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SAMMANFATTNING 

I Fullerö pågår utbyggnationen av en helt ny stadsdel med handel, verksamhetsområden, nya 

bostadsområden mm. Aktuellt utredningsområde avser en del av fastigheten Fullerö 21:66 och 

planeras för en skola med tillhörande skolgård, ett delområde med två flerfamiljshus med 

tillhörande gård och parkering, samt ett radhusområde. Structor Uppsala AB har fått i uppdrag att 

ta fram en dagvattenutredning som underlag för vidare arbete, med syfte att visa på hur 

dagvattenhanteringen ska utformas för att uppfylla gällande krav och riktlinjer i Uppsala kommun. 

Enligt Uppsala Vatten och Avfall AB ska 20 mm nederbörd kunna renas och fördröjas inom 

fastigheten innan utsläpp får ske till kommunalt nät vilket resulterar i fördröjning av 230 m3 

dagvatten inom området för nya skolan, 125 m3 för det nya bostadsområdet och 220 m3 för det nya 

radhusområdet. 

Lämpliga fördröjnings- och reningsåtgärder att anlägga inom området är skelettjordar, fördröjning i 

planteringsytor och grönytor, krossdiken och eventuellt makadammagasin. Marken inom området 

består till stor del av morän vilket har goda infiltrationsegenskaper. Dagvatten från rena ytor som 

exempelvis tak och gårdsytor bör strävas efter att infiltrera och bidra till grundvattenbildningen. Efter 

rening och fördröjning inom utredningsområdet kommer dagvattnet ledas via ledning till en damm 

längre nedströms, i närliggande verksamhetsområde. 

Planerade dagvattenlösningar bidrar till rening av dagvattnet och samtliga föreslagna åtgärder 

erhåller en god reningseffekt. Det är dock mycket svårt att rena dagvattnet tillräckligt mycket för att 

utsläppen av näringsämnen ska motsvara utsläppen i befintlig nivå. Detta är en naturlig följd av att 

exploatera på naturmark. Utsläppen av tungmetaller, SS och BaP indikerar dock att minska efter 

planerade reningsåtgärder. 

Om höjdsättningen följer principen att marken lutar bort från byggnader och att låglinjer skapas 

bort från bebyggelse mot platser som tillåts översvämmas tillfälligt bedöms ingen översvämningsrisk 

finnas i planerad situation.  
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1. INLEDNING 

Urbanica AB planerar att fortsätta exploatera i Fullerö, ett område mellan Storvreta och Uppsala. 

Det aktuella området, del av fastigheten Fullerö 21:66, är en del i ett större exploateringsområde 

där en helt ny stadsdel växer fram med bland annat handel, verksamhetsområde och bostäder. 

Befintlig situation utgörs av avverkad skog och naturmark. Ny exploatering planeras till en ny skola 

med tillhörande skolgård, samt nya bostadsområden med två flerfamiljshus, tillhörande gård och 

parkeringar samt ett nytt område med radhus. 

Structor Uppsala AB har fått i uppdrag att upprätta en dagvattenutredning för att visa på hur 

dagvattenhanteringen ska utformas för att uppfylla gällande krav och riktlinjer. Vidare benämns 

området som ingår i utredningen som utredningsområdet. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. OMRÅDESBESKRIVNING 
Det aktuella utredningsområdet är beläget i Fullerö ca 9 km norr om Uppsala mot Storvreta, se Figur 

2-1. Området i Fullerö Hage är under exploatering och området kommer i framtiden bestå av handel, 

industri och bostadsområden. Utredningsområdets totala area uppgår till ca 6,8 ha och består i 

dagsläget av avverkad skogsmark och delar av bevarad skog (Figur 2-2). Fastigheten avgränsas i norr 

och öster av nya gator, och i väster av nytt handelsområde.  

 

Figur 2-1. Utredningsområdets placering redovisas med röd cirkel. Bild hämtad från Eniro, 2021-03-23. 
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Figur 2-2. Utredningsområdets ungefärliga utbredning med satellitbild i bakgrunden. Bild hämtad från Eniro 2021-

03-23. 

2.1.1. BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Befintlig dagvattenhantering utgörs av naturlig infiltration i naturmarken. Inget dagvatten antas ledas 

till ledningsnät.  

2.1.2. PLANERAD EXPLOATERING 

Den planerade exploateringen kommer bestå av tre delområden som i utredningen fortsättningsvis 

hålls uppdelade med avseende på flöden mm. Det norra delområdet planeras bli en skola, inklusive 

byggnader för undervisning, förskola och idrottshall. Skolgården antas hållas så grön som möjligt 

där naturområden varvas med grusplan, hängytor, sandlådor mm. Mindre trafikerade ytor med 

hämta-lämna-yta och infart för avlastning finns.  

Det södra delområdet består av ett område med två flerbostadshus med tillhörande bostadsgård 

och infart med parkeringar (bostadsområde 1), och ett område med radhus (bostadsområde 2). 

Mellan skolområdet och bostadsområdena planeras den nya Siriusvägen. Illustration över 

exploateringen redovisas i Figur 2-3. 
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Figur 2-3. Illustrationsplan planerad exploatering. Uppdaterad 2022-02-15. 

  

Siriusvägen 

Kometvägen 
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2.2. RECIPIENT 

2.2.1. RECIPIENTER OCH MILJÖKVALITETSNORMER 

Områdets recipient är Fyrisån mellan Björklingeån och Vendelån. Vattenförekomsten uppnår måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status enligt VISS senaste klassning år 2020.  

Tidsfristen för att uppnå god ekologisk status med avseende på konnektivitet och morfologiska 

förändringar har förlängts till 2027 på grund av att det saknas lagstiftning för att få tillstånd för att 

genomföra nödvändiga åtgärder, samt orimliga kostnader. Det finns dock förslag på att förlänga 

tidsfristen ända till 2033 på grund av att det anses tekniskt omöjligt att uppnå god status till 2027. I 

förlängningen av tidsfristen har även näringsämnen från jordbruk också inkluderats på grund av att 

det tar tid för vattenförekomsten att återhämta sig från övergödning även om åtgärder genomförs 

tidigare.  

För att uppnå god kemisk ytvattenstatus har undantag getts i form av mindre stränga krav för 

kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) på grund av att det anses tekniskt omöjligt att sänka 

dessa halter till de nivåer som motsvarar god status. Halterna får dock inte öka. Den kemiska 

statusen utan överallt överskridande ämnen är inte klassad. 

Tabell 2-1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för recipienten Fyrisån, sträcka Fyrisån-Vattholma. 
      

Ekologisk statusklassning Dålig 
Otillfreds-

ställande 
Måttlig God  Hög 

Status   X   

Kvalitetskrav    X  

Kemisk statusklassning Uppnår ej god God 

Status X  

Status utan överallt 

överskridande ämnen 
- - 

Kvalitetskrav  X 

2.2.2. FYRISÅN 

Fyrisån är det i särklass värdefullaste slättlandsvattendraget i Uppsala län. Den är en vattentäkt, 

recipient, kommunikationsled och dessutom ett betydelsefullt inslag i Uppsalas stadsmiljö. 

Fyrisåns avrinningsområde är 1 990 km2 stort fördelat på 59 % skog, 32 % åker, 5 % våtmark, 2 % 

sjö och 2 % övrig mark. Fyrisån är mycket näringsrik och markanvändningen i form av jordbruk och 

mänsklig aktivitet har medfört övergödning1. 

Fyrisån är känslig mot: 

• Ökad tillförsel av fosfor 

• Ökad tillförsel av suspenderat material 

• Miljögifter  

2.2.3. VATTENSKYDDSOMRÅDEN 

Aktuellt utredningsområde ligger inom den sekundära yttre skyddszonen för vattenskydds-området 

Uppsala-Vattholmaåsarna. Nedan redogörs vilka skyddsföreskrifter som kan vara relevanta för 

utredningsområdet före, under och efter exploatering.   

 

1 Dagvattenhandboken för Uppsala, Uppsala kommun 
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Hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier 

• Vid hantering och lagring av petroleumprodukter och kemikalier skall hanteringen och 

lagringen vara utformad på sådant sätt att hela volymen vid läckage förhindras att tränga 

ner i marken. 

• För transport av petroleumprodukter och kemikalier gäller de lokala bestämmelser som 

nämnts ovan, under rubriken inre skyddszon. 

Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten samt hantering av hushållsavfall 

• Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

• Avloppsledningar för hushållsspillvatten och tillhörande brunnar som nyinstalleras skall vara 

täta. Avloppsledningar skall underhållas så att risk för förorening av vattentäkt undviks. 

• Deponering av hushållsavfall får inte förekomma. 

Väghållning 

• Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. 

Länsstyrelsen får om särskilda skäl föreligger meddela dispens för lagring och tillverkning 

för visst ändamål. 

2.2.4. KÄNSLIGHET GRUNDVATTEN 

Aktuellt utredningsområde ligger utanför de klassade områdena för känslighet av grundvatten, se 

Figur 2-4. 

 

Figur 2-4. Känslighetskarta för grundvatten samt utredningsområdets läge markerat med röd cirkel.  
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2.3. GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGI 

2.3.1. JORDARTER OCH JORDDJUP 

Inom planområdet består marken i huvudsak av blockmark i sandig morän med inslag av glacial lera 

enligt SGU:s jordartskarta (Figur 2-5).  

I översiktliga geotekniska undersökningar i närliggande områden har det noterats att undergrunden 

utgörs av relativt blockrik morän och att lerpartier finns insprängda i den kuperade moränterrängen. 

Det noterades också att inget ytvatten fanns inom moränområdena, här infiltrerade nederbörden 

helt medan ytvatten kan bli stående i svackor i områden med lera.  

 
Figur 2-5. Jordartskarta hämtad från SGU, hämtad 2021-03-23. Svart polygon visar ungefärlig utbredning av 

utredningsområdet.  

2.3.2. GRUNDVATTEN 

Ingen info har tillhandahållits gällande grundvattennivåerna i området. Det är viktigt att ta reda på 

den normala grundvattennivån och dess variation över året, bland annat för att veta vilken nivå 

dräneringar runt byggnader ska läggas på. Det är också viktigt ur avseendet att botten på planerade 

dagvattenanläggningar inte får ligga lägre än grundvattenytan då det skulle resultera i att 

dagvattenanläggningen fylls upp med grundvatten istället för att ha kapacitet att ta hand om 

dagvattnet. Om så är fallet måste dagvattenanläggningarna anläggas täta. 

2.3.3. FORNLÄMNINGAR 

Det finns flertalet fornlämningar inom aktuellt utredningsområde. Dessa måste tas i beaktning vid 

planering av området. 
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3. RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

3.1. RIKTLINJER FÖR UTSLÄPP AV DAGVATTEN FRÅN FASTIGHETSMARK, UPPSALA VATTEN 

OCH AVFALL AB 
Dagvatten som uppkommer inom kvartersmark ska kvar hållas och renas innan anslutning till den 

allmänna dagvattenanläggningen enligt krav från Uppsala Vatten AB.  

 

3.2. SVENSK VATTEN P110 
Enligt Svensk Vatten P110 är minimikravet på återkomsttider för fylld ledning för gles 

bostadsbebyggelse 2 år för fylld ledning och 10 år för trycklinje i marknivå. 

4. DAGVATTENBERÄKNINGAR 

4.1. MARKANVÄNDNING 
Markanvändningen för befintlig och planerad situation redovisas i Figur 4-1. Ytkarteringen och vidare 

beräkningar är uppdelade för de tre delområdena ”Skolan”, ”Bostadsområde 1” och ”Bostadsområde 

2”. I Tabell 4-1 redovisas också areor och avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienterna som 

använts baseras på info i Svenskt Vatten P110. 

Vid planerad framtida exploatering har ytkartering gjorts efter illustrationsplan daterad 2021-02-15 

för Skolan och Bostadsområde 1, medan Bostadsområde 2 har ytkartering efter illustrationsplan 

daterad 2022-01-25 då denna lades till i ett senare skede. Markanvändningen har delats upp i 

takytor, skolgård, bostadsgård, radhusområde och trafikerade ytor. Om annat ej anges är 

avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vatten P110 Tabell 4.8. 

Skolgård – enligt illustrationsplanen den kvartersmark inom området för skola och förskola. Egen 

avvägd avrinningskoefficient är satt till 0,25 på grund av till största delen grönyta. Lekytor såsom 

bollplan och sandlådor utförs med genomsläppliga beläggningar och endast mindre ytor som 

cykelparkering kommer vara hårdgjorda. Även lekplatsen i radhusområdet bedöms ha 

avrinningskoefficient 0,25.  

Bostadsgård – enligt illustrationsplanen den kvartersmark som tillhör bostadshusen. Avvägd 

avrinningskoefficient är satt till 0,35. 

Radhusområde – i den uppdaterade illustrationsplanen ingår även området söder om skolan till väst 

om Bostadsområdet.  

Om fastigheten inte ligger i direkt närhet till utloppet i recipienten. 

Dagvattenanläggningar inom fastigheten utformas så att 20 mm regn, räknat över hela 

fastighetens yta, kan renas och avtappas under minst 12 timmar. 

Skolan 
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Figur 4-1. Markanvändning i planerad situation.  
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Tabell 4-1. Markanvändning för Skolan och Bostadsområde 1 med tillhörande areor och avrinningskoefficienter. 
      

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Delområde Skolan Delområde Bostadsområde 1 

Befintlig 

situation [m2] 

Planerad 

situation [m2] 

Befintlig 

situation [m2] 

Planerad 

situation [m2] 

Naturmark 0,1 29 740 - 10 840 - 

Takyta 0,9 - 4 840 - 2 110 

Trafikerad yta 0,8 - 1 510 - 2 840 

Skolgård 0,25 - 23 390 - - 

Bostadsgård 0,35 - - - 5 890 

Total area [m2] 29 740 29 740 10 840 10 840 

Sammanvägd avrinningskoefficient(1) 0,1 0,38 0,1 0,57 

Total reducerad area [m2] 2 970 11 410 1 080 6 230 

(1) Sammanvägd avrinningskoefficient=total reducerad area/total area 

Tabell 4-2. Markanvändning för Bostadsområde 2 med tillhörande areor och avrinningskoefficienter. 
    

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient [-] 

Delområde Bostadsområde 2 

Befintlig situation [m2] Planerad situation [m2] 

Naturmark 0,1 27 680 5030 

Radhusområde 0,9 - 17 420 

Trafikerad yta 0,8 - 4045 

Lekplats 0,25 - 1180 

Total area [m2] 27 680 27 680 

Sammanvägd avrinningskoefficient(1) 0,1 0,4 

Total reducerad area [m2] 2770 11 000 

(1) Sammanvägd avrinningskoefficient=total reducerad area/total area 

4.2. DAGVATTENFLÖDEN OCH ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGSVOLYM 
Enligt Svensk Vatten P110 Tabell 2.1 är dimensionerande regn för gles bostadsbebyggelse 2 år för 

fylld ledning och 10 år för trycklinje i marknivå. Flödesberäkningar för befintlig och planerad situation 

har gjorts både utan klimatfaktor och med klimatfaktor 1,25. Rinntiden på utredningsområdet 

bedöms till 10 minuter, vilket gör att varaktigheten 10 minuter blir dimensionerande för 

flödesberäkningarna. Resultaten redovisas i Tabell 4-3 för Skolan och Bostadsområde 1 och i Tabell 

4-4 för Bostadsområde 2. 

Beräkning av dagvattenflöden i befintlig och planerad situation har genomförts med rationella 

metoden enligt Ekvation 1. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐾𝑓     Ekv 1 

där Qdim är dimensionerande dagvattenflöde (l/s), A är area (ha), ϕ är avrinningskoefficient (-), i är 

regnintensitet (l/s ha) och Kf är klimatfaktor (-). 

Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats baserat på kravet på 20 mm fördröjning och rening. 

Resultatet av volymsberäkningarna redovisas i Tabell 4-3 och Tabell 4-4 nedan.  
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Tabell 4-3.  Flödesberäkningar för Skolan och Bostadsområde 1 i befintlig situation och situation efter exploatering. 
      

Dagvattenflöde 
Qdim 2-årsregn Qdim 10-årsregn Erforderlig 

fördröjnings-

volym 
exklusive 

klimatfaktor 

inklusive 

klimatfaktor 

exklusive 

klimatfaktor 

inklusive 

klimatfaktor 

SKOLAN     230 m3 

Befintlig situation 20 l/s 25 l/s 34 l/s 43 l/s  

Efter exploatering innan 

fördröjning 
153 l/s 191 l/s 260 l/s 325 l/s  

BOSTADSOMRÅDE 1     125 m3 

Befintlig situation 7 l/s 9 l/s 13 l/s 16 l/s  

Efter exploatering innan 

fördröjning 
84 l/s 104 l/s 142 l/s 178 l/s 

 

 

Tabell 4-4.  Flödesberäkningar för Bostadsområde 2 i befintlig situation och situation efter exploatering. 
      

Dagvattenflöde 
Qdim 2-årsregn Qdim 10-årsregn Erforderlig 

fördröjnings-

volym 
exklusive 

klimatfaktor 

inklusive 

klimatfaktor 

exklusive 

klimatfaktor 

inklusive 

klimatfaktor 

BOSTADSOMRÅDE 2     220 m3 

Befintlig situation 37 l/s 46 l/s 63 l/s 79 l/s  

Efter exploatering innan 

fördröjning 
147 l/s 184 l/s 251 l/s 314 l/s 

 

5. FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Dagvattnet måste fördröjas och renas inom respektive kvarter innan anslutning får ske till ledning i 

gata. Det totala fördröjningsbehovet som måste uppnås inom de tre delområdena redovisas i Tabell 

4-3 och Tabell 4-4 ovan. 

Det är inte lämpligt att jobba med dagvattenlösningar med öppna vattenytor inom skolområdet med 

anledning av eventuell olycksrisk. Lämpliga lösningar att anlägga för både skolan och inom 

bostadsområdet är tex skelettjordar, fördröjning i grönytor och planteringsytor, krossdiken och 

eventuellt makadammagasin. Kombinationer av lösningar är givetvis möjliga. Dagvatten från takytor 

och gårdar som generellt anses vara rent, bör tillåtas infiltrera om möjligt. Jordarterna i området 

möjliggör infiltration i stora delar vilket innebär att dagvattnet bör infiltrera för att bidra till 

grundvattenbildningen. För att kunna göra det bör planerade dagvattenanläggningar inte utföras 

täta utan med öppen botten. 

5.1. FÖRDRÖJNING I GRÖNYTOR OCH PLANTERINGSYTOR 
Genom att leda dagvatten mot planerade grönytor och planteringar uppnås inte bara kravet på 

fördröjning och rening av dagvatten, dagvattnet kan dessutom användas för bevattning. Detta kan 

göras på flera sätt. Dagvattnet kan ledas mot grönytor via ytan och spridas på bred front, det går 

också att sprida dagvattnet i jordprofilen via spridarledningar och perkolationsbrunnar. En 
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spridarledning är en omvänd dräneringsledning, det vill säga en perforerad ledning där syftet är att 

vattnet ska rinna ut från den i jordprofilen. Genom att leda dagvattnet mot planteringar och grönytor 

uppnås generellt en mycket hög rening. Dagvattnet filtreras genom jordprofilen vilket gör att 

föroreningar fastläggs, ett visst växtupptag och mikrobiell nedbrytning bidrar också till reningen i en 

plantering och grönyta. 

 

Figur 5-1. Principskiss över spridarledning i planteringsyta. 

I radhusområdet kan dagvatten från stuprör mot gräsmattor släppas ytligt via stuprörsutkastare och 

ledas via en ränndal ut mot gräsmattan. Vanliga gräsytor har god kapacitet att ta hand om dagvatten 

och lösningen är tekniskt enkel och billig. Ett exempel på hur det kan se ut visas i Figur 5-2 nedan.  
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Figur 5-2. Stuprörsutkastare leder dagvattnet via en betongränndal ut mot intilliggande gräsyta. Foto av Structor 

Uppsala AB. 

5.2. SKELETTJORDAR 
Skelettjordar anläggs normalt sett runt träd i hårdgjord yta för att skapa en bra livsmiljö för trädet 

och för att ta hand om dagvattnet i mer hårdgjorda miljöer. Skelettjorden kan breda ut sig under 

hårdgjorda ytor och på så sätt går de att anlägga även där det kan vara platsbrist på ytan. Skelettjord 

anläggs med grov makadam, lite växtjord spolas ner lokalt runt trädets rötter. Genom denna 

uppbyggnad får trädet både god tillgång till syre och vatten. En god reningseffekt uppnås i 

skelettjordar genom fastläggning i makadamen, sedimentation, och upptag och nedbrytning genom 

trädens rötter. 

5.3. KROSSDIKEN 
Krossdiken är mindre diken fyllda med makadam, de kan vara gräsbeklädda men inte nödvändigtvis. 

Reningseffekten ökar dock om diket är gräsbeklätt eftersom dagvattnet då passerar ett filtrerande 

lager och föroreningsupptag kan ske i gräsytan. I själva krossmaterialet sker den primära reningen 

genom sedimentation. I botten av krossdiket kan en dräneringsledning anläggas som kan ta upp 

eventuellt överskottsvatten och som sedan ansluts till ledningsnätet. 

Krossdiken är lämpliga lösningar att anlägga längs exempelvis parkeringsplatser eller gator. I Figur 

5-3 redovisas en principskiss över ett krossdike. 
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Figur 5-3. Principskiss för ett krossdike. 

5.4. SVACKDIKEN 
Ett svackdike är ett bredare gräsbeklätt dike med flacka slänter. I svackdiken fördröjs dagvattnet 

främst i själva dikessektionen och inte i krossmaterial under. Svackdiken kan ha samma funktion 

som en gräsmatta och kan också kombineras med trädplantering. Även här bör en bräddbrunn 

finnas då diket är fullt och behöver tömmas via en ledning. Brunnen kan gärna anläggas något 

upphöjd enligt principen för krossdiket för att skapa fördröjningsvolym i dikessektionen. Exempel 

på hur ett svackdike kan se ut visas i Figur 5-4.  
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Figur 5-4. Ett svackdike i ett bostadsområde i Malmö. Foto: Structor Uppsala AB. 

5.5. MAKADAMMAGASIN 
En stenkista eller ett makadammagasin är en underjordisk anläggning främst för fördröjning av 

dagvatten även om viss rening även kan ske genom främst sedimentation. Magasinen förses ofta 

med en brunn med sandfång innan magasinet för att avlägsna suspenderat material. Utloppet är 

vanligen strypt eller så finns en flödesregulator för att säkerställa ett kontrollerat utflöde. 

Belastningen avseende partikelbundna föroreningar behöver beaktas i makadammagasin, då en 

hög belastning kräver att magasinet töms och rengörs regelbundet. Sandfånget i inloppsbrunnen 

behöver också tömmas mer regelbundet vid en högre föroreningsbelastning. 

5.6. DAGVATTENDAMM 
Förutom dagvattenlösningarna inom respektive kvarter kommer dagvattnet ledas till en damm 

längre nedströms i området. Dammen är dimensionerad för att fördröjning ska ske inom 

kvartersmark först, men den kan ses som ett extra reningssteg. Placering av dammen redovisas i 

Figur 5-5 nedan.  

Från skolkvarteret leds dagvattnet i ledning alternativt öppet dike längs Kometvägens södra kant till 

den planerade dammen. För bostadskvarteret ansluts dagvattnet mot ledning i gatan mellan 

skolkvarteret och bostadskvarteret, och leds vidare mot dammen i ledning. 
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Figur 5-5. Placering över nedströms planerad damm. 

5.7. DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan listas dimensioneringsförutsättningar samt vilken erforderlig area som krävs för att uppnå 

kravet på 20 mm fördröjning och rening. Dimensioneringen av lösningarna kan ändras vid behov, 

den erforderliga arean kommer då också ändras. De beräknade areorna är baserade på att hela 

fördröjningsvolymen tas omhand i respektive anläggning. En kombination av flera lösningar kan 

givetvis användas, tex enligt förslaget i avsnitt 5.7, då krävs mindre ytor av varje anläggning. 

Tabell 5-1. Erforderlig area för föreslagna dagvattenanläggningar. 
       

 Djup Porositet 
Ytlig 

fördröjning 

Erforderlig area  

Skolan Bostadsområde 1 Bostadsområde 2 

Grönyta/plantering 0,5 m 0,2 - 2 300 m2 1 250 m2 2 200 m2 

Skelettjord 1 m 0,3 - 770 m2 420 m2 730 m2 

Krossdike 0,8 m 0,3 0,1 m 680 m2 370 m2 650 m2 

Makadammagasin 1 m 0,3 - 770 m2 420 m2 730 m2 

5.8. SYSTEMLÖSNING 
Nedan presenteras ett förslag på avvattningsplan. Lösningarna är endast principiellt utritade, lägen 

kan justeras efter gestaltningsönskemål. Areorna stämmer dock överens med de erforderliga 

areorna baserat på det totala fördröjningsbehovet. 
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Figur 5-6. Princip på avvattningsplan.  
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6. FÖRORENINGAR I DAGVATTEN 

Föroreningsbelastningen från planområdet vid befintlig och planerad situation har beräknats i 

dagvatten- och recipientmodellen StormTac web (Webbversion 20.2.2). I StormTac web används 

schablonhalter av föroreningar vilka baseras på resultat av flödesproportionella provtagningar från 

olika typer av markanvändningar. Föroreningshalter i dagvatten har stor variation mellan olika 

platser och tidpunkter vilket gör att beräkningar utifrån dessa schablonhalter inte kommer bli exakta 

utan kan ses som uppskattningar. 

Eftersom dagvattenutredningen är framtagen i tidigt skede och lösningen ej är spikad, utgår 

föroreningsberäkningarna från att rening sker i krossdiken följt av dagvattendamm. Krossdiken har 

en över lag lägre reningseffekt än skelettjordar och rening i planteringsytor, denna lösning används 

för att inte överskatta reningseffekten som uppnås inom kvarteren. I föroreningsberäkningarna har 

båda områdena beräknats ihop eftersom det inte har någon större betydelse vilket område som 

släpper ut vad gällande föroreningar.  

Resultaten av beräkningarna redovisas i Tabell 6-1 som visar föroreningshalter i det avrinnande 

dagvattnet och Tabell 6-2 som visar den årliga föroreningsbelastningen i kg/år. I Tabell 6-2 redovisas 

även förändringen gällande föroreningsutsläppet jämfört med befintlig situation. 

• Gröna celler visar att föroreningsbelastningen beräknas minska med minst 20% jämfört med 

befintlig situation. 

• Röda celler visar att föroreningsbelastningen beräknas öka med minst 20% jämfört med befintlig 

situation. 

• Gula celler visar att föroreningsbelastningen beräknas ligga inom intervallet ±20% jämfört med 

befintlig situation. 

Tabell 6-1. Förväntad föroreningshalt i dagvattnet från utredningsområdet, för befintlig situation och planerad 

situation; innan och efter rening. 
            

Ämne 
P 

[µg/l] 

N 

[µg/l] 

Pb 

[µg/l] 

Cu 

[µg/l] 

Zn 

[µg/l] 

Cd 

[µg/l] 

Cr 

[µg/l] 

Ni 

[µg/l] 

SS 

[mg/l] 

BaP 

[ng/l] 

Befintlig situation 29 450 3,8 6,2 15 0,15 2,5 3,6 21 6,2 

Planerad 

situation  

Utan rening 220 1500 11 23 82 0,54 8,1 7,5 51 41 

Med rening 50 510 1,1 3,8 6,2 0,047 1,0 1,1 6,8 5,0 

Tabell 6-2. Förväntad årlig föroreningsbelastning i dagvattnet från utredningsområdet, för befintlig situation och 

planerad situation; innan och efter rening. 
            

Ämne 
P 

[kg/år] 

N 

[kg/år] 

Pb 

[g/år] 

Cu 

[g/år] 

Zn 

[kg/år] 

Cd 

[g/år] 

Cr 

[g/år] 

Ni 

[g/år] 

SS 

[kg/år] 

BaP 

[mg/år] 

Befintlig situation 0,28 4,4 37 61 0,15 1,4 24 35 210 61 

Planerad 

situation  

Utan 

rening 
4,0 27 200 410 1,5 9,7 150 130 920 750 

Med 

rening 
0,89 9,2 20 69 0,11 0,84 18 19 120 90 

Reningseffekt i 

föreslagen 

lösning 

77 % 66 % 90 % 83 % 92 % 91 % 88 % 86 % 87 % 88 % 
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Resultatet av föroreningsberäkningarna visar att utsläppen av näringsämnena fosfor, kväve och BaP 

indikerar att öka, medan resterande ämnen såsom tungmetaller och SS indikerar att minska, med 

undantag från koppar där utsläppet beräknas ligga på ungefär samma nivå som i befintlig situation.  

Att utsläppen av näringsämnen ökar är en naturlig följd av att exploatera på naturmark. Det är 

mycket svårt att rena dagvattnet så mycket att utsläppen efter exploatering motsvarar 

föroreningsutsläppen i befintlig situation, då naturmark släpper ifrån sig mycket låga halter av både 

näringsämnen och exempelvis tungmetaller.  

Näringsämnen är en av de utslagsgivande faktorerna för bedömning av den ekologiska 

ytvattenstatusen och bör därför beaktas särskilt. För näringsämnen finns dock inget gränsvärde att 

jämföra mot, eller några uppmätta halter avseende näringsämnen i recipienten. Bedömningen av 

ekologisk status avseende näringsämnen har gjorts genom att analysera kiselalger och har 

extrapolerats från närliggande vattendrag. Beräkningsresultatet indikerar att utsläppet av fosfor kan 

öka, hur det påverkar recipientens status och möjligheter att uppnå MKN är därför mycket svårt att 

säga. Även utsläppet av BaP indikerar att öka. Det finns heller inga mätningar avseende BaP i 

recipienten och detta är ingen utslagsgivande faktor för bedömning av kemisk status. Även gällande 

ökningen av detta ämne är det mycket svårt att säga hur det påverkar recipientens status och 

möjligheten att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer. Det kan övervägas att genomföra 

förbättringsåtgärder för recipienten på annan plats för att möjliggöra antagandet av detaljplanen. 

Reningseffekten som uppnås av flerstegsreningen inom kvartersmarken och i nedströms damm, är 

mycket hög och kan genom rätt utformning bli ännu högre än beräknat. Rening i grönytor och 

planteringar ger exempelvis generellt en högre rening än grövre material som krossdiken och 

magasin, och bör väljas av denna anledning om det är möjligt. Vidare är det viktigt att planerade 

dagvatten-anläggningar sköts och driftas på rätt sätt för att bibehålla en hög reningseffekt på lång 

sikt. För att inte riskera att öka utsläppen av näringsämnen är det till exempel viktigt att 

planteringsytor inte gödslas i onödan eller överdrivet mycket. Detta kan leda till urlakning av 

näringsämnen. Skötselplaner kan behöva tas fram för att säkerställa den långsiktiga funktionen.   
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7. ÖVERSVÄMNINGSRISKER 

Vid större regn än det dimensionerande regnet kommer fördröjningsanläggningar och 

dagvattenledningar att fyllas upp. Dagvattnet avrinner då på markytan. Det är viktigt att planera för 

att ett sådant tillfälle kan uppstå så att dagvatten exempelvis inte rinner in i entréer och ner i källare 

där det kan ställa till med skador. 

7.1. BEFINTLIG SITUATION 
I dagsläget finns ingen känd översvämningsproblematik, området består endast av oexploaterad 

naturmark så även om det potentiellt ansamlas vatten i lågpunkter ställer det inte till med något 

problem.  

En grov analys i Scalgo live på ett nederbördstillfälle på 50 mm2 visar att det går en vattendelare mitt 

inom utredningsområdet, där området för den nya skolan avvattnas norrut och majoriteten av 

området för det nya bostadsområdet avvattnas söderut. En lågpunkt finns strax utanför området 

för det nya bostadsområdet, översvämningen i lågpunkten sträcker sig även in i utredningsområdet. 

Rinnvägar, lågpunkter och linje för vattendelaren redovisas i Figur 7-1 nedan. 

 

Figur 7-1. Översvämningsrisker för ett skyfall i befintlig situation. Röd polygon anger utredningsområdet. Röd streckad 

linje avser vattendelaren. 

 

2 SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm nederbörd på en timme eller 1 mm nederbörd på en minut. 
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7.2. PLANERAD SITUATION 
Det är viktigt att genom höjdsättningen planera för att en säker avledning av eventuellt skyfallsvatten 

ska kunna ske. En grundprincip att utgå ifrån är att färdigt golv ska ligga högre än ytor utanför, gårdar 

och andra ytor ska luta bort från byggnader mot gator eller andra stråk som fungerar som 

skyfallsvägar. 

Det finns ingen preliminär höjdsättning för området i dagsläget. I Figur 7-2 redovisas förslag på 

avvattning och ytliga rinnstråk med den naturliga lutningen som grund, men fler alternativ på 

höjdsättning är möjliga. Det är viktigt att höjdsättningen utförs så att ytligt rinnande skyfallsvatten 

kan rinna runt skolbyggnaden så att det inte stängs in i hörnet av byggnaden. Följs principen ovan 

bedöms inga problem avseende skyfall uppstå. 

 

Figur 7-2. Ytliga avrinningsvägar vid skyfall. 
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8. SLUTSATS 

• För att uppfylla kommunens åtgärdsnivå på 20 mm rening och fördröjning inom 

utredningsområdet krävs en total fördröjningsvolym på 230 m3 inom området för nya 

skolan, 125 m3 inom bostadsområde 1 och 220 m3 för bostadsområde 2. 

• Dagvattenlösningar som är lämpliga inom delområdena är exempelvis skelettjordar, 

planteringsytor, grönytor, krossdiken, svackdiken, och eventuellt makadammagasin. 

• Efter fördröjning och rening inom kvartersmarken leds dagvattnet vidare för rening i en 

damm längre nedströms i systemet vilket bidrar till en flerstegsrening av dagvattnet. 

• Dimensionerande flöde ut från utredningsområde är 191 l/s vid ett 2-årsregn inklusive 

klimatfaktor för skolområdet, 104 l/s för bostadsområde 1 och 184 l/s för bostads-

område 2. 

• Planerade dagvattenlösningar bidrar till rening av dagvattnet och samtliga föreslagna 

åtgärder har en god reningseffekt. Det är dock mycket svårt att rena dagvattnet tillräckligt 

mycket för att utsläppen av näringsämnen ska motsvara utsläppen i befintlig nivå. Detta är 

en naturlig följd av att exploatera på naturmark. Även utsläppet av BaP indikerar att öka 

något. 

• Utsläppen av tungmetaller och SS indikerar dock att minska efter planerade 

reningsåtgärder. 

• Om höjdsättningen följer principen att marken lutar bort från byggnader och att låglinjer 

skapas bort från bebyggelse mot platser som tillåts översvämmas tillfälligt bedöms ingen 

översvämningsrisk finnas i planerad situation. 

9. INFÖR NÄSTA SKEDE 

Inför den fortsatta projekteringen är det viktigt att beakta nedanstående punkter särskilt: 

• Då utformningen av gården faller på plats kan vidare planering av dagvattenlösningar, 

dimensionering och placering ske. 

• Att höjdsättningen följer tidigare nämnda principer för att inte översvämningsrisker ska 

skapas. 

10. UNDERLAG 
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• Illustrationsplan del av Fullerö 21:66, Metod arkitekter (2021-02-15) 

• Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark i Uppsala, Uppsala Vatten och 

Avfall AB 

• Checklista för dagvattenutredningar 210203, Uppsala Vatten och Avfall AB 


