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Sammanfattning 

Pontarius AB har utfört en utredning gällande dagvattenfrågor för att möjliggöra exploatering av 

parkeringsplatser och ett skärmtak på fastigheten Brodalen 2:6 och 2:4. I utredningen hanteras 

skyfall, miljökvalitetsnormer, erforderlig fördröjning och rening av dagvatten, samt förslag på plats 

och utformning för åtgärder. 
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1 Bakgrund 

I samband med framtagande av detaljplan för Brodalen 2:6 och 2:4 har Länsstyrelsen inkommit med 

synpunkter att skyfall, miljökvalitetsnormer, fördröjning och rening av dagvatten behöver utredas.  

Fastigheten består i dagsläget av en butikslokal och en parkeringsyta och planeras utökas med ca 16 

parkeringsplatser och ca 29 m2 skärmtak. Länsstyrelsen har bedömt att asfaltsytor ska fördröjas för 

att motsvara naturmark samt att föroreningshalterna ska uppnå Stockholms riktvärden 1M. 

1.1 Förutsättningar 

Dagvattenflödet har beräknats med Dahlströms metod (2010) utifrån dimensionerande regn med 20 

års återkomsttid och 10 minuters varaktighet. Då det ej finns några kommunala bestämmelser har 

P110 (2016) använts som styrande dokument för flödesberäkningar och magasineringsvolymer. 

Underlag till utredningen utgörs av: 

• Digital grundkarta i dwg 

• Ledningskarta i dwg 

• Situationsplan i dwg 

2 Befintliga förhållanden 

Nedan beskrivs en nulägessituation i området baserat på geografiskt läge, geoteknik och gällande 

miljökvalitetsnormer. 

2.1 Geografiskt läge 

Utredningsområdet är beläget centralt i Lindesberg nära Bottenån. 

N 

Figur 1 Översikt 
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2.2 Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s karta för genomsläpplighet och jordarter så består marken inom området av silt med 

låg genomsläpplighet. Jorddjupet varierar mellan 10-20 m i nordväst och 30-50 m i sydöst. Även 

provtagningspunkter som har tagits i närheten av aktuellt område bekräftar detta. Under jordlagret 

ligger grundvattenmagasinet Lindesbergsåsen. (SGU, 2022).  

Figur 3 Området genomsläpplighet (SGU, 2022). Figur 2 Områdets jordart (SGU, 2022). 

Figur 4 Områdets Jorddjup (SGU, 2022). 
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2.3 Miljökvalitetsnormer och skyddsområden 

Miljökvalitetsnormerna för vatten innebär att vattenkvaliteten inte får försämras. Enligt 

hänsynsreglerna i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska visa att verksamheten inte leder 

till en försämring av någon relevant kvalitetsfaktor och att det inte finns risk för att verksamheten 

motverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för berörd vattenförekomst. Om 

verksamhetsutövaren inte kan visa att risk för försämring kan uteslutas, måste tillräckliga 

skyddsåtgärder vidtas. 

2.3.1 Bottenån 

Bottenån har en måttlig ekologisk status med en naturlig tillkomst/härkomst. Att Bottenån inte 

uppnår ”God ekologisk status” beror främst på reglering och vandringshinder. Näringsämnen och 

försurning visar båda på hög status. Miljökvalitetsnormen ”God ekologisk status” ska enligt 

uppsatta mål nås 2027. För att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status krävs åtgärder för 

att minska påverkan i form av reglering och vandringshinder. (VISS, 2022). 

Den kemiska statusen är ”Ej god”. Orsak till denna klassning är förhöjda halter av kvicksilver och 

bromerad difenyleter (PBDE). Det ska noteras att kvicksilver och PBDE överskrids i samtliga 

undersökta ytvattenförekomster i Sverige på grund av tidigare utsläpp som skapat en luftburen 

spridning. Miljökvalitetsnormen är ”God kemisk ytvattenstatus”, vilket ej går att bedöma när det 

kan uppnås i tid då det tar mycket lång tid för dessa ämnen att minska. Dessa ämnen får dock inte 

öka i vattenförekomsten. (VISS, 2022). 

2.3.2 Grundvatten 

Området ligger på Lindesbergsåsen där både den kemiska och kvantitativa statusen har bedömts 

som god. Grundvattenmagasinet består av främst sand och grus och har utmärkta eller ovanligt bra 

uttagsmöjligheter. Bedömda risker som kan påverka den kemiska statusen är främst olycksrisken på 

vägar som skulle kunna bidra med utsläpp av miljögifter. Miljökvalitetsnormerna för 

grundvattenförekomsten är ”God kemisk grundvattenstatus” och ”God kvantitativ status”, då dessa 

mål redan uppfylls fyller detta en funktion i att förhållandena ej får försämras. (VISS, 2022). 

2.3.3 Vattenskyddsområde 

Söder om området finns en sekundär syddszon för ett 

vattenskyddsområde. Avståndet mellan aktuellt område och 

vattenskyddsområdet är ca 1 400 m. För att förorenat vatten från 

aktuellt område ska nå fram till vattenskyddsområdet ska 

föroreningarna transporteras i Bottenån och över Stora Lindesjön. 

Fastställda föreskrifter för vattenskyddsområdet avser endast 

verksamheter inom vattenskyddsområdet. (Naturvårdsverket, 

2022).  

 

 

 

Figur 5 Sekundär skyddszon för  
grundvattentäkten Rya 

(Naturvårdsverket, 2022). 
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2.4 Befintlig avrinning 

2.4.1 Befintliga avvattningssystem inom planområdet 

Området är anslutet med dagvattenledningar till Bottenån. Dagvattnet rinner generellt ytligt en kort 

sträcka och samlas sedan upp i dagvattenbrunnar på parkeringsplatsen. I den södra delen rinner 

dagvattnet ytligt på parkeringen ca 50m och samlas sedan upp i dagvattenbrunnar vid in-/utfart.  

 

Figur 6 Befintliga flödesväg för dagvatten. Ljusblå pilar visar flödesväg i de gröna ledningarna och de mörkblå visar ytlig 
flödesväg för parkeringen på fastigheten Brodalen 2:4. 

  

Utlopp i 

Bottenån 
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3 Framtida förhållanden 

Hemköp som idag äger fastighet 2:4 och 2:6 planerar att ta över en yta på 487m2 från fastigheten 

Brodalen 2:5 och anlägga 16 parkeringsplatser. Det planeras även att ett befintligt skärmtak ska 

förlängas 5 m. I samband med detta ska även en kommunal ledning som korsar fastigheten 

Brodalen 2:6 flyttas och förläggas i den sydvästra gränsen på fastigheterna Brodalen 2:5 och 2:4. Se 

Figur 7.  

 

Figur 7 Framtida förhållande med redovisning av ny kommunal ledning. Blå yta avser tillkommande hårdgjort yta för 
parkeringar och röd yta avser tillkommande skärmtak. 
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4 Dagvattenflöden och magasinering 

Beräkningar är utförda i enlighet med P110 (2016) där en återkomsttid på 20 år valts. Beräkningarna 

genomfördes med 25 procent klimatfaktor.  

Rationella metoden har använts för beräkning av dimensionerande flöden. Dessa flöden har sedan 

använts för att beräkna inkommande och utgående volymer vid olika varaktigheter. Den varaktighet 

som sedan ger den största fördröjningsvolymen har sedan valts som dimensionerande.  

Enligt önskemål från Länsstyrelsen har grönyta antagits som en ursprunglig förutsättning för 

asfaltsytor. Takytorna bedöms som en ursprunglig förutsättning och fördröjs därför inte. Detta har 

sedan jämförts med förhållandena efter exploateringen med utökad asfaltsyta och skärmtak, utifrån 

detta har erforderlig fördröjningsvolym beräknats. 

 qdim = A ∙  φ ∙  i(tr) 

Där: 

qdim = dimensionerande flöde (l s⁄ ) 

A      = avrinningsområde (ha) 

φ      = avrinningskoefficient 

i(tr)   = dimensionerande nederbördsintensitet (l s⁄ , ha) 

tr     = regnets varaktighet 

Avrinningskoefficienter med följande värden har använts: 

• Takytor  φ = 0,9 

• Hårdgjorda ytor        φ = 0,8 

• Gröna ytor  φ = 0,1 

Tabell 1 Befintligt dagvattenflöde 

Yta Area (ha) φ Avrinningskoefficient i(tr) [l/(s*ha)] 20-årsregn, 10 min q (l/s) 

Asfalt 0 0,8 284,9 0 

Tak 0,148 0,9 284,9 48 

Gröna ytor 0,339 0,1 284,9 12 

Totalt 0,487   60 

 

Tabell 2 Dagvattenflöden efter exploatering 

Yta Area (ha) φ Avrinningskoefficient i(tr) [l/(s*ha)] 20-årsregn, 10min q (l/s) 

Asfalt 0,304 0,8 284,9 87 

Tak 0,148 0,9 284,9 48 

Gröna ytor 0,035 0,1 284,9 1 

Totalt 0,487   136 

 

Exploateringen ökar dagvattenflödet med ca 76 l/s enligt Tabell 1 och Tabell 2. För att fördröja detta 

flöde enligt de krav som Länsstyrelsen angivit och ej öka belastningen på 
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vattenanläggningar/vattendrag nedströms vid ett 20-årsregn krävs en erforderlig fördröjningsvolym 

på ca 55 m3. 

5 Förslag på åtgärder för dagvattenhantering 

Förslaget innebär att befintliga dagvattenledningar behålls i så stor utsträckning som möjligt och 

vissa sträckor läggs om för att uppnå fall åt rätt håll. Genom att ansluta befintliga dagvattenledningar 

till ett underjordiskt makadammagasin och komplettera med rännstensbrunnar vid behov kan 

majoriteten av dagvattnet inom Brodalen 2:4 och 2:6 fördröjas och uppfylla kravställda 

föroreningshalter. Det rekommenderas att dessa dagvattenåtgärder placeras på ett sådant sätt att 

anslutning av dagvattennätet inom Brodalen 2:4 och 2:6 samt anslutning till det kommunala 

ledningsnätet underlättas. 

 

Figur 8 Förslag på dagvattenhantering. Röda linjer – Dagvattenledningar som utgår, Mörkgröna – Befintliga 
dagvattenledningar, Ljusgröna – Nya dagvattenledningar, Lila – Yta för fördröjning och rening i underjordiskt magasin, 
Ljusblå pilar – Flödesriktning i ledningar, Mörkblå pilar – flödesväg på mark. 
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5.1 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar är utförda i Stormtac för exploatering utan och med rening. Ett 

makadammagasin med en total utjämningsvolym på 55 m3 innebär att föroreningshalter ej 

överskrider gränsvärden. Resultat redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 Beräknade föroreningshalter med och utan rening. (StormTac, 2022). Jämförelse har gjorts mot gällande 
riktvärden i Stockholm. 

Ämne 

Föroreningshalter (µg/l) 

utan rening 

Föroreningshalt µg/l efter 

rening Riktvärde Stockholm 1M  

P 140 110 160 
 

N 1900 1100 2000 
 

Pb 18 2,9 8,0 
 

Cu 26 11 18 
 

Zn 93 29 75 
 

Cd 0,52 0,21 0,40 
 

Cr 10 4,3 10 
 

Ni 10 4,2 15 
 

Hg 0,049 0,030 0,030 
 

SS 91 000 17 000 40 000 
 

Oil 470 150 400 
 

PAH16 2,2 1  Saknas 
 

Bap 0,039 0,018 0,030 
 

Jämförelse mot gränsvärde där gråmarkerade/fetstilta cellerna visar överskridelse av gränsvärde. 

 

  

5.2 Skyfall (100-årsregn) 

Då ledningsnätet ej klarar av att hantera flödet rinner vattnet ytligt på marken och samlas i 

lågpunkterna för att sedan rinna vidare mot Bottenån.  

Skyfall har studerats med den nätbaserade programvaran Scalgo som med hjälp av Lantmäteriets 

höjddata kan identifiera ytliga flödesvägar och lågpunkter.  

Fastigheterna Brodalen 2:4 och 2:6 leder inget vatten mot närliggande fastigheter vid ett skyfall 

förutom i sydöstra hörnet där det rinner över Torphyttevägen för att sedan korsa infarten och 

gräsmattan på fastigheten Tredingen 6:1. Vattnet rinner sedan till Bottenån. Byggnader på 

Tredingen 6:1 ska inte skadas vid ett skyfall enligt analys med Scalgo. 
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Det ansamlas vatten vid befintliga byggnader, detta beror dock ej på höjdsättning av de 

fastigheterna som utreds i detta PM (Brodalen 2:4 och 2:6) utan härleds till höjdsättning på 

angränsande fastigheter och vägar.  

Figur 9 Flödesvägar och vattenansamlingar vid 20mm regn som rinner ytligt. (Scalgo, 2022). 

  

N 

N 

Tredingen 6:1 

Tredingen 6:1 
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6 Rekommendationer inför framtida projektering 

6.1 Höjdsättning 

Höjdsättningen av marken bör kontrolleras så att vatten från Brodalen 2:4 och 2:6 rinner till de 

dagvattenbrunnar som finns eller anläggs på fastigheterna. Vattnet kan sedan hanteras i den 

föreslagna dagvattenanläggningen. På Brodalen 2:6 föreslås det att eventuella marklutningar mot 

fastigheten i det nordvästra hörnet ses över och eventuellt åtgärdas för att vattenansamlingar ej ska 

ske vid husfasad. Det bör även ses över vad en sådan justering skulle innebära för omgivande mark 

och om det finns risk att vatten ansamlas på annan plats. 

6.2 Fördröjning, rening och miljökvalitetsnormer 

För att inte minska antalet parkeringsplatser eller göra stora ingrepp på befintliga ytor som redan är 

exploaterade rekommenderas att ett underjordiskt magasin förläggs på fastigheten Brodalen 2:4. 

Avsnitt 5.1 visar att föroreningshalterna uppnår de kraven som ställs på fastigheten med ett 

underjordiskt makadammagasin.  

Föreslagen lösning i kapitel 5 innebär förbättrade förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Fastigheten har idag inte någon anläggning för rening och fördröjning av dagvatten. Trots att det 

tillkommer hårdgjord yta i exploateringen kommer förutsättningarna att uppnå 

miljökvalitetsnormerna förbättras, detta då föreslagen dagvattenanläggning även renar och fördröjer 

befintliga hårdgjorda ytor.  

7 Konsekvenser vid Skyfall (100-årsregn)  

Vid ett 100-årsregn kommer vatten samlas i lågpunkterna. Ett 100-årsregn innebär att dagvatten 

bräddar över Torphyttevägen och sedan rinner över en grusad infart och en gräsmatta på fastigheten 

Tredingen 6:1 för att sedan hamna i Bottenån.  

Det finns en risk att Brodalen 2:6 får problem med vattenansamlingar i den norra änden på grund av 

höjdsättningen av anslutande väg/parkering. Detta uppstår ej på grund av planerad exploatering och 

skadar inte byggnader på fastigheter utanför Brodalen 2:4 eller 2:6. 

7.1 Rekommendationer 

Det föreslås att höjdsättningen skapar lågpunkter på ytor där risken för skador på fastigheter ej 

föreligger. Då de infiltrerande egenskaperna i området är minimala bör lågpunkter vara placerad där 

stående vatten är acceptabelt i perioder eller där det kan avledas med ledningssystem över tid. 

Det rekommenderas att markhöjderna på Tredingen 6:1 ses över för att säkerställa att skador inte 

uppkommer på fastigheter vid händelse av skyfall, trots att de analyser som utförts i detta PM 

bedömer att skada inte ska ske.  

Det rekommenderas att höjdsättningen av vägen/parkeringen i den nordvästra delen inom/utanför 

området ses över och eventuellt åtgärdas i samråd med Lindesbergs kommun för att skada ej ska ske 

på byggnaden vid ett skyfall. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1-Skiss på situationsplan 

 


