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Sammanfattning 
Structor Norr AB har på uppdrag av Westerlinds fastigheter AB utarbetat föreliggande 

dagvattenutredning i samband med ändring av detaljplan för fastighet Härnösand 

Motorn 1. Fastigheten består av två delar, ett industriområde och ett område med 

tomtmark/naturmark. Denna utredning berör endast den senare delen där Westerlinds 

fastigheter AB planerar att uppföra bostäder. I förslaget planeras 20–30 nya bostäder i 

blandad form. 

Syftet med utredningen är att beskriva befintlig dagvattensituation samt med 

planändringen förändrade dagvattenförhållanden. Utöver detta ska utredningen även 

översiktligt undersöka förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD). 

Förändrad dagvattenförhållanden 

Planförslaget innebär att andel hårdgjord yta ökar och andel grönytor minskar vilket 

resulterar i en ökad dagvattenavrinning från 60 till 280 l/s vid ett 5-års regn, 80 l/s till 

350 l/s vid ett 10-års regn samt 170 l/s till 760 l/s vid ett 100-års regn.  

Åtgärdsförslag dagvattenhantering 

Följande hantering föreslås för de två typer av dagvatten som förväntas uppkomma: 

• Takvatten från villor och carport föreslås avledas ytligt och infiltreras inom den 

egna fastigheten. Avskärande dräneringsstråk anläggs vid fastighetsgräns för att 

samla upp överskottsvatten vid kraftigare nederbörd.  

 

• Avrinning från lokalgator/hårdgjorda ytor tas om hand i diken med vidare 

avledning till torrdamm/biofilter eller svackdike i vilka fördröjningsvolym och 

rening erhålls. 

Extrema regn 

För att klara byggnaderna från skador vid extrema regn används en säker höjdsättning 

vilket innebär att byggnader anläggs högre än gator och grönområden. Vidare bör inga 

instängda områden anläggas som kan riskeras att översvämmas vid extrema regn. 

Bedömningen görs att så länge ny bebyggelse följer befintlig marknivå med färdig 

golvnivå bör inga problem med avbördning av dagvatten uppstå. 

Utifrån befintligt material bedöms förutsättningarna för lokal hantering av dagvatten på 

Sälstensudde goda inför planerad exploatering. De svagt förhöjda halterna av bly, 

kvicksilver och PAH H som återfanns i ytmaterialet bör dock tas i beaktande inför 

slutlig projektering och eventuella åtgärder. De föreslagna systemlösningarna i denna 

utredning kräver anpassning för slutlig situationsplan avseende byggnader, belagda och 

öppna markytor. 
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1. BAKGRUND 

Structor Norr AB har på uppdrag av Westerlinds fastigheter AB utarbetat föreliggande 

dagvattenutredning i samband med ändring av detaljplan för fastighet Härnösand 

Motorn 1. Fastigheten består av två delar, ett industriområde och ett område med 

tomtmark/naturmark. Denna utredning berör endast den senare delen (härefter kallad 

Sälstensudde) då Westerlinds fastigheter AB planerar att uppföra bostäder inom den 

delen. I förslaget planeras 20–30 nya bostäder. Figur 1 visar en översiktskarta 

tillsammans med ett flygfoto över undersökningsområdet. 

Syftet med utredningen är att beskriva befintlig dagvattensituation samt med 

planändringen förändrade dagvattenförhållanden. Utöver detta ska utredningen även 

översiktligt undersöka förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD). 

 

Figur 1. Översiktskarta tillsammans med ett flygfoto som visar undersökningsområdets läge (Metria, 

2019) 

1.1. Underlag 
Följande material har använts som underlag för denna utredning: 

• Grundkarta/baskarta 

• MUR Geo- och miljötekniska undersökningar (Structor Norr 2017-06-02) 

• PM Kompletterande provtagning (Structor Norr 2019-08-14) 

• Befintliga VA 

• Befintliga ledningar 

• Lantmäteriet Laserdata Skog 

• Skyfallskartering Härnösands kommun 2020 
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• Illustrationsplan Härnösands kommun daterad: 2020-06-16 

• SGU Jordartskarta 

• Publikationer från Svenskt Vatten (P110, P105 samt rapport 2019-20) 

1.2. Krav på dagvattenhantering 
Härnösands kommun har i dagsläget ingen dagvattenstrategi. Utgångspunkt i denna 

utredning har varit att i möjligaste mån ta om hand om det uppkomna dagvattnet lokalt 

och ansätta en åtgärdsnivå baserat på förväntade föroreningsinnehåll. 

1.3. Områdesbeskrivning 
Fastigheten är beläget på Härnöns nordvästra udde och sluttar ned mot Norra sundets 

inlopp och Älandsfjärden. Fastigheten består av två delar, ett industriområde och ett 

tomt-/naturmarksområde vilket är beläget i fastighetens östra del. Denna rapport 

behandlar endast området som benämns som naturmark och omfattar ca 4,1 ha.  

1.4. Recipient och MKN 
I dagsläget är området obebyggt och består av trädgårdsmark/naturmark. Uppkommen 

ytavrinning når Älandsfjärden (area 10 km2) vilket är en del av Bottenhavet. 

Älandsfjärden gränsar mot Norra sundet som ligger mellan Härnön och Lungön. 

Fjärden sträcker sig sedan mot Härnösand i sydlig riktning och in mot Älandsbro i 

västlig riktning.  

Älandsfjärden är en bedömd vattenförekomst enligt VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) med ID: SE623980-175600. Vid den senaste klassning tilldelades 

Älandsfjärden otillfredsställande ekologisk status (2014) och den kemiska statusen 

uppnår ej god status (2017). Orsaken till att vattenförekomsten inte uppnår god 

ekologisk status är bland annat att halten koppar och icke dioxinlika PCBer i sediment 

överskrider gränsvärdena. Tidsfristen för att uppnå god ekologisk status har förlängts 

till 2027. För kemisk ytvattenstatus är undantag gjord i form av mindre stränga krav för 

bromerade difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Tidsfrist till 2027 har 

även getts för antracen och bly för att möjliggöra källfördelningsanalyser och 

åtgärdsutredningar. (VISS, 2019)  

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Allmänt om dagvatten 
Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten som uppkommer i samband med exempelvis 

regn eller snösmältning och avrinner på en byggnadskonstruktion eller markyta. Dess 

sammansättning och flöde påverkas av det aktuella områdets markanvändning. 

Hårdgjorda ytor i kombination med branta lutningar ger en snabb och plötslig 
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dagvattenavrinning till skillnad från flacka och vegetationsrika områden som ger en trög 

avrinning. För att uppnå en god dagvattenhantering bör en trög och ren 

dagvattenavrinning eftersträvas. 

Vid exploatering av ett grönområde förändras kraftigt dagvattnets avrinningsmönster. 

Resultatet kan bli plötsliga flödestoppar vilket kan leda till problem såsom dämning 

erosionsskador och översvämningar.  

Dagvatten innehåller en stor blandning av organiska och oorganiska ämnen, med både 

naturligt och antropogent ursprung. Föroreningarna är ofta bundna till suspenderat 

material vilket förekommer i höga halter under vinter och vår. Sammansättning beror 

främst på markanvändningen i området tillsammans med trafikdensitet och 

förekommande byggnadsmaterial. 

2.2. Geologi och topografi 
Tidigare utförda undersökningar visar att jordens ytlager består av fyllning underlagrat 

av naturliga material. Översta 0,3 m utgörs av sand eller siltig grusig sand som är 

humushaltig. I två av provpunkterna i undersökningsområdets södra del är fyllningens 

mäktigheten 0,8 m respektive 1,0 m (Structor Norr, 2017, Structor Norr, 2019). 

Fyllningen vilar inom större delen av området på morän av grusig sandig siltig typ.  I 

nordöstra delen av området mellanlagras fyllningen och moränen av siltig lera och lerig 

silt med en uppmätt mäktighet om maximalt 1,0 m i undersökta punkter. Sonderings-

motståndet och vattenkvoterna indikerar att leran är av torrskorpekaraktär (Structor 

Norr, 2017). Bedömning att lera kan uppträda norr om i Figur 2 rödmarkerat område 

och att leran blir lösare ner mot Älandsfjärden. Även mäktigheten av lera kan bli större 

ner mot fjärden. 
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Figur 2. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (2019). Orangefärgat med vita prickar visar postglacial sand, 

ljusblått fält visar morän och svartvit randigt visar fyllning. I nordöstra delen av området (röd markering) 

mellanlagras fyllningen och moränen av siltig lera och lerig silt med en uppmätt mäktighet om maximalt 

1,0 m i undersökta punkter (Structor, 2017). 

Planområdet sluttar svagt ned mot Norra sundets inlopp och Älandsfjärden. Avvägda 

marknivåer vid utförda undersökningspunkter ligger mellan + 18,3 m och + 5,4 m (RH 

2000).  

Härnösands kommun har låtit göra skyfallskartering över Härnösand. I modellen 

används en klimatfaktor på 1,25 i enlighet med P110. Resultat i form av maximalt djup 

samt flödesriktning för ett 100-års regn används i denna utredning. Ur Figur 3–5 kan 

utläsas att majoriteten av avrinningen vid ett skyfall sker i nordlig riktning, då den följer 

topografin till områdets lågpunkt. I Figur 5 framgår att en risk för stående vatten 

föreligger i planområdets sydvästra del. Figurernas isolinjer är baserad på laserdata från 

Lantmäteriet.  

Figur 3 visar att avrinning från områden uppströms avskärs av Brunnhusgatan vilken 

leder vattnet vidare i sydvästlig riktning. I den sydvästra delen av området är marken 

brant sluttande vilket skapar en avrinning i nordvästlig riktning.  
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Figur 3. Visar flödesriktningar vid ett 100-års regn med en varaktighet på sex timmar. Färgerna visar 

flödesriktningen på uppkommen avrinning innan exploatering. Underlaget är tillhandahållet av 

Härnösands kommun (Metria, 2020). 

I Figur 4 framgår att en lågpunkt finns i områdets sydvästra del. Detta beror på markens 

kraftiga lutning ned mot huskroppen väster om planområdet. Detta bör tas med i 

beaktande i systemlösningen. 
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Figur 4. Resultat från skyfallskartering (tillhandahållen av Härnösands kommun). Planområde visas med 

svart markering, orange markering visar lågpunkt finns i områdets sydvästra del. Detta beror på markens 

kraftiga lutning ned mot huskroppen väster om planområdet. 

2.3. Hydrogeologi 
Vid den marktekniska undersökningen som utfördes av Structor Norr tillsammans med 

Tyréns 2017 noterades vatten i 5 av 11 borrhål och på en nivå mellan 0,4–1,5 m under 

markytan. Bedömning var att vatten tidvis rinner fram i underkant av fyllningen dvs. 

ovanpå den tätare underliggande moränen (Structor Norr, 2017). Detta gäller speciellt 

efter nederbörd och snösmältning.  

Under våren 2019 installerades ytterligare 2 grundvattenrör inom 

undersökningsområdet. Grundvattenytan var vid undersökningstillfället +0,82 m ö h i 

de nedre delarna av området (19S01) och +16,3 m ö h i de övre delarna av området 

(17S01) och har såldes en gradient mot vattnet (Structor Norr, 2019).  

2.4. Slugtest för hydraulisk konduktivitet  
Slugtest har genomförts i tre rör inom undersökningsområdet. Slugtest är ett enkelt 

akvifertest som ger en uppskattning på markens genomsläpplighet. Genom att 

momentant förändra vattennivån i röret och övervaka vattnets återhämtning till 

ursprunglig nivå, kan jordens hydrauliska egenskaper skattas. 

Testet utfördes genom att divers installerades i rören 17S01, 19S01 och 19S02 för 

övervakning. Rören fylldes sedan med vanligt kranvatten till rörets överkant. Under 3 
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dagar mättes återhämtningen av vattennivån i respektive rör. Med hjälp av 

programvaran AquiferTest beräknades markens hydrauliska konduktivitet med Bower 

and Rice metoden. Resultatet redovisas i Tabell 1 och återfinns i Bilaga 1 - Resultat 

slugtest. 

Tabell 1. Beräknade K-värde baserat på resultat från slugtest.  Beräkningarna är gjorde i 

programvaran AquiferTest med Bower and Rice metoden 

Provpunkt Beräknat K Motsvarar 

17S01 8,5 x 10-7 Grusig/Sandig/Siltig morän 

19S01 6,5 x 10-7 Grusig/Sandig/Siltig morän 

19S02 1,4 x 10-7 Grusig/Sandig/Siltig morän 

 

Resultatet visar att beräknade K-värden stämmer överens med den okulära 

jordartsbedömningen i fält. 

2.5. Föroreningar inom undersökningsområdet 

2.5.1. Markföroreningar 
Naturmarken på Sälstensudde undersöktes 2017 och 2019 av Structor Norr med 

avseende på eventuella föroreningar orsakade av industriverksamheten på den norra 

delen av fastigheten. Vid den första undersökningen påträffades inga förhöjda halter, 

vid den kompletterande provtagningen 2019 påträffades förhöjda halter av bly, 

kvicksilver och PAH H i ytmaterialet (0–0,2 m u my) strax över Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för känslig markanvändning.  

Utvärdering och bedömning av resultaten återfinns i PM Kompletterande provtagning 

(Structor Norr, 2019). Provtagningspunkter och analysresultat återfinns i Bilaga 2 och 

Bilaga 3. Slutsatsen ifrån markundersökningen är att inför omdaning till 

bostadsändamål bör en förenklad platsspecifik riskbedömning utföras för att säkerställa 

en riskfri föroreningsstatus inom det planerade bostadsområdet. En sådan platsspecifik 

bedömning bör baseras på slutlig situationsplan för byggnader, belagda och öppna 

markytor. Ett visst åtgärdsbehov i form av bortschaktning av jord samt säkerställande 

provtagning kan eventuellt förutses, dock inte av betydande omfattning. Uppkomna 

schaktmassor bör provtas och klassificeras innan kvittblivning eller användning på 

annan plats. Miljökontroll av schaktbottnar och schaktväggar bör också utföras om man 

vill säkerställa att den kvarlämnade jorden som bebyggs inte innehåller enstaka 

förekomster av högre halter förorening än de som påvisats i markundersökningen 

(Structor Norr, 2019).  

2.5.2. Grundvatten 
Nedan redovisas resultatet från PM Kompletterande provtagning avseende grundvatten 

(Structor Norr, 2019). Jämförelsen mot SGU bedömningsgrunder för grundvatten 

(SGU, 2013) visade på mycket höga halter av kalcium och magnesium samt höga halter 
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av magnesium, kalium, mangan och arsenik. Barium och molybden påträffades i halter 

överstigande det holländska riktvärdet Target value (ESdat, 2009). 

           

Samtliga ämnen antas komma från berggrunden i området (gråvacka). Höga halter av 

arsenik har påträffats i ett av grundvattenrören. Arsenik, barium och molybden har även 

påträffats i industrimarken på den västra delen av fastigheten Motorn 1. Bedömd 

grundvattenriktning mellan naturområdet och grundvattenområdet tyder på en möjlig 

vattendelare mellan industrimarken och naturområdet. Någon förekomst av klorerade 

lösningsmedel och bly har inte påträffats i grundvattnet på denna del av området vilket 

tyder på att det inte borde finnas någon spridning i grundvattnet mellan delområdena, 

men kan heller inte uteslutas.  

2.6. Befintliga ledningar och dagvattenhantering 
I dagsläget passerar en VA-ledning genom området. Nederbörd infiltrerar i marklagren 

och eventuell uppkommen ytavrinning rinner direkt till recipient.   

2.7. Befintlig och framtida markanvändning 
Området består i dagsläget av naturmark och planeras att omdanas till bostadsområde 

bestående av totalt 20–30 bostäder. Figur 5 visas en illustration över planförslaget.  

 

Figur 5. Illustration av det exploaterat planområde (Plankarta daterad 2021-05-25). Gult representerar byggrätter, 

grått område visar gata/asfalterad yta och gröna ytor visar parkområde.  
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Baserat på Figur 5 har ytor beräknats för framtida markanvändning. Dessa redovisas i 

Tabell 2 tillsammans med avrinningskoefficient för respektive markanvändning. 

Tabell 2. Markanvändning, yta och avrinningskoefficient före och efter exploatering. 

Avrinningskoefficienter är hämtade från Svenskt Vatten P110 (SV, 2016) 

 

Befintlig markanvändning 

 

Yta 

(ha) 

 

Avrinnings-

koefficient 

Gräsytor/naturmark 

 

2,8 0,1 

Framtida markanvändning   

Asfalterade ytor/lokalgata 0,24 0,8 

Villor, kuperad tomt <1 000 m2 0,46 0,45 

Parkyta/grönområde 0,84 0,1 

Varav kedjehus/parhus, flerfamiljshus 1,26 0,60 

3. METOD 

3.1. Flödesberäkningar och dess förutsättningar 
Flödesberäkningarna har utförts med hjälp av rationella metoden enligt Svenskt Vatten 

P110 (Svensk Vatten, 2016).  

• Avrinningskoefficienter i Tabell 3 är tagna ur Svenskt Vatten P110. Då 

bebyggelsens utformning inte är helt fastställd, används avrinningskoefficient 

baserat på typ av bebyggelse, flerfamiljshus/kedjehus samt villor med tomt 

<1000 m2. Även detta i enlighet med P110. Marken har bedömts kuperad vilket 

gett en aning högre avrinningskoefficient (Tabell 4.9 Svenskt Vatten P110).  

 

• Då området är placerat i utkanten av Härnösand centrum bedöms området som 

tät bebyggelse vilket innebär att återkomsttiden för regn vid dimensionering av 

nya dagvattensystem ska minst vara 5 år (SV, 2016). 

 

• Hänsyn till framtida klimatförändringar har tagits genom att använda en 

klimatfaktor på 1,25 enligt P110.  

 

• Rinntiden är satt till 10 minuter både före och efter exploatering. 
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• Åtgärdsnivå för magasinering och behandling är ansatt till 20 mm nederbörd 

från hårdgjorda ytor (se Kapitel 3.3 - Magasinberäkningar). Detta motsvarar mer 

än 90 % av årsavrinningen från dessa ytor (SV, 2016). 

Tabell 3 visar skillnaden i flöde före och efter exploatering inom planområdet. Inga 

uppdelningar har gjorts för avrinningsområden inom planområdet. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden från 5-, 10- respektive 100-års regn före och efter exploatering. 

Flödena är avrundade till närmaste tiotal. Avrinningskoefficienter hämtade från Svenskt Vatten P110. 

Varaktighet på regntillfället är 10 min.  

 

Befintlig markanvändning 

 

Yta 

(ha) 

 

Avrinnings-

koefficient 

 

Flöde   

(5 – års 

regn) 

(l/s) 

 

Flöde   

(10 – års 

regn) 

(l/s) 

 

Flöde   

(100 – års 

regn) 

(l/s) 

Gräsytor/naturmark 

 

2,8 0,1 60 80 170 

      

Framtida markanvändning      

Kedjehus/parhus, flerfamiljshus 1,26 0,6 170 220 460 

Villor, kuperad tomt <1 000 m2 0,46 0,45 50 60 130 

Parkyta/grönområde 0,84 0,1 20 30 50 

Asfalterade ytor/lokalgata 0,24 0,8 40 60 120 

 

Summa efter exploatering 

   

280 

 

350 

 

760 

  

Planförslaget innebär att andel hårdgjord yta ökar och andel grönytor minskar vilket 

resulterar i en ökning av dagvattenavrinning från 60 till 280 l/s vid ett 5-års regn, 80 l/s 

till 350 l/s vid ett 10-års regn samt 170 l/s till 760 l/s vid ett 100-års regn.  

3.2. Föroreningar i dagvatten 
Föroreningarna i dagvatten varierar kraftigt och är en komplex blandning av organiska 

och oorganiska ämnen, såsom förhöjda halter av näringsämnen, tungmetaller, PAH 

(polyaromatiska kolväten) och salter/klorider (NV, 2018). Källor kan vara både 

naturliga och antropogena.  

Förväntade halter av förorenande ämnen i dagvatten som uppkommit inom 

utredningsområdet förväntas vara låga då området planeras att bebyggas med bostäder. 

Detta till skillnad från exempelvis dagvatten med ursprung inom trafik- och 

industriområden, där högre halter av exempelvis metaller och näringsämnen kan 

förväntas (SV, 2016). Då recipienten i dagsläget är belastad av koppar vilket kan 

återfinnas i dagvatten ses ett behov av rening innan det når recipient (VISS, 2019). 
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3.3. Magasinsberäkningar 
Då mottagande recipient är Älandsfjärden, vilket är en del av Bottenhavet, bedöms 

ingen fördröjande skyddsåtgärd behövas, dock föreslås magasinering och fördröjning 

med syfte att skapa möjlighet att rena dagvattnet. 

För att beräkna magasineringsbehov har en åtgärdsnivå på 20 mm nederbörd från 

hårdgjorda ytor ansatts. Andel hårdgjorda ytor uppgår till 0,24 ha vilket med ett 

nederbördsdjup på 20 mm ger en erforderlig volym på ca 50 m3. 

4. SYSTEMLÖSNING 

Då utformningen av området ännu ej är fastställd föreslås i detta kapitel generella 

lösningar med möjlig placering inom planområdet. Vid närmare fastställd plan kan 

dagvattenlösningar detaljprojekteras.  

Dagvatten från ett bostadsområde kan bedömas som lågt förorenat så därför föreslås att 

minska uppkomsten i möjligaste mån och för de flöden som uppstår använda naturliga 

steg såsom fördröjning, magasinering och infiltration för att ge en tillräcklig rening. 

Hänsyn bör tas till det område med lera som påträffats i tidigare marktekniska 

undersökningen 2017 vilket ej lämpar sig för infiltration samt till den lågpunkt som 

identifierats i området sydvästra del (Figur 4). Innan eventuell bebyggelse påförs 

marken bör stabilitetsförhållandena utredas närmare (Structor Norr, 2017). 

I följande förslag har det antagits att det går att leda dagvattnet ned till recipient trots att 

planområdet inte sträcker sig hela vägen ned till stranden.  

I Tabell 4 redovisas förslag till hantering av de två förväntade typerna av dagvatten.  

Tabell 4. Åtgärdsförslag dagvattenhantering för de förväntade typer av dagvatten 

Uppkomst Hantering 

Takvatten Avledning från byggnad till lokal infiltration, avskärande 

diken mellan fastigheter 

 

Hårdgjorda ytor:  

parkeringsytor  Avledning till lokalgata för vidare omhändertagande i 

krossdike, svackdike 

lokalgator Krossdiken/svackdiken, alternativt trädplantering i växtjord 

uppblandad med grov makadam.  
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Takvatten 

För att minska dagvattenflödet föreslås att avleda avrinning från hustaket med hjälp av 

stuprörsutkastare samt ytlig avledning och låta det infiltreras lokalt inom respektive 

fastighet, exempel visas i Figur 6. Genom detta erhålls rening av vattnet genom 

avsättning av partiklar i det översta markskiktet.  

 

Figur 6. Stuprörsutkastare med tät vattenavledare (Foto: UWM_Sabin Hall Downsprout, Aaroon Volkening, 2011. 

Attribution: Creative Commons 2.0) 

För att infiltration ska vara möjligt krävs att en tillräcklig area är tillgänglig inom 

fastigheten, infiltrationsvänligt markmaterial samt att en säker höjdsättning har gjorts 

för att hindra dagvattnet från att rinna tillbaka in mot byggnaden (SV, 2011). Därutöver 

är det också viktigt att vattnet leds minst ca 2,5 m ut från byggnaden för att undvika 

belastning på byggnadens dräneringssystem. Marken närmast byggnaden (ca 3 m) ska 

ha en lutning av 1:20 vilket sedan kan avta längre ut från byggnaden (1:50-1:100). 

Ligger byggnaden i sluttning bör även marken på byggnadens uppströmssida ges en 

lokal lutning ut från byggnaden. 

Vid kraftigare nederbörd, som överstiger markens infiltrationskapacitet, kan 

överskottsvatten samlas upp i ett avskärande dräneringsstråk utmed fastighetsgräns. 

Ett komplement kan också vara att föreslå uppsamling av regnvatten i regntunnor vilket 

ger en mindre fördröjning vid små regntillfällen. Vattnet kan sedan användas till 

bevattning av trädgårdar. Regntunnor bör alltid användas med lock och tappkran, samt 

bräddmöjlighet. 

Lokalgator/hårdgjorda ytor 

Förslagsvis delas planområdet in i två delområden baserat på i vilken riktning och 

svackdike dagvattnet leds till (se Figur 7).  I förslaget har placering av svackdiken 

baserats på tillgängliga grönytor/parkmark. Avvattningsstråk utformade som krossdiken 

(beroende på tillgänglig yta) anläggs med fördel på båda sidorna om vägarna, framför 

allt de vägar som går i öst-västlig riktning, eftersom dessa fungerar avskärande. Diken 
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kan säkras vid behov genom att dagvattenbrunnar anläggs vid sidan och över botten av 

diket för att på så sätt kunna ta upp överskottsvatten vid höga flöden och leda dessa 

direkt till recipient.  

Avrinning från lokalgatan i den föreslås tas om hand i krossdiken som leder vattnet till 

ett svackdike (se Figur 7). Ett svackdike anläggs längs områdets västra plangräns med 

syfte att fungera avskärande mot flöden som kan orsaka stående vatten i lågpunkten vid 

planområdets gräns (se Figur 4). De två svackdiken går sedan samman och leder ned till 

recipient. Resterande del av lokalgatan avleds via krossdiken till ett svackdike som 

mynnar ut i recipienten i området nordöstra del.  

 

 

Figur 7. Skiss över hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor. 

Då delar av området med lera (orangemarkering i Figur 7) sammanfaller med 

planområdets lågpunkt kan en möjlig lösning vara att schakta ur delar av ytan och 

istället anlägga en infiltrationsanläggning/biofilter alternativt en torrdamm på platsen. 

Genom att byta material skapas möjlighet för infiltration och polering samtidigt som 

områdets topografi utnyttjas för hantering av dagvatten från lokalgata inom det östra 

delområdet.  

Svackdiken  

Svackdiken är gräsbeväxta diken med ett bredare tvärsnitt och lägre lutning på 

slänterna. Detta medför en lägre flödeshastighet samt att slutningarna även kan agera 

översilningsyta vid lättare regntillfällen. Svackdiken kan även kompletteras med 

trädplanteringar för att på så sätt öka vattenupptaget och ge området en grönare miljö. 
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Genom att plantera träden i så kallad skelettjordsmagasin (matjord blandat med grov 

makadam) möjliggörs en magasinering av dagvatten. På detta sätt möjliggörs en god 

livsmiljö för trädet samt att jorden bidrar med en fördröjning av dagvatten.  

Krossdike 

Krossdiken kan med fördel användas om tillgången på yta är mindre. Dikena har en 

avskärande funktion med hög infiltrationskapacitet på grund av den grövre fyllningen 

(se Figur 8). Vid detaljprojektering kan val göras om exfiltration (vattnet tillåts fortsätta 

ut ur dikets magasin för vidare perkolation) ska tillåtas eller om magasinet ska avledas 

med dränledning i botten.   

 

Figur 8. Två olika principskisser för krossdiken. Den vänstra är försedd med en upphöjd kupolsil (Structor Uppsala) 

Magasinering 

För att klara en åtgärdsnivå på 20 mm krävs magasineringskapacitet om totalt ca 50 m3. 

Delar av detta behöv kan lösas genom en torrdamm eller en växtbeklädd 

infiltrationsanläggning (även kallat biofilter) alternativt/tillsammans med ett svackdike i 

områdets västra del (se Figur 7).  

En torrdamm är en nedsänkt gräsbeväxt eller stenbelagd yta som tillåts fyllas med 

vatten vid höga flöden. Dess huvudsyfte är att minska flödestoppar nedströms men kan 

även bidra med en viss reningseffekt, främst genom sedimentation av grövre sediment 

(SVU, 2019). Ett biofilter å andra sidan är mer skötselkrävande men kan tillhandahålla 

effektivare rening tillsammans med tillfällig magasinering vid behov.  

4.1. Extrema regn 
Inom låglänta områden finns risk att vatten samlas och blir stående vid höga flöden. 

Enligt Härnösands kommuns skyfallskartering återfinns ett sådant område innan 

exploatering i planområdets sydvästra del (se Figur 9). Detta kan hanteras med ett 

avskärande dike inom planområdet som leder vattnet i nordostlig riktning för att på så 

sätt leda nederbörden direkt mot recipient. Efter exploatering kommer dock avrinningen 
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att finna andra vägar baserat på höjdsättning och utformning. Utrymme finns dock för 

att anpassa svackdikena med en säkerhetsmarginal för högre flöden.  

 

Figur 9.  Visar maxdjup vid ett 100-års regn baserat på Härnösands kommuns skyfallskartering tillsammans med 

föreslagen placering av svackdiken. Skyfallskarteringen är baserad på befintlig situation.  

Dagvattensystemet inom undersökningsområdet har dimensionerats för att kunna rena 

och fördröja 20 mm nederbörd på hårdgjorda ytor. Vid nederbörd som överstiger detta 

krävs det att systemet kan brädda mot sekundära avrinningsvägar till en plats där 

tillfälliga översvämningar kan tillåtas alternativt direkt till recipient. Förslag på sådana 

områden visas i Figur 10 men kan komma att justeras baserat på slutligt behov och den 

slutliga detaljplanens utformning.  
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Figur 10. Förslagsskiss på potentiella ytor som kan användas för exempelvis torrdammar eller ytor som tillfälligt kan 

tillåtas översvämmas. Placeringen i områdets södra del kan bli aktuell vid behov att ta emot flöde med ursprung 

uppströms (söder om) planområdet.  

Slutligen är det återigen viktigt att en säker höjdsättning används, byggnader placeras 

högt medan grönområdet och gator placeras lågt. Bedömningen görs att så länge ny 

bebyggelse följer befintlig marknivå med färdig golvnivå bör inga problem med 

avbördning av dagvatten uppstå.  

5. SLUTSATS 

Utifrån befintligt material bedöms förutsättningarna för lokal hantering av dagvatten på 

Sälstensudde goda inför planerad exploatering. Planförslaget innebär att andel hårdgjord 

yta ökar och andel grönytor minskar vilket resulterar i en ökning av dagvattenavrinning 

från 60 till 280 l/s vid ett 5-års regn, 80 l/s till 350 l/s vid ett 10-års regn samt 170 l/s till 

760 l/s vid ett 100-års regn.  

De svagt förhöjda halterna av bly, kvicksilver och PAH H som återfanns i ytmaterialet 

bör dock tas i beaktande inför slutlig projektering och eventuella åtgärder. Detta då 

planerad bebyggelse är bostäder och påträffade halter i marken överstiger 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (motsvarar bostäder). 

Slutsatsen ifrån markundersökningen är att inför omdaning till bostadsändamål bör en 

förenklad platsspecifik riskbedömning utföras för att säkerställa en riskfri 

föroreningsstatus inom det planerade bostadsområdet. Ett visst åtgärdsbehov i form av 
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bortschaktning av jord samt säkerställande provtagning kan eventuellt förutses, dock 

inte av betydande omfattning. 

I området där lera påträffats i tidigare undersökningar bör stabilitetsförhållandena 

utredas närmare innan eventuell bebyggelse påförs (Structor Norr, 2017). 

De föreslagna systemlösningarna såsom kross- och svackdiken, torrdamm och/eller 

biofilter kräver anpassning för slutlig situationsplan avseende byggnader, belagda och 

öppna markytor.  

Det är viktigt att en säker höjdsättning används, byggnader placeras högt medan 

grönområdet och gator placeras lågt. Bedömningen görs att så länge ny bebyggelse 

följer befintlig marknivå med färdig golvnivå bör inga problem med avbördning av 

dagvatten uppstå. 
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