Vid flödet 45 l/s är tömningstiden för denna volym cirka 12 timmar. 

Erforderlig utjämningsvolym beräknas till 1 983 m3 minus den volym som avrinner under 
regnets varaktighet 180 minuter, alltså 45 l/s x 180 min x 60 s /1000 = 486 m3. 
Utjämningsvolym är således 1 983 m3 – 486 m3 = 1 497 m3. 

Den totala erforderliga magasinsvolymen som ska anordnas blir således  
1 497 m3 + 447 m3 = 1 944 m3 med ett totalt utflöde på 55 l/s. 

Planområdet är 9 hektar. Om erforderlig utjämningsvolym och flöde fördelas på dessa, som en 
beräkningsmodell, blir det 216 m3 utjämningsvolym och 6 l/s per hektar exploaterad yta. 
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Föroreningsberäkning 

Föroreningsberäkningar har utförts med hjälp av StormTacs webbapplikation (version v 20.2.2). 
Årsmedelnederbörd 592 mm/år, som är angivet i Stormtac och är korrigerad nederbördsmängd 
för mellersta Sverige, har använts som indata för nederbörden. 

De ämnen som har beräknats föroreningsinnehåll för är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), 
tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS), oljeindex, PAH16 samt 
BaP. Även kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar) har tagits med i beräkningarna då 
de är speciellt utpekade i MKN.  

Föroreningshalter 

I bild 11 redovisas tabell med riktvärde samt beräknade föroreningshalter (µg/l) i det avrinnande 
dagvattnet för planområdet efter exploatering utan och med rening.  

Samtliga värden redovisas inklusive basflöde. 

 
Bild 11 ‐ Tabell föroreningshalter 

Resultatet av beräkningarna ska ses som en information om vilka teoretiska halter dagvattnet har. 
Den nya dagvattenanläggningen kommer att innebära en väsentlig förbättring för recipienten 
genom att föroreningar kommer att transporteras bort och omhändertas. 
 
Riktvärde 
Riktvärden är satta enligt ”1M” från Riktvärdesgruppen (2009) som är defaultvärden i Stormtac. 
1M står för gräns låga halter. Se bild 12 som är en tabell ur ”Förslag till riktvärden för 
dagvattenutsläpp” Riktvärdesgruppen (2009) för förtydligande av olika gränser för halter. 
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Bild 12 – Riktvärden 

Föroreningsmängder 

Dagvattenanläggningens utformning kommer att innebära rening av dagvattnet. Tabellen i bild 13 
visar vilken reningseffekt man kan anta att den föreslagna anläggningen kommer att få för 
föroreningsmängder (kg/år). 

 
Bild 13 – Föroreningsmängder 
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Rening 

Partikulärt bundna föroreningar kommer att sedimentera i dagvattenbrunnar, i svackdiken och i 
våtdelar där de kan omhändertas.  
Tanken med svackdikenas utformning är att dagvatten ska infiltrera ner till den underliggande 
dräneringsledningen vid regn mindre än dimensionerande. Upp till dimensionerande regn 
kommer vattnet att stiga i svackdikena och så småningom brädda ner i dagvattenbrunnarnas 
kupolsilar.  
Före dagvattenanläggningarnas utlopp, i de våta delarna med permanenta vattenytor, kommer 
ytterligare sediment att avskiljas. 

Olja kan avskiljas på ytan i dagvattenbrunnar och i de våta delarna på grund av dämda utlopp. 
Man kan även förvänta sig en viss oxidation av olja som fastläggs i gräsytor i svackdiket när solens 
strålar reagerar med oljan.  

Den beskrivna anläggningen är lättskött och enkel att kontrollera med provtagning av sediment 
och vatten.  

Dagvatten och miljöpåverkan 

Statusklassningen för vattenförekomsten beskriver de prioriterade ämnena kvicksilver och 
bromerad difenyleter som styrande parametrar gällande vattendragets förmåga att uppnå 
miljökvalitetsnormerna (MKN) avseende kemisk status. Tillkommande verksamhet får särskilt 
inte generera ett ökat utsläpp av dessa ämnen.   

Planområdet ställs om från skogsmark till hårdgjord mark, vilket innebär att föroreningshalten i 
dagvattnet sannolikt kommer att vara högre efter genomförd exploatering. Ett hårdgörande av 
ytor medför en ökad flödesbelastning som i sin tur ger en större föroreningsbelastning på 
recipienten. Planen bedöms därför att utan rening medföra en försämring jämfört med nuläget. 
En implementering av föreslagen dagvattenlösning med dagvattenbrunnar och sedimentation i 
svackdiken och våtdelar förmodas ge en rening av dagvattnet som leder till att 
föroreningsbelastningen på recipienten Laxån ej ökar jämfört med befintlig situation. 

Sediment i sandfång i dagvattenbrunnar och våtdelar bör regelbundet provtas med avseende på 
styrande parametrar för att säkerställa utsläppshalter under tillåtna gränsvärden. Utgående 
dagvatten från dagvattenanläggningen bör även det regelbundet provtas med avseende på samma 
styrande ämnen för att kontrollera de totala utsläppshalterna. Det bör även finnas beredskap för 
ett eventuellt utsläpp av förorenande ämnen, kemikalier eller olja från den kommande 
industriverksamheten så att ett läckage går att ta om hand på plats innan utsläppet kan nå 
recipienten. 

För vattendragets ekologiska status är de utslagsgivande parametrarna tillståndet för fisk samt 
hydromorfologin, i form av vattendragsfårans form, konnektivitet, avvikelse i flödets 
förändringstakt och volymsavvikelse i vattendraget. Tillståndet för fisk beror av bristen på 
strömmande vatten till följd av vandringshinder och övriga förändringar av hydromorfo-login i 
vattendraget. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna bedöms dock inte påverkas av planerad 
exploatering eftersom det inte sker något fysiskt ingrepp i recipienten.  



 

20058 PM Dagvatten Laxåskogen    Sida 17 av 17 
 

Sammanfattningsvis bedöms detaljplanens genomförande ej försämra möjligheten att uppfylla 
gällande miljökvalitetsnormer (MKN) för Laxån om föreslagen utformning av dagvattenlösning 
och reningsanordning tillämpas och dess funktion kontinuerligt kontrolleras. 

Vattenverksamhet 

Kulvertering, omgrävning eller rensning av dike kan komma att föranleda prövning enligt kapitel 
11 miljöbalken, detta behöver kontrolleras i samband med att detaljprojektering påbörjas. 
 

Fortsatt arbete 

 För att kunna detaljprojektera en lösning för dagvattenhanteringen samt i detalj höjdsätta 
ytorna måste en geoteknisk undersökning utföras, grundvattenrör bör sättas och marken 
behöver detaljmätas inom vissa delar. Kan man acceptera en viss infiltration eller krävs 
det täta svackdiken. 
 

 Nivåer i befintliga diken måste säkerställas innan höjdsättning av gator och 
dagvattenanläggningar kan fastställas. 
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