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1 Allmänt 

1.1 Bakgrund 

Ett nytt detaljplanområde planeras i Lindesbergs kommun norr om Frövi tätort och öster om 
BillerudKorsnäs pappersbruk (se figur 1). Planområdet är på totalt c:a 72 ha och planerad 
exploatering förväntas ske på c:a 42 ha av den totala ytan. I dagsläget består ytan till störst del 
av skogs- och myrmark med korsande vattendrag. Målsättningen är anläggning av nytt 
detaljplansområde med inriktning på etableringar motsvarande lättare verksamheter som 
exempelvis växthus, lager, logistik eller tekniska anläggningar.  

 

 

Figur 1 Redovisar placering av nytt detaljplanområde norr om Frövi tätort.   

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att översiktligt utreda vilken påverkan en framtida exploatering skulle medföra gällande 

dagvattnets förändrade flödes- och föroreningsbelastning samt ge förslag till eventuella behov 

av flödes-, magasinerings- och reningskrav som bör ställas i detaljplanen.      

1.3 Avgränsningar  

Utredningen baseras på föreslaget utformningsalternativ av detaljplanområdet (se bilaga 1) 
samt underlag i form av digital grundkarta och befintligt ledningsnät från Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Befintligt ledningsnät i Frövi tätort har ej utretts. Platsbesök har även genomförts.  
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Inga provtagningar har gjorts och föroreningsberäkningar baseras därmed på schablonvärden 
(StormTac V. 2019-09-17). Dessa bör därmed tolkas med största försiktighet och endast ses som 
en grov indikation till förändrad föroreningsbelastning till recipient.  

Bergslagens Samhällsbyggnad saknar idag dagvattenstrategi och dagvattenpolicy.  

2 Förutsättningar 

2.1 Befintlig avrinningssituation 
Planområdets befintliga terräng består idag till störst del av obebyggd myr- och skogsmark med 

en varierande nivåskillnad från c:a +43 till +56 m.ö.h. (RH2000). Den befintliga 

avrinningssituationen presenteras översiktligt i figur 2 med totalt fem avrinningsområden. En 

eventuell exploatering skulle främst påverka avrinningsområde 2, 3, 4 och 5. Vattendrag från 

avrinningsområde 2 passerar planområdet och avleds sedan i sydvästlig riktning under 

Fröviforsvägen via en betongtrumma, med dimension 600 mm, innan anslutning till 

BillerudKorsnäs pappersbruks dagvattenledningsnät för vidare utlopp (dimension 800 mm) i 

Fröviån. Vattendrag från avrinningsområde 3 passerar planområdet i södergående riktning.  

Innan anslutning till Frövis dagvattenledningsnät finns idag en konstruerad dämningslösning 

som bromsar tillkommande flöde vid intensivare flödestoppar. Denna är placerad så att befintlig 

låglänt terräng kan användas som fördröjningsvolym om så skulle behövas. Anslutning till Frövis 

dagvattenledningsnät sker via två parallella ledningar, med dimension 600 mm. Utsläppspunkt 

för Frövis dagvattenledningsnät sker till sjön Väringen söder om tätorten. Vattendrag från 

avrinningsområde 4 passerar också genom planområdet i södergående riktning innan anslutning 

till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi via dagvattenledning med dimension 300 mm. Endast 

en del av avrinningsområde 5 berör planområdets östra del. Dagvattensystemet från 

avrinningsområde 5 ansluter även det till befintligt dagvattenledningsnät i Frövi med utlopp i 

Väringen.        
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Figur 2 Visar befintliga avrinningsområden som berör det framtida planområdet (skuggat område). Eventuell 
exploatering skulle medföra en påverkan på avrinningsområde 2, 3, 4 och 5.   

2.2 Recipient Väringen 

För samtliga vattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) av Sveriges 
vattenmyndigheter. Dessa beskriver målet för vilken kvalitet en vattenförekomst ska uppnå till 
en bestämd tidpunkt, med grundmålet att samtliga vattenförekomster ska uppnå God status. 
Recipient för avrinningsområdet är sjön Väringen som tillhör delavrinningsområdet Utloppet av 
Väringen och mätstation SE659014-147521. Sjöns ekologiska och kemiska status klassas som 
Otillfredsställande samt Uppnår ej god status1. Vattenförekomstens MKN är bestämd till att 

 
1 VISS Vatteninformation Sverige (u.å.). Väringen. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA27686203 [2020-08-20]  
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uppnå kvalitetskrav för God ekologisk status 2027 samt God kemisk ytvattenstatus, med mindre 
stränga krav för föroreningshalter av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar 
som bedöms överstiga gränsvärden i samtliga vattenförekomster. Normen anger en lägstanivå 
och angiven status i normen får inte påverkas av en verksamhet så att angiven kvalitet på 
vattenförekomsten blir sämre än nuvarande status.  

Det ekologiska kvalitetskravet motiveras av bristande konnektivitet som skapar vandringshinder 
för fiskliv, kraftig flödesreglering till förmån för bland annat vattenkraft, måttligt 
syrgasförhållande på bottensediment och främmande arter som i detta fall inplanterad sjögull 
som spritt sig i norra delen av Väringen. Sjöns ekologiska status avseende näringsämnen anses 
god, dock indikerar andra biologiska kvalitetsfaktorer på näringsämnespåverkan. 
BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala reningsverk är anslutande verksamheter 
med Väringen som recipient. Dessa bedöms påverka sjön i form av utsläpp av både 
syrgastärande ämnen och näringsämnet fosfor, som indirekt bidrar till sämre syrgasförhållande. 
C:a 600 enskilda avlopp uppskattas också bidra till fosforutsläpp till sjön. Kemisk ytvattenstatus 
bedöms till Uppnår ej god status utifrån ”sämst styr”-principen av samtliga prioriterade ämnen, 
då med avseende på bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Som tidigare 
nämnt överstigs gränsvärden i samtliga vattenförekomster, till följd av luftburen spridning av 
storskalig atmosfärisk deposition.       

3 Planförslag 

Det framtida utformningsförslaget (se bilaga 1) innefattar kvartersmark för framtida 
exploateringsmöjligheter fördelat på två delområden, på 35,7 ha i väst respektive 4,6 ha i öst, 
med en separerande gång- och cykelväg mot Frövi tätort. Det västra delområdet förväntas 
bebyggas till c:a 59 % varav hela ytan förväntas bli hårdgjord. Det östra delområdet förväntas 
bebyggas till c:a 44 % och även hela den ytan förväntas bli hårdgjord. Förslaget innefattar även 
ett gatområde för anslutning mot Fröviforsvägen med planförlagd gata och parallellt dragen 
gång- och cykelväg med skevning mot gemensamt dike. Gemensamt gatområde ger en yta på 
c:a 1,7 ha. Som principiell dagvattenhantering, utifrån framtida exploatering, föreslås att 
fördröjning av tillkommande dagvatten till följd av forcerad avrinning sker inom respektive 
delområde, det vill säga inom kvartersmark respektive gatområde. Korsande vattendrag från 
avrinningsområde 2 föreslås ledas genom planområdet med en trumma under framtida 
gatområde med fortsatt rinnväg mot BillerudKorsnäs pappersbruk. På grund av planområdets 
avskärande barriäreffekt föreslås korsande vattendrag från avrinningsområde 3 ledas om mot 
väst, mot befintligt vattendrag från avrinningsområde 2. Detta ger en avlastande effekt på Frövis 
dagvattenledningsnät. Vattendrag från avrinningsområde 4 föreslås ledas genom planområdet 
via öppen dikeslösning och behåller därmed befintlig rinnväg.  

4 Föroreningspåverkan 
För uppskattning av förändrad föroreningsbelastning till Väringen, till följd av förändrad 

markanvändning, har schablonvärden från StormTacs webbapplikation använts. Förväntade 

föroreningar från området är näringsämnen, metaller, olja och suspenderade ämnen. För 

beräkning av utgående mängder och föroreningshalter används medelvärde från SMHI med en 

årsnederbörd på c:a 750 mm. Med inriktning på etableringar motsvarande lättare verksamheter 

avses planområdet inte ge utrymme för anläggning av verksamheter som klassas som 

miljöfarliga. Därmed förväntas inga stora konsekvenser ske vid eventuella skyfall med avseende 

på föroreningspåverkan.   
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Framtida dagvattenbelastning från området förväntas komma från främst byggnader och 

hårdgjorda ytor. Antagna avrinningskoefficienter är satta till 0,9 för byggnadsytor och 0,8 för 

asfaltsytor. Befintlig marksituation antas belasta Väringen utifrån schablonvärden motsvarande 

skogsmark. För exploaterad situation antas belastning ske utifrån schablonvärden motsvarande 

takyta (utan specifik materialbestämmelse) och resterande mark asfalt för parkeringsytor och 

anslutande gatområde till tomtmarken. Utgående föroreningshalter för befintlig situation och 

föreslagen exploaterad markanvändning redovisas i tabell 1. Utgående mängder redovisas i 

tabell 3. Beräknade värden bör tolkas med försiktighet då schablonvärden varierar kraftigt 

beroende på material och platsers specifika förutsättningar. Resulterande värden ger endast en 

översiktlig bild av föroreningsförändringen till följd av exploatering i förhållande till befintlighet.  

Det saknas idag nationella krav på utsläpp av halter föroreningar i dagvatten. Riktvärdesunderlag 

har dock tagits fram som bedömningsunderlag av vissa kommuner (se tabell 2). Dessa är dock 

anpassande efter dessa kommuners dagvattensituation. I jämförelse med dessa hamnar 

beräknade utloppshalter från exploaterat område inom sammanslaget intervall eller under 

lägsta föreslaget riktvärde, förutom för utloppshalt av metallen kadmium som överstiger 

angivna riktvärden. 

 

Tabell 1 Föroreningshalter från området vid befintlig respektive exploaterad användning. 

 Befintlig  
situation 

Exploaterad situation 
Kvartersmark  

Exploaterad situation  
Gatområde 

Halt μg/l μg/l μg/l 

P 17 140 130 

N 450 1 400 1 900 

Pb 6 3 3 

Cu 7 13 22 

Zn 15 25 12 

Cd 0,2 0,6 0,3 

Cr 4 5 7 

Ni 6 4 5 

Hg 0,01 0,02 0,1 

SS 34 000 18 000 54 000 

Olja 150 310 770 

BaP 0,01 0,01 0,01 
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Tabell 2 Jämförelse mot framtagna riktvärden. 

 Riktvärdesgruppen 
Sthlm:s län2 

Göteborgs stad3 NSVA4 
 

Riktvärden 
sammanslaget  

intervall  

Halt μg/l μg/l μg/l μg/l 

P 250 50 200 50 – 250  

N 3 500 1 250 2 000 1 250 – 3 500  

Pb 15 14 8 8 – 15  

Cu 40 10 18 10 – 40  

Zn 150 30 75 30 – 150  

Cd 0,5 0,4 0,4 0,4 – 0,5 

Cr 25 15 10 10 – 25  

Ni 30 40 15 15 – 40  

Hg 0,1 0,05 0,03 0,03 – 0,1  

SS 100 000 25 000 40 000 25 000 – 100 000 

Olja 1 000 1 000 5 000 1 000 – 5 000 

BaP 0,1 0,05 0,03 0,03 – 0,1  

 

Tabell 3 Föroreningsmängder från området vid befintlig respektive exploaterad markanvändning. 

  
Befintlig  
situation 

 

 
Exploaterad  

situation 
Kvartersmark 

 
Exploaterad  

situation 
Gatområde 

Mängd kg/år ha kg/år ha kg/år ha 

P 0,01 0,9 0,8 

N 0,3 9 11 

Pb 0,005 0,02 0,02 

Cu 0,005 0,08 0,1 

Zn 0,01 0,2 0,07 

Cd 0,0002 0,004 0,002 

Cr 0,003 0,03 0,04 

Ni 0,005 0,03 0,03 

Hg 0,00001 0,0001 0,0004 

SS 26 120 320 

Olja 0,1 2 5 

BaP 0,00001 0,00006 0,00006 

 

 
2 Riktvärdesgruppen (2009). Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp: Regionala dagvattennätverket i 
Stockholms län. Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting. 
3 Miljöförvaltningen (2013). Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten 
till recipient och dagvatten. Göteborg: Göteborgs Stad Miljö. 
4 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (2015). Riktvärden för dagvattenutsläpp i kommunerna Båstad, 
Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.  https://www.nsva.se/wp-
content/uploads/2019/08/dagvattenplan-bjuv-bilaga-3-riktvarden-for-dagvattenutslapp_antagen-jan-
2018.pdf [2020-04-29] 
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4.1 Anslutande verksamheter till Väringen 

Väringen har ett totalt anslutande avrinningsområde på c:a 116 080 ha5 varav exploaterat 
planområde är på c:a 42 ha. Planområdet utgör därmed endast 0,04 % av det totala 
avrinningsområdet.  

Sjön utgör som tidigare nämnt recipient för BillerudKorsnäs pappersbruk och Frövis kommunala 
reningsverk, det är främst dessa verksamheter som konstateras ha en betydande inverkan på 
sjöns status. Även c:a 600 enskilda avlopp, med avrinning mot sjön, uppskattas ha en bidragande 
effekt. Miljörapporten för Frövis reningsverk, från 2019, presenterade utgående 
föroreningshalter på avloppsvatten enligt värden i tabell 4. Reningsverket har utsläppsvillkor och 
gränsvärden att förhålla sig till som också presenteras i tabell 4, där villkor finns för bland annat 
fosfor. I nuläget ställs inga krav på utgående kvävehalter, så presenterad utsläppshalt 
representerar endast ett gränsvärde. BillerudKorsnäs samt reningsverkets totala utsläppssiffror, 
för år 2019, presenteras i tabell 5 i jämförelse mot beräknade föroreningsmängder från 
exploaterat planområdet.  

Föroreningsbelastning från exploaterat område hamnar jämförelsevis betydligt lägre än 
konstaterade påverkanskällor för sjön, förutom utsläpp av suspenderade ämnen som överstiger 
nivåer i jämförelse mot reningsverkets utsläppssiffror.  

 

Tabell 4 Redovisade utsläppshalter från Frövis kommunala reningsverk i jämförelse med utsläppshalter för 
exploaterat planområde.  

  
Frövis 

kommunala 
reningsverk6 

2019 

 
Utsläppsvillkor/  
gränsvärden för 
reningsverket7 

 
Exploaterad situation 

Kvartersmark 

 
Exploaterad situation  

Gatområde 

Halt mg/l mg/l mg/l mg/l 

P 0,41 0,3 0,14 0,13 

N 12,7 15 1 ,4 1,9 

SS 9,7 - 18 54 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 SMHI Svenskt Vattenarkiv (1994). Avrinningsområden i Sverige: Del 3. Vattendrag till Egentliga 
Östersjön och Öresund. Norrköping. 
6 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
7 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
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Tabell 5 Exploaterad situation i jämförelse mot pappersbruket BillerudKorsnäs samt Frövis kommunala reningsverks 
utsläppssiffror från år 2019.    

  
BillerudKorsnäs Skog & 

Industri AB Frövi8 
2019 

 
Frövis kommunala 

reningsverk 
20199 

 
Exploaterad situation 

Kvartersmark & Gatområde 

Mängd kg/år kg/år kg/år 

P 1 708 192,4 37 

N 26 025 5 763 393 

Pb 39 - 0,7 

Cu 18 - 4 

Zn 3 654 - 7 

Cd 7,1 - 0,2 

Cr 8 - 1 

Ni 22 - 1 

Hg 1,3 - 0,006 

SS - 4 368 5 242 

 

4.2 Alternativ dagvattenhantering utifrån föroreningspåverkan 

Med målet att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen har behov av åtgärder främst 
påvisats vad gäller bristande konnektivitet och kraftig flödesreglering. Med avseende på detta 
bör krav ställas på att framtida flöden från exploateringen inte får överstiga nuvarande avrinning 
från planområdet. Fördröjningsmagasin bör utformas med möjlighet till avstängning vid 
eventuella behov av förhindring av punktutsläpp, samt för underlättande av drift och underhåll 
av fördröjningsmagasinet.  

Med avseende på eventuell framtida trafikbelastning föreslås avrinning från trafikerade ytor 
inom kvartersmark ledas via oljeavskiljande anläggning innan vidare avledning från området.  

Recipienten konstateras ha problem med biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar till 
näringsämnespåverkan i sjön. Exploaterat planområde bedöms inte utgöra en betydande 
påverkanskälla med avseende på näringsämnen utifrån att andra verksamheter, med Väringen 
som recipient, utgör en avsevärt högre belastning. 

Baserat på planområdets förutsättningar och behov till fördröjning och avledning av dagvatten 
ges förslag på reningsmetoder med syfte att minska föroreningsbelastningen på Väringen. 
Föreslagen dagvattenhantering (se bilaga 1) har utformats med syfte att minimera kulverterade 
sträckor och istället anlägga öppna dagvattensystem med fördröjande och renande funktion. 
Dagvatten från gatområde kan renas via väg- och gräsdiken och avrinning från kvartersmark kan 
renas och fördröjas via en torr alternativt våt damm innan det får strila genom nedströms 
gräsdiken. Generella reningsgrader finns endast tillgängligt för utvalda ämnen för respektive 
reningsmetod, dessa presenteras i tabell 6, och bör endast ses som grovt uppskattade värden. 
Kombinerade reningsmetoder och utformning kan ge förbättrade reningsgrader. Nedströms 
naturmark inom planområdet medför dessutom ytterligare rening. Exploateringen bedöms 
utefter beräknade utsläppssiffror och föreslagen dagvattenhantering inte medföra en 
betydande påverkan på Väringen för att uppnå uppsatt MKN för recipienten Väringen.  

 
8 Naturvårdsverket (u.å.). Utsläpp i siffror. 

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=2530 [2020-10-23]  
9 Samhällsbyggnad Bergslagen (2019). Miljörapport 2019: Frövi reningsverk. Nora.  
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Tabell 6 Generella reningsgrader för alternativa reningsmetoder av dagvatten. 

  
Vägdike/ 
Gräsdike 

 
Oljeavskiljare 

Alternativ 
fördröjningsmagasin 

Torr damm 

Alternativ 
fördröjningsmagasin 

Våt damm 

 % % % % 

P 30 5 10 55 

N 20 5 25 35 

Cu 20 0 30 60 

Zn 55 10 30 60 

SS 65 15 50 80 

BaP 15 5 30 75 

 

5 Förslag på framtida dagvattenhantering 

Till följd av exploatering planas befintlig mark ut och korsande vattendrag behöver därmed tas 
om hand och ledas genom planområdet. Framtida exploatering medför också en forcerad 
avrinningssituation som kräver utrymme för fördröjningsmöjligheter inom planområdet för att 
utflöden till befintliga vattendrag inte ska överstiga den befintliga flödessituationen från 
oexploaterad mark.         

Beräkningar har genomförts med utgångspunkt från gällande krav enligt Svenskt Vattens 
publikation P 110.  

5.1 Befintliga förutsättningar 

Kapacitet i nedströms dagvattenledningsnät i Frövi tätort har antagits dimensionerats utifrån 
äldre dimensioneringsförutsättningar, då med ett flöde motsvarande återkomsttid 2 år och 
varaktighet 30 minuter med en generell avrinningsfaktor för nuvarande markförhållanden 
bedömd till 0,03. Dessa värden genererar en nuvarande avrinning på c:a 2 l/s och ha. Befintlig 
kapacitet i Frövis dagvattenledningsnät nedströms planområdet är ej utredd, men enligt 
Samhällsbyggnad Bergslagen finns idag inga kända kapacitetsproblem.  

5.2 Fördröjningsmagasin  
För att inte belasta de befintliga avrinningssystemen och efterkommande dagvattenledningsnät 

i Frövi ytterligare, nedströms exploateringsområdet, föreslås att tillåten avtappning från 

exploateringsområdet inte får överstiga den nuvarande avrinningssituationen till respektive 

vattendrag. Tillåten avtappning till respektive avrinningssystem blir då 2 l/s och ha utefter 

befintliga markförhållanden. Exploaterat markförhållande har antagits till en summerad 

avrinningsfaktor på 1,0 med syftet att återspegla extremfall vid mättat markhållande. 

Dimensionerande regn har satts till 20 år med klimatfaktor 1,25 och varaktighet 10 minuter.  

Magasinering kan ske fördelat på flera mindre magasin inom respektive delområde alternativt i 

ett magasin. Beräknat magasineringsbehov utgår från föreslagen planutformning (bilaga 1).  

Utifrån tillåten avtappning krävs en magasineringsvolym för den västra kvartersytan på c:a 

31 200 m3 med avtappning mot avrinningsområde 3 och den östra kvartersytan kräver en 

magasineringsvolym på c:a 2 400 m3 med avtappning mot avrinningsområde 4. Södergående 

gång- och cykelbana samt del av gatområdets östra yta kräver en magasineringsvolym på c:a 

200 m3 med avtappning mot avrinningsområde 4. Gatområde med parallellt dragen väg och 
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gång- och cykelväg kräver magasineringsvolym  på c:a 700 m3 med avtappning mot 

avrinningssystem 2.  

5.3 Genomledning av befintliga avrinningssystem 
Planutformningen medför påverkan på befintliga vattendrag från tidigare redovisade 

avrinningsområden (se figur 2). Vattendrag från avrinningsområde 2 och 4 kan behålla befintlig 

rinnväg och endast ledas igenom planområdet (se bilaga 1), där vattendrag från 

avrinningssystem 2 kan ledas under gatområdet via en trumma i den nordvästliga delen av 

planområdet. Vattendrag från avrinningsområde 4 föreslås ledas igenom planområdet via ett 

öppet dike.  

Vattendrag från avrinningsområde 3 rekommenderas ledas om mot sydväst till 

avrinningssystem 2. Rekommenderad omledning ger en förändrad flödesfördelning som med 

fördel minskar belastningen på Frövis dagvattenledningsnät. Förändrat avrinningsområde mot 

BillerudKorsnäs dagvattenledningsnät medför dock behov av kapacitetsutredning. Befintlig 

anslutning till området sker via en trumma under Fröviforsvägen med dimension 600 mm, korsar 

området i ett öppet dike med utloppsdimension 800 mm. Kontroll av förändrat 

flödesförhållande beräknades utifrån dimensionerande regnintensitet på 20 år med 

klimatfaktor 1,25. Med antagen rinnhastighet på 0,5 m/s i befintliga vattendrag och exploaterat 

vägdike återfanns dimensionerande flöde vid en rinntid på 20 minuter, där 

avrinningskoefficienter för respektive ansluten markyta antogs till 0,8 för gatområde samt 0,1 

för naturmark. Avrinningsområdet gav en reducerad area på c:a 3,2 ha. Antaget 

avrinningsområde tar inte höjd för eventuell fortsatt exploatering av ytan norr om 

detaljplanområdet. Dimensionerande flöde landar på 750 l/s vilken kräver en minsta 

ledningsdimension på 800 mm vid antagen lutning på 5‰. 

5.4 Översiktlig skyfallshantering 

Markytor intill nya byggnader bör planeras så att ytvatten i skyfallssituationen inte rinner in i 
byggnader eller innestängs och magasineras på ett okontrollerat sätt. 

Vid ett skyfall konstateras att kapacitet i befintligt dagvattenledningsnät i Frövi är otillräcklig och 
lågpunkter nedströms exploateringsområdet drabbas, i detta fall kommunal naturmark och 
Frövi tätort. Befintlig dämningsprincip på planområdets södra yta kan med fördel utnyttjas vid 
extremare regn. Detta för att förhindra att områden nedströms inte drabbas av den forcerade 
avrinningen som sker till följd av framtida hårdgörning. SMHI definierar ett skyfall som en kraftig 
regnskur som ger minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.  Genom att höja 
dämningsnivån till +43,5 m.ö.h. erhålls en volym på c:a  27 400 m3, som med god marginal skulle 
klara ett 50 mm regn från hela exploateringsområdets avrinningsytor. Föreslagen dämningsnivå 
medför att den befintliga dämningsytan behöver förstärkas med invallning längs de sträckor 
befintlig terräng inte uppnår önskvärd nivå.  Invallningen föreslås läggas på +44 m.ö.h. och kan 
utföras utefter befintlig markanvändning. Flödesbegränsning ur dämningsluckan bör anpassas 
till nedströms flödeskapacitet i befintligt dagvattenledningsnät. Förslaget innebär att området 
kan fortsätta utnyttjas på samma sätt som det används idag.  

För att avlasta inloppet på Frövis dagvattenledningsnät från avrinningsområde 4 vid eventuella 
skyfall föreslås en dämningslösning med tillhörande bräddutlopp mot tidigare föreslagen 
dämningsyta. Begränsat utloppsflöde från dämning bör motsvara nedströms flödeskapacitet vid 
anslutningspunkten på Frövis dagvattenledningsnät. 
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Föreslagen ändring av ledningsdimension för korsning av BillerudKorsnäs pappersbruks område 
skulle vid ett skyfall inte vara tillräcklig för avledning av dagvattenflödet mot sydväst. 
Konsekvenser av detta bör utredas vidare, men genom kartläggning av höjdförhållanden medför 
detta att ytledes rinnande dagvatten kommer avledas via lågpunkter i terrängen i sydvästlig 
riktning till Fröviån.  
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1 Utredning av placering av fördröjningsmagasin 
Beslut är tagits i projektet att fördröjningsmagasin, som har till uppgift att reglera 

dagvattenflöden vid kraftig nederbörd, ska placeras på kommunalmark utanför tänkt 

verksamhetsområde. En av orsakerna till detta är att kommunen då har möjlighet att 

underhålla dessa och se till att magasinens funktion bibehålls.  

Fördröjningsmagasinen har delats upp i magasin för 20 års flöden samt magasin för 100 års 

flöden. Erforderlig volym för de olika magasinen framgår av dagvattenutredning daterad 2020-

10-27. 

Magasinen, speciellt magasinet för 100-års flödet, kommer till största delen av tiden vara torra 

då de bara behövs då större och extrema nederbörd uppstår. Magasinen kan således helt eller 

till viss del användas till annat under resterande tid.  

 

1.1 Översiktlig placering 

Utredningen har studerat områden både väster, öster och söder om området. 

Att anlägga magasinen öster om området kräver stora och komplicerade ledningssystem. Även 
topografin motverkar vattnets möjlighet att ledas naturligt. Ytterligare en komplicerade faktor 
är dimensionen på de kommunala ledningarna som skulle ta in vattnet i Frövis dagvattensystem. 
Om vattnet skall ledas denna väg måste en större ombyggnad ske av Frövis dagvattensystem 
från området ner mot järnvägsporten. 

Att anlägga magasinen väster om området har, likt ett östligt alternativ, svårigheter med 
omfattande ledningssystem och kuperad mark. Det finns i detta alternativ inget problem med 
underdimensionerade VA-ledningar då vattnet i princip skulle kunna ledas till recipient. Dock 
måste det ledas genom Frövifors område. 

Det mest naturliga och effektivaste placeringen har konstaterats vara söder om området. 
Området kan på ett naturligt sätt samla upp dagvatten från området och sen leda det till de 
diken/bäckar som leder bort vattnet från området idag. Här finns också det största intaget i 
kommunens dagvattensystem samt en befintlig dammkonstruktion som ytterligare säkrar Frövi 
tätort från översvämning. Området har dock den nackdelen att den hamnar i, och i anslutning 
till, ströv- och rekreationsområden. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en placering av magasinen på södra 
sidan av området. 

 

   

1.2 Principiell utformning 

1.2.1 Magasin för 20 års flöde 
Gällande placering av magasin för den östra tomten har inga alternativa placeringar studerats 

då den kunnat placeras i en triangel i anslutning till verksamhetsområdet  

Gällande placering och översiktliga utformning av ett magasin för att klara ett 20-års flöde för 

den stora tomten har följande alternativ studerats: 
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1. Ett avlångt magasin längs hela verksamhetsområdets södra gräns 

Alternativet ger en god möjlighet att samla upp vatten på hela långsidan av 

verksamhetsområdet och minimerar behovet av kompletterande dagvattensystem 

inom verksamhetsområdet. Nackdelen är att alternativet kräver mycket sprängning 

och masshantering, speciellt i områdets sydvästra delar.    

 

2. Ett rektangulärt mer komprimerat magasin i mitten på verksamhetsområdets södra 

gräns 

Alternativ anpassas mer än ovanstående alternativ till naturens nivåer och använder 

lågpunkten i terrängen för vattenmagasin. Även detta alternativ har en relativt god 

möjlighet att ta upp vatten från stora delar av området utan större dagvattensystem. 

För att minska ytan för dammen blir vallarna runt dammen relativt höga, dock lägre än 

nivån på tomtytan. Även om ytan är torr största delen av tiden är det inte troligt att 

ytan kan användas till något annat än som magasin. 

 

3. Magasin runt den befintliga bäcken i östra delen av verksamhetsområdet 

Alternativet innebär att den naturliga svackan runt bäcken skulle användas som 

magasin och en avgränsande vall med begränsat flöde skulle byggs i svackans södra 

del. Fördelen med alternativet är att det inte skulle generera några större konstgjorda 

invallningar utan naturens nivåer kan användas. 

Nackdelen med alternativet är att den påverkar den storvuxna skogen i området vilken 

ses som väldigt värdefull. Alternativet medför även att en del dagvattenledningar 

skulle behöva anläggas inom området för att ta hand om dagvattnet från de västra 

delarna.   

  

4. Magasin som är uppdelat i ett övre magasin vid mitten på verksamhetsområdet och 

ett lägre magasin på befintlig åker/ängsmark söder om området 

Alternativet innebär att ett mindre magasin anläggs längs delar av 

verksamhetsområdets södra kant. Vattnet leds sedan vidare till ett lägre men större 

magasin på befintlig åker/ängsyta. Den övre dammen begränsas i söder av nuvarande 

hygge och åkerdike. Magasinen vallas in. Då ytan på ängs/åkermarken är så stor blir 

dessa vallar inte så höga (mellan 1-1,5 m). Då slänterna kan göras flacka (1:10) 

kommer dessa vallar inte kännas så konstgjorda och till stor del smälta in i 

omkringliggande områden. Nackdelen med alternativet är att stora ytor blir 

ianspråktagna. Ytorna kan dock användas till t.ex ängsmark eller för rekreation och 

friluftsliv då magasinen till största delen av tiden är torra. Till stor del kommer de 

naturliga åkerdikena o området kunna behålla sin sträckning. I några fall kommer 

befintliga åkerdiken att behöva justeras och/eller rensas. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en principiell utformning enligt 

alternativ 4. 

Vid ett normalt 1-års regn beräknas det övre magasinet bli fyllt till hälften och den nedre 

magasinet vara tomt, förutom diket där vattnet rinner. Magasinet beräknas vara tomt igen ca 

ett dygn efter det att regn upphört. Motsvarande siffror för ett 20 års regn är att både det övre 
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och under magasinet är fullt. Magasinen beräknas tömmas igen på ca 1 till 1,5 vecka, under 

förutsättning att ingen ytterligare flöden och nederbörd tillkommer. 

 

1.2.2 Magasin för 100-års flöde 
Gällande placering och översiktliga utformning av ett magasin för att klara ett 100-års flöde för 

den stora tomten har följande alternativ studerats. 

1. Magasin runt den befintliga bäcken i östra delen av verksamhetsområdet 

Alternativet innebär att den naturliga svackan runt bäcken skulle användas som 

magasin och en avgränsande vall som begränsar utflödet skulle byggas i Svackans 

södra del. Fördelen med alternativet är att det inte skulle generera några större 

konstgjorda invallningar även om marknivån på några partier skulle behöva höjas 

någon meter. Här skulle magasin för 100 års och 20 årsflöde kunna samordnas. 

Nackdelen med alternativet är den påverkar den storvuxna skogen i området ses som 

väldigt värdefull. Alternativet generera även en del dagvattenledningar skulle behöva 

anläggas inom området för att ta hand om dagvattnet från de västra delarna.   

 

2. Magasin på befintlig åker/ängsyta 

Alternativet innebär att befintliga marknivåer till stor del används för att hålla inne 

vattnet. Viss höjning/invallning behöver ske i områdets sydvästra och sydöstra del. 

Befintlig dammlucka behöver renoveras och höjas något. Befintlig motionsstig i söder 

blir en naturlig vall mot magasinet. 

Fördelen med alternativet är att befintligt brukande av ytan kan fortsätta som det gör 

idag. Att ytan under någon kortar period översvämmas kommer inte påverka t.ex 

ängsmarken. 

Med ovanstående som grund har beslut tagits att föreslå en principiell utformning enligt 

alternativ 2. 
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