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1 BAKGRUND OCH SYFTE  

Ett arbete pågår för att förnya och utveckla området Hagaberg i Lindesberg. Som 

underlag till planarbetet har detta PM tagits fram där det sammanställs information 

avseende dagvatten som är bra att ha med tidigt i planarbetet, såsom hur höga 

dagvattenflöden det är lämpligt att släppa ut, risk för översvämningar och 

recipienternas känslighet för föroreningar. Fastigheterna som utreds i detta PM är 

Hagaberg 9:2, 11:5, 11:6 och 11:7 med omnejd. I dagsläget är fastigheterna bebyggda 

med flerfamiljshus med omgivande vägar och grönytor. Figur 1 och 2 visar lokalisering 

av fastigheterna som utgör de aktuella planområdena. Observera att ny utformning av 

områdena inte är bestämd i ännu så endast befintliga förhållanden diskuteras. 

 

 

Figur 1. Ungefärligt planområde i rött för Hagaberg 9:2. Bakgrundskarta © ESRI 

 

Hagaberg 9:2 
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Figur 2. Ungefärligt planområde i rött för Hagaberg 11:5, 11:6 och 11:7. Bakgrundskarta © ESRI 

2 BEFINTLIGT LEDNINGSNÄT OCH KAPACITET 

2.1 HAGABERG 9:2 

Befintligt dagvattenledningsnät för fastigheten Hagaberg 9:2 finns i Lingonvägen 

väster om planområdet, se figur 3. Det förekommer även dagvattenledningar inne på 

fastigheten som inte redovisas i underlaget. Dagvattnet avvattnas främst till Bottenån, 

väster om planområdet. 

 

Anslutningspunkten för Hagaberg 9:2 utgörs av en 300 mm BTG-ledning. 

Maxkapaciteten på en sådan ledning som ligger med 5 promilles lutning är ca 70 l/s 

Hagaberg 11:7 

Hagaberg 11:6 

Hagaberg 11:5 
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vid fylld ledning. Det förekommer också enstaka brunnar längs vägarna som kan ta 

upp ytterligare lite av dagvattnet från fastigheten. 

 

 

Figur 3. Befintliga dagvattenledningar kring fastighet Hagaberg 9:2. © SB Bergslagen 

Det är viktigt att ombyggnationen i området inte medför att dagvattenflödena ökar 

jämfört med dagsläget. Befintliga dimensionerande flöden har beräknats för att ge en 

översiktlig bild av hur mycket dagvatten som är lämpligt att släppa ut efter 

ombyggnationen. Dagvattenflöden från planområdet har beräknats med rationella 

metoden i kombination med Dahlströms ekvation. Med anledning av att det finns en 

del kringliggande bebyggelse har det antagits att området ska räknas som ”tät 

bebyggelse” enligt Svenskt Vattens riktlinjer och därmed ska dagvattenanläggningarna 

dimensioneras för ett 20-årsregn för trycklinje i marknivå och 5-årsregn för fylld 

ledning. Markanvändning redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Ytkartering nuläge  

Yta Takyta 

[ha] 

(φ = 0,9) 

Hårdgjord 

yta 

[ha] 

(φ = 0,8) 

Grusad yta 

[ha] 

(φ = 0,4) 

Grönyta/sandyta 

[ha] 

(φ = 0,1) 

Före ombyggnationen 0,32 0,44 0,05 0,65 

 

Varaktigheten har beräknats till mindre än 10 minuter, både före och efter 

exploateringen. Enligt anvisningar från Svenskt Vatten ska den därmed avrundas uppåt 

till 10 minuter. I tabell 2 redovisas beräknade flöden för dimensionerande regn. 
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Tabell 2. Beräknade flöden för olika återkomsttider för nuläget 

Beräknat flöde 5-årsregn 

[l/s] 

20-årsregn 

[l/s] 

Före ombyggnationen 130 210 

 

Slutsatsen blir att dagvattenflödena, med hänsyn till de befintliga ledningarnas 

kapacitet och befintligt dimensionerande flöde, inte bör överskrida ca 70 l/s vid ett 5-

årsregn och 210 l/s vid ett 20-årsregn. 

 

2.2 HAGABERG 11:5, 11:6 OCH 11:7 

Befintligt dagvattenledningsnät för fastigheterna Hagaberg 11:5, 11:6 och 11:7 finns i 

Björkhyttevägen och Lövstavägen samt väster om området, se figur 4 och 5. Det 

förekommer även dagvattenledningar inne på området som inte redovisas i underlaget. 

Större delen av det norra området (Hagaberg 11:7) är anslutet till ledningen i 

Björkhyttevägen som leder vattnet österut mot Talboms bäck. Södra delen (Hagaberg 

11:5 och 11:6) har anslutningar både till ledningsnätet i Björkhyttevägen och till 

ledningarna längs Vita Stigen i väst. Detta dagvatten avleds till Bottenån. Enligt SB 

Bergslagen finns inga kända kapacitetsproblem i området i dagsläget. 

 

Dagvattenledningen på västra sidan om området är en 400 mm BTG-ledning som 

sedan strålar samman för fastigheterna Hagaberg 11:5 och 11:6 i en 500 mm BTG-

ledning. Maxkapaciteten på en sådan ledning som ligger med 5 promilles lutning är ca 

280 l/s vid fylld ledning. Dagvattenledningen på östra sidan är 500 mm och med 5 

promilles lutning har den också en maxkapacitet vid fylld ledning på ca 280 l/s. Totalt 

bedöms ledningarna därmed ha kapacitet att ta emot ett flöde på ca 560 l/s vid fylld 

ledning (motsvarande ett 5-årsregn från planområdet). 
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Figur 4. Befintliga dagvattenledningar för Hagaberg 11:7. © SB Bergslagen 

 

 

Figur 5. Befintliga dagvattenledningar för Hagaberg 11:5 och 11:6. © SB Bergslagen 
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Det är viktigt att ombyggnationen i området inte medför att dagvattenflödena ökar 

jämfört med dagsläget. Befintliga dimensionerande flöden har beräknats för att ge en 

översiktlig bild av hur mycket dagvatten som är lämpligt att släppa ut efter 

ombyggnationen. Dagvattenflöden från planområdet har beräknats med rationella 

metoden i kombination med Dahlströms ekvation. Med anledning av att det finns en 

del kringliggande bebyggelse har det antagits att området ska räknas som ”tät 

bebyggelse” enligt Svenskt Vattens riktlinjer och därmed ska dagvattenanläggningarna 

dimensioneras för ett 20-årsregn för trycklinje i marknivå och 5-årsregn för fylld 

ledning. Markanvändning redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Ytkartering nuläge  

Yta Takyta 

[ha] 

(φ = 0,9) 

Hårdgjord 

yta 

[ha] 

(φ = 0,8) 

Grusad yta 

[ha] 

(φ = 0,4) 

Grönyta/sandyta 

[ha] 

(φ = 0,1) 

Före ombyggnationen 1,60 1,93 0,12 8,40 

 

Varaktigheten har beräknats till mindre än 10 minuter, både före och efter 

exploateringen. Enligt anvisningar från Svenskt Vatten ska den därmed avrundas uppåt 

till 10 minuter. I tabell 4 redovisas beräknade flöden för dimensionerande regn. 

 

Tabell 4. Beräknade flöden för olika återkomsttider för nuläget 

Beräknat flöde 5-årsregn 

[l/s] 

20-årsregn 

[l/s] 

Före ombyggnationen 700 1 100 

 

Slutsatsen blir att dagvattenflödena, med hänsyn till de befintliga ledningarnas 

kapacitet och befintligt dimensionerande flöde, inte bör överskrida ca 560 l/s vid ett 5-

årsregn och 1 100 l/s vid ett 20-årsregn. 

3 ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Planområdena riskerar inte att översvämmas vid höga vattenstånd, varken från 

Bottenån eller Talboms bäck, eftersom höjdskillnaden mellan vattendragen och 

planområdena är mycket stor. Figur 6 visar utbredningen av Bottenån vid extremflöden 

enligt en översvämningskartering utförd av MSB. 
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Figur 6. Utbredning av översvämningsområde vid extremflöden i Bottenån. Ungefärliga planområden i rött. 
© Översvämningskarteringar MSB | © Bakgrundskarta Lantmäteriet 

3.1 HAGABERG 9:2 

En analys i Scalgo (figur 7) visar att Hagaberg 9:2 inte heller är topografiskt känsligt för 

att översvämmas vid stora regn. Det förekommer en lågpunkt mellan byggnaderna 

som bildar en naturlig översvämningsyta vid stora regn. Denna lågpunkt orsakar inga 

problem i dagsläget eftersom marken lutar från byggnaderna. Vid en eventuell 

ombyggnation av fastigheten är det dock viktigt att höjdsättningen ses över så att det 

inte placeras några byggnader i sänkan. Rinnvägsanalysen visar också att när 

ledningsnätets kapacitet överskrids rinner dagvattnet främst västerut mot Bottenån. 

 

Hagaberg 9:2 

Hagaberg 11:7 

Hagaberg 11:6 

Hagaberg 11:5 
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Figur 7. Lågpunkter och rinnvägar vid ett 100-årsregn. Ungefärligt planområde i rött. © Scalgo | © ESRI 

3.2 HAGABERG 11:5, 11:6 OCH 11:7 

Inte heller Hagaberg 11:5, 11:6 och 11:7 är ett område som är topografiskt känsligt 

för att översvämmas vid stora regn. Det förekommer en del mindre lågpunkter i 

grönytorna men inga områden som riskerar att orsaka problem med 

dagvattenhanteringen har identifierats. Rinnvägsanalysen visar att när ledningsnätets 

kapacitet överskrids rinner dagvattnet från den norra delen främst mot Talboms bäck i 

öst och från den södra delen rinner vattnet västerut mot Bottenån. 

Hagaberg 9:2 
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Figur 8. Lågpunkter och rinnvägar vid ett 100-årsregn. Ungefärligt planområde i rött. © Scalgo | © ESRI 

4 VATTENFÖREKOMSTER 

4.1 YTVATTENFÖREKOMSTER 

Arbogaån mellan Råsvalen och Stora Lindessjön (Bottenån, SE661018-146713) utgör en 

ytvattenförekomst som omfattas av statusklassning och miljökvalitetsnormer. 

Miljökvalitetsnormerna för Bottenån anger att ån ska nå god kemisk status 2021 och 

god ekologisk status senast 2027. Den ekologiska statusen är i dagsläget måttlig med 

anledning av otillfredsställande konnektivitet och måttlig hydromorfologi. Kemiska 

statusen uppnår ej god på grund av halter av bromerad difenyleter samt kvicksilver 

Hagaberg 11:7 

Hagaberg 11:6 

Hagaberg 11:5 
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och kvicksilverföreningar. Dessa riktvärden är dock lågt satta och överskrids i alla 

ytvattenförekomster i Sverige. Avseende vanliga föroreningar som förekommer i 

dagvatten är det inget specifikt ämne som har definierats vara problematiskt förutom 

kvicksilver. 

 

 

Figur 9. Bottenån i väst och Talboms bäck i öst. Ungefärliga planområden i rött. © Bakgrundskarta 
Lantmäteriet 

Talboms bäck (WA38834347) är klassad som ett s.k. övrigt vatten. Den omfattas 

därmed inte av miljökvalitetsnormer och har ingen statusklassning. 

4.2 GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 

Väster om planområdet ligger Lindesbergsåsen (figur 10) som är en sand- och 

grusförekomst som förser staden med dricksvatten. Både den kemiska och den 

kvantitativa statusen är klassad som god. Enligt VISS är det främst diffusa källor från 

transport och infrastruktur samt punktkällor i form av bekämpningsmedel som är ett 

hot mot grundvattenförekomstens status. Dagvatten från delar av planområdena ligger 

inom modellerat tillrinningsområde för vattentäkten (figur 11) men det ligger inte inom 

skyddszonen för grundvattentäkten (Rya Vattenskyddsområde). 
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Figur 10. Lindesbergsåsen. Ungefärliga planområden i rött. © Vatteninformationssystem Sverige, VISS  |  
© Bakgrundskarta Lantmäteriet 

 

 

Figur 11. Modellerat tillrinningsområde för Lindesbergsåsen. Ungefärliga planområden i rött. © 

Vatteninformationssystem Sverige, VISS  |  © Bakgrundskarta Lantmäteriet 

Modellerat tillrinningsområde 
för grundvattenförekomst 

S
a

n
d

- 
o
c
h

 g
ru

s
fö

re
k
o

m
s
t 

(2
0

1
7

-2
0

2
1

):
 

L
in

d
e
s
b
e

rg
s
å

s
e
n

, 
L
in

d
e

o
m

rå
d
e

t 



 

 

Uppdrag: Björkhyttevägen och Lingonstigen, Lindesberg, 313009 2021-03-31 

Beställare: Lindesbergsbostäder AB  

 

15(16) 

4.3 FÖRORENINGAR 

För att inte riskera att orsaka ett hinder för recipienten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna får inte ombyggnationen medföra att föroreningsbelastningen i 

dagvattnet ökar. Tabell 3 redovisar föroreningshalter för dagvatten från 

flerbostadshusområden, hämtade från StormTac v.20.2.2. 

 

Tabell 5. Föroreningshalter (µg/l) i dagvatten från flerfamiljshusområden enligt StormTac v.20.2.2. 

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

200 1600 12 26 87 0,58 10 8,2 0,022 60 000 590 0,49 0,042 

5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Ingen av de undersökta fastigheterna ligger inom något båtnadsområde för 

markavvattningsföretag. Närmaste markavvattningsföretag är Björkhyttan 2:19, av 3:3 

m fl (Svarvarängen), se figur 12. 

 

 

Figur 12. Markavvattningsföretag i närheten av Hagaberg. © Bakgrundskarta Lantmäteriet 
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6 SLUTSATSER 

- För fastigheten Hagaberg 9:2 bör dagvattenflödena efter exploateringen 

begränsas till totalt ca 70 l/s för ett 5-årsregn och 210 l/s vid ett 20-årsregn, 

med hänsyn till de befintliga ledningarnas kapacitet samt för att inte öka 

dagvattenflödena jämfört med dagsläget. För fastigheterna Hagaberg 11:5, 

11:6 och 11:7 blir motsvarande flöden totalt ca 560 l/s vid ett 5-årsregn och 1 

100 l/s vid ett 20-årsregn. 

- Föroreningsbelastningen i dagvattnet får inte överskrida belastningen från 

området i dagsläget efter ombyggnationen. Detta för att inte orsaka ett hinder 

för recipienterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

- De undersökta planområdena är inte topografiskt känsliga för översvämningar, 

varken vid höga vattenstånd i kringliggande vattendrag eller till följd av skyfall. 

För Hagaberg 9:2 förekommer dock en lågpunkt mellan byggnaderna som är 

viktig att observera vid en eventuell ombyggnation av fastigheten så att inga 

nya byggnader placeras där utan att höjdsättningen först ses över.  

- Det förekommer inte några kända kapacitetsproblem för ledningsnätet som tar 

emot dagvatten från någon av de undersökta fastigheterna i dagsläget. 


