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SAMMANFATTNING 

Bjerking AB har på uppdrag av Trivector Traffic, Sveafastigheter och Vestigia Fastigheter 
AB utfört en dagvattenutredning som underlag till uppförandet av en ny detaljplan, Södra 
Hallsta. Utredningsområdet omfattar ca 4,5 ha och består idag av till största delen av 
skogsmark, med två villatomter/fritidshustomter i nordväst. I östra delen av utredningsom-
rådet ligger Salemsvägen med intilliggande gång och cykelvägar. Utredningsområdet har 
delats upp i fem delområden fördelade mellan allmän platsmark och kvartersmark. 

Flödesberäkningar har utförts enligt Salems kommuns dagvattenstrategi samt standarder 
i enlighet med Svenskt Vattens principer. En klimatfaktor på 1,25 har använts för framtida 
scenario. Beräkningarna visar att dagvattenflödet för ett 20 minuters 20-årsregn kan för-
väntas öka med ca 360 l/s efter exploateringen. 

Syftet med Salems kommuns dagvattenpolicy är att verka för en bättre miljö, möjliggöra 
uppfyllnad av miljökvalitetsnormer (MKN), minska risken för översvämningar samt lyfta 
dagvattenfrågan i ett tidigt skede. Dagvattenavrinning samt föroreningshalter från ett 
markområde bör inte öka efter exploatering. Vattnet ska omhändertas via lokalt omhän-
dertagande av dagvatten (LOD). För att inte öka flödet från utredningsområdet efter ex-
ploatering krävs en fördröjning av 435 m3 dagvatten. 

Ett alternativ för dagvattenhantering har tagits fram, dagvattnet föreslås omhändertas i 
öppna, gröna dagvattenlösningar. Dessa bidrar med både fördröjande och renande effek-
ter. Åtgärderna har föreskrivits lokalt med målet att omhänderta dagvattnet så nära källan 
som möjligt. Inom kvartersmark har framförallt regnväxtbäddar samt större infiltrations-
stråk föreslagits. För allmän platsmark vid Tvärförbindelsen och Salemsvägen har gräs-
beklädda samt öppna makadamdiken, regnväxtbäddar samt en översilningsyta föresla-
gits. 

Efter implementering av föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningsbidraget för 
samtliga undersökta föroreningar. Ett genomförande av planen bör därmed inte försämra 
möjligheten att uppnå MKN för ytvatten i vattenförekomsten Uttran, förutsatt att föresla-
gen dagvattenhantering efterlevs. 

Utifrån utförd skyfallsutredning bedömer DHI att planerad exploatering med framtagen 
skyfallshantering, se PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (daterad 2022-03-18) säkerstäl-
ler att Länsstyrelsens rekommendationer för översvämningssäkring av ny bebyggelse ef-
terföljs. Nya byggnader tar ej skada och framkomligheten till ny bebyggelse säkras. Ex-
ploateringen bedöms ej heller medföra förvärrad konsekvens för omkringliggande områ-
den vid skyfall.   
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 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Trivector Traffic, Sveafastigheter samt Vestigia Fastig-
heter AB tagit fram en dagvattenutredning som underlag till pågående detaljplanearbete 
för Södra Hallsta. Utredningsområdets utbredning illustreras i figur 1 samt i figur 2. 

 

Figur 1. Utredningsområdet lokalisering i Rönninge, Salems kommun (Bakgrundsbild ©Lantmäte-
riet, 2020). 

 

Figur 2. Nuvarande markutformning inom utredningsområdet för Södra Hallsta (Ortofoto ©Lantmä-
teriet, 2020). 
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Utredningsområdet ligger i Rönninge i Salems kommun och innefattar fastigheterna del 
av Rönninge 1:403, del av Rönninge 6:2, Rönninge 6:3, Rönninge 6:5, Rönnen 7, del av 
Salem 5:22, del av Salem 5:77, del av Salem 27:1, Salem 32:1 samt del av Prästgår-
den 1, se figur 3. Figuren illustrerar även avgränsningen mellan de fem delområdena som 
ligger inom utredningsområdet. 

 

Figur 3. Nuvarande fastigheter samt planerade delområden inom utredningsområdet (Bakgrunds-
bild ©Lantmäteriet, 2020). 

Utredningsområdet inkluderar ett område från Rönningevägen i söder och sträcker sig till 
Salemsvägen i norr. Området består till största delen av ett obebyggt skogsområde samt 
den nuvarande Salemsvägen. Inom området finns även del av tidigare bebyggda villa-
tomter samt en parkeringsyta. 

Angränsande utredningsområdet åt såväl öster som väster finns idag skogsområden 
samt villabebyggelse. 

Syftet med utredningen är att beskriva befintlig dagvattensituation sett till flöden och för-
oreningsinnehåll, beskriva de förändringar som planerad situation ger upphov till samt ge 
förslag på nödvändiga fördröjnings- och/eller reningsåtgärder för att möjliggöra uppfyllnad 
av miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN) samt skapa en hållbar dagvattenhantering i 
enlighet med Salems kommuns dagvattenstrategi1. 

  

 

1 Dagvattenstrategi – Salems kommun – med dagvattenpolicy och allmänna riktlinjer (2019-08-15). 
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 Underlag 

• Baskarta med höjdlinjer (dwg), erhållen 2020-03-18 

• Utredningsområde (pdf), erhållen 2020-03-16 

• Dagvattenstrategi - med dagvattenpolicy och allmänna riktlinjer, Salems kom-

mun. Dnr KS/2019:11, daterad 2019-08-15 

• Situationsplan Sveafastigheter (dwg), utkast, daterat 2020-06-26 

• Situationsplan Vestigia fastigheter, utkast Rönningeporten 2 och 3, daterat 

2020-06-12 

2.1 Tidigare/pågående utredningar 

Parallellt med dagvattenutredningen har Bjerking på uppdrag av Trivector Traffic, med 
slutkund Salems kommun, utfört en geoteknisk undersökning samt en miljöteknisk mar-
kundersökning. Det har även utförts en mindre bullerutredning.  

Bjerking utför även parallellt med dessa utredningar projektering av den nya Tvärförbin-
delsen samt av Salemsvägen mellan den nya Tvärförbindelsen och Säbytorgsvägen. 
Projekteringen inkluderar gata, belysning och VA. 

Som del av arbetet med denna dagvattenutredning har Salems kommun gett DHI Sverige 
AB i uppdrag att genomföra en detaljerad skyfallsmodellering samt analyserat översväm-
ningsriskerna för dagens och framtida situation i och utanför planområdet Södra Hallsta. 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Salems kommun har tagit fram en dagvattenstrategi vars syfte är att beskriva grundprinci-
per för hantering av dagvatten inom kommunen för att uppnå genomtänkta, miljöanpas-
sade och kostnadseffektiva metoder för hantering av dagvatten. Genom detta verka för 
en bättre miljö, möjliggöra uppfyllnad av miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN), minska 
risken för översvämningar samt lyfta dagvattenfrågan i ett tidigt skede. Vägledningen gäl-
ler för hantering av dagvatten från all mark inom kommunen. I första hand ska dagvatten-
lösningar planeras som öppna och bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 
Lösningarna ska utformas med hänsyn till platsens förutsättningar, föroreningsgrad och 
recipientens känslighet. För att bidra till att uppnå målen har ett antal punkter tagits fram: 

• Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. 

• Dagvattenavrinningen samt föroreningshalterna från ett markområde bör inte öka 

efter exploatering. 

• Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt och renas inom egen fastighet så 

att belastningen på ledningsnät, angränsande fastigheter och recipienter minime-

ras. Hanteringen ska vara fokuserad på enkla och småskaliga lösningar, på såväl 

allmän mark som på kvartersmark. 

• Dagvattensystemet ska vid nybyggnation dimensioneras enligt Svenskt Vattens 

senaste anvisningar, och utformas för att klara ett 20-årsregn med 20 minuters 

varaktighet utan översvämning. 

• Hårdgörning av ytor ska i möjligaste mån undvikas för att minska hastig dagvat-

tenavrinning. 

• Då dagvattensystemet är fullt ska dagvattnet nå recipienten via ytavrinning. 

• Dagvatten med höga halter av föroreningar bör alltid i första hand renas vid käl-

lan före utsläpp i recipient. 
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• Dagvattnet ska hanteras och framhävas som en resurs i stadsbyggnaden. Det 

ska i första hand nyttjas på ett sätt som berikar miljön med avseende på exem-

pelvis rekreation, biologisk mångfald, naturvärden och estetisk miljö. 

 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är utredningsområdet beläget inom av-
rinningsområdet för sjön Uttran. Enligt SMHI:s delavrinningsområden tillhör utrednings-
området ett delavrinningsområde för sjön Flaten som sedan mynnar i sjön Uttran. 

Inom utredningsområdet avrinner områdena närmast Salemsvägen naturlig mot vägen 
och leds vidare i dagvattenledning åt sydöst. Dagvattenledningen övergår så småningom 
i en mindre å vid Garnudden för att därefter ledas vidare till vattenförekomsten Uttran, se 
figur 4. En mindre del av området närmast Rönningevägen avleds åt sydväst i riktning 
mot Flaten som inte berörs av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Vattnet fortsätter därefter 
vidare österut med utlopp i sjön Uttran, se figur 4. 

 

Figur 4. Ytvatten recipienten Uttrans utbredning samt dess förhållande till utredningsområdet.  
I figuren framgår även läget på sjön Flatan. 

 

4.1.1 Uttran 

Sjön Uttran är klassad som vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna samt HVMFS 
2017:20. Vattenförekomsten tillhör Norra Östersjöns Vattenmyndighet och VISS klass-
ning av recipienten redovisas i tabell 1. 

Innehåll Innehåll

OmrådesgränsOmrådesgräns 

Grundvattenförekomst 

Ytvattenförekomst (prel.) 

Ytvattenförekomst 

Uttran 

Flaten 
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Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Uttrans ekologiska och kemiska status. Bedömningen hämtad 
från VISS (2019). 

Vattenförekomst: Uttran SE656562-161394  

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status  X    2019-07-09 

Kvalitetskrav    X1  2017-02-23 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2020-03-27 

Kvalitetskrav  X2 2017-02-23 
1 Kvalitetskrav för God ekologisk status till 2027. 
2 Undantag med mindre stränga krav för polybromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilver-

föreningar.   

4.1.2 Ekologisk status 

Uttrans vatten är klassificerad att ha otillfredsställande ekologisk status med hög tillförlit-
lighet. Den utslagsgivande miljökonsekvenstypen är övergödning då kvalitetsfaktorn växt-
plankton bedöms som otillfredsställande. Totalfosfor vilken är förknippad med övergöd-
ning bedöms ha måttlig status.   

Den sammanvägda bedömningen för Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i vattenföre-
komsten är måttlig då parametern ammoniak inte uppnår god status. 

Kvalitetskrav för Uttrans ekologiska status är god ekologisk status till 2027. God ekolo-
gisk status kan enligt VISS inte nås till 2021 på grund av administrativa begränsningar2, 
åtgärder ska emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021. Gällande 
det särskilt förorenade ämnet ammoniak bör undersökande övervakning samt påverkans-
analys utföras snarast för att identifiera källor och därefter införa åtgärder. 

4.1.3 Kemisk ytvattenstatus 

Uttran uppnår ej god kemisk status enligt VISS. Prioriterade ämnen som överstiger 
gränsvärden är kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE) och PFOS. 

I enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har ett undantag i 
form av ett mindre strängt krav med avseende på både kvicksilver och PBDE utfärdats. 
Skälet till undantaget är att halterna för föroreningarna bedöms överskridas i fisk i samt-
liga svenska vattenförekomster. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att en sänk-
ning av halterna till godkända nivåer för kemisk ytvattenstatus är tekniskt omöjlig. Sjön 
Uttrans kemiska status exklusive PBDE och kvicksilver, de överallt överskridande äm-
nena, är enligt VISS ej god kemisk status, detta då PFOS inte uppnår god kemisk status. 

Kvalitetskrav för Uttrans kemiska status är God kemisk ytvattenstatus med undantag med 
mindre stränga krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerade difenyleter.  

4.1.4 Miljöproblem och påverkningskällor 

I VISS har en bedömnings gjorts av miljöproblem och påverkanskällor på sjön Uttran. 
Punktkällor såsom förorenade områden och deponier anges som påverkanskällor för mil-
jögifter. Transport och infrastruktur är en diffus påverkanskälla som även den pekas ut 
som källa för miljögifter. Diffusa påverkanskällor såsom urban markanvändning, jordbruk, 
enskilda avlopp och hästgårdar pekas ut som påverkanskällor för övergödning på grund 
av näringsämnesbelastning av framförallt fosfor. 

 

2 Administrativa begränsningar kan omfatta upphandling, projektering, tillståndsprövning och andra nödvändiga 
förberedelser. Administrativa begränsningar på grund av bland annat bristande finansiering kan motivera för-
längd tidsfrist pga. att det inte är tekniskt möjligt. (Havs- och Vattenmyndigetens rapport 2014:12) 
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4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

Ett utsnitt av SGU:s jordartskarta redovisas i figur 5. Jordarten inom utredningsområdets 
norra delar, inom gränsen för Tvärförbindelsen, utgörs främst av glacial lera och urberg. 
Marken under Salemsvägen består i norr främst av glacial lera och övergår i söder till 
sandig morän. Inom Sveafastigheters gränser består marken centralt av sandig morän 
följt av glacial lera och urberg i områdets ytterkanter. Rönningeporten 2 och 3 består 
båda av ca 50 % urberg och 50 % sandig morän. Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta 
bedöms jordarterna ha en låg genomsläpplighet inom områden för lera och medelhög ge-
nomsläpplighet för områden med berg och morän ovan berg.  

Parallellt med denna utredning utförde Bjerking på uppdrag av Trivector Traffic, med slut-
kund Salems kommun, även en geoteknisk undersökning av Tvärförbindelsen och Sa-
lemsvägen.  

 

Figur 5. SGU:s jordartskarta (1:25 000 – 1:100 000). I figuren framgår att jordarten inom undersök-
ningsområdet framförallt utgörs av lera och urberg i norr samt sandig morän i söder (SGU, 2020-
09-15). Blå markering visar ungefärlig placering av observerade grundvattennivåer. 

Inom ramen för den miljötekniska markundersökning som utförs parallellt inom Tvärför-
bindelsen och Salemsvägen har två grundvattenrör installerats. Ett grundvattenrör instal-
lerades strax öster om Salemsvägen i höjd med den planerade cirkulationsplatsen upp-
mättes grundvatten på ca 2,3 m under markytan (+32,2 m). Nära tvärförbindelsens södra 
ände mot Rönningevägen uppmättes en grundvattenyta på 2,3 m under markytan 
(+28,5 m). Utöver Bjerkings två nyinstallerade grundvattenrör har även observationer ut-
förts i två grundvattenrör som installeras av COWI 2019. Grundvattennivåerna har som 
högts mätts till 0,3 m över markytan (+34,2 m, artesiskt tryck) samt till 0,5 m under marky-
tan (+32,3 m). Samtliga grundvattenrör markeras i figur 5. För mer detaljerad information, 
se Markteknisk undersökning – Geoteknik3. 

Bjerking AB har utfört två grundvattenmätningar inom Vestigias fastigheter. Grundvatten-
nivån inom Rönningeporten 2 uppmättes vid tidpunkten till ca 2,5 m under markytan 
(+25,2 m). Vid Rönningeporten 3 uppmättes grundvattennivån till ca 3,4 m under mark-
nivå (+28,4 m). 

 

3 Markteknisk undersökning – Geoteknik (Bjerking, 2020-10-29) 

Innehåll Innehåll

Områdesgräns

Jordart, grundlager

Salemsvägen 

Sveafastigheter 

Tvärförbindelsen 

Rönningeporten 3 
(Vestigia Fastighet AB) 

Rönningeporten 2 
(Vestigia Fastighet AB) 
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4.3 Föroreningssituation 

Enligt Länsstyrelsens databas EBH-stödet finns inga identifierade potentiellt förorenade 

objekt inom utredningsområdet. Väster om utredningsområdet finns två riskklassade ob-

jekt, ID 125664 och 181937, båda kategoriserade som plantskolor. Strax norr om utred-

ningsområdet finns även ett ej riskklassat objekt, ID: 125631, som klassas som Mellan-

lagring och sorteringsstation avfall. Figur 6 illustrerar samtliga potentiellt förorenade ob-

jekt i direkt eller nära anknytning till utredningsområdet. 

 

Figur 6 Utdrag från Länsstyrelsens EBH-kartan. Potentiellt förorenade områden i närheten av  
utredningsområdet redovisas (Bakgrundsbild ©Lantmäteriet, 2020). 

Parallellt med denna dagvattenutredning har Bjerking på uppdrag av Trivector Traffic, 
med slutkund Salems kommun, utfört en miljöteknisk markundersökningen inom delområ-
dena Tvärförbindelsen och Salemsvägen. Förorening över Naturvårdsverkets riktvärde 
för känslig markanvändning (KM) har enbart påträffats i 4 av 23 provpunkter.  

Som beskrivs i dagvattenutredningen har förorening över KM påvisats i 4 av 23 prov-
punkter inom hela området, detta exkluderat provpunkt 20B13 där förhöjda halter av alifa-
ter bedöms härröra från torv med naturligt förhöjda halter av alifater och inte en förore-
ning.  

Tvärförbindelsen 

I två provpunkter benämnda 20B18 och 20B22, belägna i tvärförbindelsen, påvisades för-
höjda halter mellan KM och MKM i ytlig jord. I båda provpunkterna avgränsades förore-
ningen på 0,5 m respektive 0,3 m under markytan. När man ser till området för tvärförbin-
delsen i sin helhet utgör massorna med halter över KM representerade av provpunkterna 

Plantskola 
ID 181937 

Plantskola 
ID 125664 
 

Mellanlagring och sor-
teringsstation avfall ID 
125631 
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20B18 och 20B22 en mycket liten del som dessutom är ytligt belägna. Stora delar av 
dessa ytliga massor kommer även att tas bort i samband med planerade markarbeten. 

Salemsvägen 

I två uttagna prover inom Salemsvägen, 20B05 (1-2 m) och 20B15 (0-1 m), överskred 
halter riktvärdet för MKM. I prov 20B05 (1-2 m) översteg halter PAH-H riktvärdet för MKM. 
Föroreningen är avgränsad i djupled genom två prov uttagna i samma punkt på nivåerna 
0-1 m och 2-3 m. Provet klassar ett segment av ledningssträckan och avgränsas av 
20B03 åt sydöst och 20B07 åt nordväst. Mängden förorenade massor kommer att redu-
ceras i och med ledningsarbetena och jordarten bedömdes i fält vara lerig silt vilket har 
en låg genomsläpplighet.   

Prov 20B15 (0-1 m) innehöll enligt laboratorieanalyser halter av arsenik, kadmium, kvick-
silver och nickel över riktvärdet för MKM. Provet är uttaget i ytlig fyllning och kommer en-
ligt föreslagen bedömningsgrund behöva åtgärdas i samband med planerade ledningsar-
beten och planerad ombyggnation vägen. Sammantaget bedöms idag de förorenade 
massorna över MKM i provpunkterna 20B05 och 20B15 utgöra en mindre del av området. 
I samband med ledningsarbeten kommer även en stor del av de förorenade massorna att 
schaktas bort vilket vidare reducerar mängden förorenade massor. De påvisade förore-
ningarna underlagdas även av täta jordlager vilket vidare minskar risken för spridning av 
eventuella restföroreningar.  

De förorenade massor som eventuellt kommer vara kvar efter planerad exploatering be-
döms ej påverka föreslagna dagvattenåtgärder. 

4.4 Närliggande vattenskyddsområde 

Inget vattenskyddsområde eller skyddsområde för vatten ligger inom utredningsområdet4, 
se figur 7. Det närmst belägna vattenskyddsområdet är beläget ca 1 km norr om utred-
ningsområdet, vattenskyddsområdet Bornsjön (NVR-ID: 2003218). En bit österut finns yt-
terligare ett vattenskyddsområde, Segersjö (NVR-ID: 2003115). 

 

Figur 7. Utdrag från Naturvårdsverkets tjänst Skyddad natur med utredningsområdet markerat med 
en röd asterisk. I figuren framgår att de närmsta belägna vattenskyddsområdena är Bornsjön, mar-
kerat i norr, och Segersjö, markerat i öster (Naturvårdsverket, 2020-03-24). 

 

4 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

* 
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4.5 Markavvattningsföretag 

Enligt länsstyrelsens geodatakatalog5 är det närmst belägna markavvattningsföretaget 
beläget väster om sjön Flaten. Markavvattningsföretaget anses inte påverkas av åtgärder 
inom utredningsområdet.  

4.6 Fornlämningar 

Enligt Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök6 ligger inga fornlämningar inom eller i när-
heten av utredningsområdet.  

4.7 Skyddsvärda områden 

Inom delar av utredningsområdet finns det idag en träsk- och våtmarksliknande miljö, se 
figur 8. För att möjliggöra exploatering inom området har en ansökan gjorts för att erhålla 
dispens för markavvattning i området. Länsstyrelsen7 beslutade 2011 om att dispens ges 
med motiveringen: 

”Av de naturvärdesbeskrivningar som lämnats framgår att sumpskogen har ett lokalt in-
tresse för naturvården och att området uppfyller kriterierna för naturvärdesobjekt enligt 
Skogsstyrelsens kriterier. Även om sumpskogen, enligt Länsstyrelsens bedömning, har 
skyddsvärden som våtmark finner Länsstyrelsen vid en samlad bedömning att intresset 
av att exploatera för bostadsändamål i detta fall bör få företräde framför intresset att be-
hålla sumpskogsområdet och dess naturvärden. Dispens från markavvattningsförbudet 
ska därför medges.”. 

Dispensen är förenad med ett villkor om kompensationsåtgärd där Salems kommun an-
svarar för att ersätta den våtmarksliknande miljön på en annan plats i kommunen. Planer 
pågår därför parallellt med denna plan att utföra en kompensationsåtgärd. 

 

Figur 8. Röd markering illustrerar den träsk- och våtmarksliknande miljö som är beslutsområde för 
Länsstyrelsens dispens från markavvattningsförbudet.  

Närmaste skyddsvärda område utanför utredningsområdet är beläget 300 meter åt norr, 
väster om Salemsvägen, och utgörs av ett skogligt biotopskyddsområde8. Sydöst om ut-
redningsområdet, på ett avstånd av ca 1 km, finns naturreservatet Garnudden.  

 

5 Länsstyrelsens geodatakatalog. Lst DMarkavvattning, Länsstyrelsen Stockholm, resursdatum 2012-09-25. 
6 Fornsök. https://app.raa.se/open/fornsok/ 
7 Beslut att medge dispens från förbud att markavvattna samt tillstånd till markavvattning inom fastigheten Sa-
lem 5:88, Södra Hallsta, Salems kommun. 
8 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur, https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
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4.8 Befintlig och planerad markanvändning 

Hela utredningsområdet upptar en yta på 4,46 ha. Markanvändningen i befintlig situation 
består till största delen av skogsmark, med två villatomter/fritidshustomter i nordväst. I 
östra delen av utredningsområdet går Salemsvägen med intilliggande gång och cykelvä-
gar. I figur 9 kan helheten av all befintlig markanvändning ses. Utredningsområdet har 
delats upp i fem delområden för att tydliggöra dagvattenhanteringen mellan de tre fastig-
hetsägarna. Delområdena benämns fortsättningsvis som: 

• Tvärförbindelsen 
o Allmän platsmark, ansvarig part: Salem kommun. 

• Salemsvägen 
o Allmän platsmark, Ansvarig part: Salem kommun  

• Sveafastigheter 
o Kvartersmark, Ansvarig part: Sveafastigheter 

• Rönningeporten 2 
o Kvartersmark, Ansvarig part: Vestigia Fastigheter AB 

• Rönningeporten 3 
o Kvartersmark, Ansvarig part: Vestigia Fastigheter AB 

 

Figur 9. Befintlig situation för hela utredningsområdet.  
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I figur 10 redovisas planerad markanvändning för hela utredningsområdet. Exploate-
ringen innebär flertal bostadshus, ett nytt skolområde, breddning av Salemsvägen samt 
en tvärförbindelse mellan Salemsvägen och Rönningevägen. 

 

Figur 10. Planerad situation för hela utredningsplanområdet. 

I Tabell 2 kan storleken på alla ytor för befintlig- och planerad situation avläsas för hela 
utredningsområdet.  

Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom utredningsområdet 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad [ha] 

Grönyta 0,05 0,21 

Gång och cykelväg 0,19 0,64 

Skogsmark 3,23 0,52 

Villaområde, exklusive väg 0,50 - 

Väg 0,44 0,89 

Parkering 0,05 0,37 

Skolområde - 0,40 

Takyta - 0,69 

Terrass - 0,03 

Parkmark - 0,70 

Totalt 4,46 4.46 
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4.8.1 Tvärförbindelsen 

Delområdet är ca 1,1 ha och består till största delen av skogsområde samt två tidigare 
villa-/fritidshustomter. I den norra delen av utredningsområdet ingår även en grusa gång- 
och cykelväg. I figur 11 illustreras ett antal bilder på den befintliga markanvändningen 
inom delområdet som togs i samband med ett fältbesök som utfördes 2020-03-31. Den 
befintliga markanvändningen visas i sin helhet i figur 12.  

 

Figur 11. Bilder tagna inom utredningsområdet vid platsbesöket den 31 mars 2020. 

  

Figur 12. Befintlig markanvändning inom delområdet för Tvärförbindelsen. 
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Planerad byggnation inom utredningsområdet består dels av en väg mellan Salemsvägen 
i norr och Rönningevägen i söder. Utöver tvärförbindelsen planeras även en ny skola att 
anläggas strax väster om den nya tvärförbindelsen. Den planerade skolgården är ca 
4 000 m2 med en skolbyggnad om två våningar med en byggnadsyta på 700 m2. Strax 
sydväst om skolområdet planeras även en mindre parkering. Den planerade markan-
vändningen illustreras i figur 13. 

 

Figur 13. Planerad markanvändning inom delområdet för Tvärförbindelsen. 
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4.8.2 Salemsvägen 

Salemsvägen ligger öster i utredningsområdet och sträcker sig från norr till söder, se fi-
gur 14. Den befintliga markanvändningen i delområdet består huvudsakligen av asfalte-
rad bilväg. Längs vägens östra sida finns en gång- och cykelväg (GC-väg) hela vägen 
från norr till söder. På vägens västra sida ligger en GC-väg lägre söderut, i höjd med be-
fintlig bebyggelse. Vid de sydvästra och sydöstra GC-vägarna finns det grönytor och 
växtodlingar i direkt anknytning. Hela delområdet motsvarar ca 1 ha.  

 

Figur 14. Befintlig markanvändning inom delområdet för Salemsvägen. 
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Det planeras inga större förändringar för Salemsvägen i framtida situation. En ny cirkulat-
ionsplats planeras för anslutning till tvärförbindelsen samtidigt som delar av vägen bred-
das och förstärks, se figur 15. Befintlig GC-väg förlängs och anläggs längs vägens båda 
sidor. 

 

Figur 15. Planerad markanvändning inom delområdet för Salemsvägen. 
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4.8.3 Sveafastigheter 

Den befintliga markanvändningen vilken illustreras i figur 16 består av skogsmark, troli-
gen med bitvis berg i dagen. Delområdet gränsar i öster med Salemsvägen, i norr med 
Tvärförbindelsen, i syd med skogsmark (den planerade fastigheten Rönningeporten 3) 
och i väster med skogsmark och villatomter. Området omfattar ca 2 ha.  

 

Figur 16. Befintlig markanvändning inom delområdet för Sveafastigheter. 

Den planerade byggnationen inom Sveafastigheters fastighet illustreras i figur 17. Den 
planerade byggnationen utgörs av tre större flerfamiljshus mot Salemsvägen under-
byggda med garage, tre mindre flerfamiljshus underbyggda med garage centralt inom 
fastigheten samt ett område med radhus i väster. Det planeras även att anläggas en väg 
genom området med en mindre vändplan. 

 

Figur 17. Planerad markanvändning inom delområdet för Sveafastigheter. Planerade radhus mark-
eras med stjärna. 
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4.8.4 Rönningeporten 2 (Vestigia Fastigheter AB) 

Delområdet Rönningeporten 2 är placerat vid korsningen Salemsvägen (väst) och Säby-
torgsvägen (syd). I områdets östra och nordöstra del ligger en skogbevuxen höjd. Den 
befintliga markanvändningen i Rönningeporten 2 består av skogsmark, se figur 18. Del-
området tar upp cirka 0,3 ha. 

 

 

Figur 18. Befintlig situation inom delområdet för Rönningeporten 2. 

Den planerade byggnationen på Rönningeporten 2 består av ett bostadshus med tillhö-
rande bakgård med terrass och uteplatser, samt en transformatorstation i östra delen av 
delområdet, se figur 19.  

 

Figur 19. Planerad situation inom delområdet för Rönningeporten 2. 
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4.8.5 Rönningeporten 3 (Vestigia Fastigheter AB) 

Rönningeporten 3 gränsar i öster till Salemsvägen, i väst och norr med skogsmark samt i 
syd med en parkering. Befintlig markanvändning består av parkering och skogsmark, se 
figur 20. Delområdet tar upp cirka 0,14 ha.  

 

Figur 20. Befintlig situation inom delområdet för Rönningeporten 3. 

Planerad bebyggelse i Rönningeporten 3 består av ett flerbostadshus med en upphöjd 
bakgård. Det planeras att behålla en del av parkeringen i södra delen av bostadshuset 
samt skogsmark i områdets västra del. Även mindre hårdgjorda ytor på innergården och 
norr om huset ska anläggas. I norra delen ska det vara park- och skogsmark, se figur 20.  

 

Figur 21. Planerad situation inom delområdet för Rönningeporten 3. 
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 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Modellering av ytlig markavrinning har utförts i SCALGO Live, se figur 22. Vid ett regn om 
20 mm visar modellen att utredningsområdet huvudsakligen ligger inom ett större avrin-
ningsområde som avleds söderut i riktning mot sjön Flaten. Ett mindre instängt avrin-
ningsområde återfinns i nordväst tätt intill Rönningevägen. Denna modellering tar ej hän-
syn till befintligt ledningsnät. Det bildas ett flertal instängda områden vid ett 20 mm med 
nuvarande marknivåer där vatten riskerar att ansamlas i större mängder. 

 

Figur 22. Ytliga avrinningsområden och rinnstråk kring utredningsområdet vid ett regn på 20 mm. 
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5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Stora delar av utredningsområdet saknar idag befintligt ledningsnät för dagvatten. Väster 
om Salemsvägen ligger en större huvudledning som idag huvudsakligen avvattnar vägen, 
se figur 23. För att avvattna lågområdet i väster ligger idag en trumma mitt i lågpunkten 
öster om Rönningevägen som leder dagvattnet under vägen och ut i sjön Flaten. 

 

Figur 23. Befintligt ledningsnät för dagvatten, pilar visar flödesriktning. 

Den framtida tekniska avrinningen beräknas utifrån de tekniska avrinningsområdena illu-
strerade i figur 24. Tvärförbindelsen delas in i tre tekniska delavrinningsområden, ett för 
den planerade skolfastigheten, vägen delas in i två separata områden till följd av den 
höjdrygg som förväntas gå tvärs över vägen och skapar en avrinning åt öst respektive 
väst. Salemsvägen samt Rönningeporten 2 och 3 bildar varsitt tekniskt avrinningsom-
råde. Sveafastigheter delas in i tre tekniska delavrinningsområden efter planerad utform-
ning och nuvarande marknivåer. 

 

Figur 24. Framtida tekniska avrinningsområden inom utredningsområdet. 
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5.3 Översvämningsrisk  

Enligt länsstyrelsen i Stockholms län ska ny bebyggelse planeras på ett sätt som inte in-
nebär risk för skador vid ett skyfall. Skyfall är av länsstyrelsen definierat som ett klimat-
kompenserat 100-årsregn. Eventuella risker vid ett skyfall bör identifieras och skyddsåt-
gärder ska säkerhetsställas vid nybyggnation. 

Som del av detta arbete har Salems kommun gett DHI Sverige AB i uppdrag att genom-
föra en detaljerad skyfallsmodellering samt analyserat översvämningsriskerna för dagens 
och framtida situation i och utanför planområdet Södra Hallsta. Detta arbete presenteras i 
PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (daterad 2022-03-18).  

Som del i DHI:s arbete har de gjort modelleringar av befintlig situation vid klimatanpassat 
100-årsregn, figur 3-1 från dagvattenutredning vilket redovisas som figur 25. Modelle-
ringen visar att stora mängder vatten ansamlas i lågpunkter inom planområdet vilka kom-
mer påverkas av planerad exploatering. Dessa vattenvolymer kommer därmed behöva 
hanteras inom andra delar av planområdet bland annat för att inte den nya bebyggelsen 
ska ta skada eller orsaka skada vid översvämning och att framkomligheten till och från 
planområdet ska säkerställas.  

 

Figur 25. Figur 3-1 från PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (daterad 2022-03-18). Beräknade 
maximala vattendjup i samband med ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 vid befintlig situation.  

5.4 Pågående projekt nära planområdet 

Det finns ett antal pågående planarbeten inom Rönninge, Salems kommun. Två av de 
pågående planarbetena Rönninge kungsgårdsområdet, plan 81–56 och Björknäs, plan 
81–71 är belägna kring sjön Flaten. Dessa två och övriga planer inom kommunen be-
döms inte nämnvärt påverka denna plan.  
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 Befintlig situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av programmet StormTac (v.22.1.1). De 
avrinningskoefficienter som använts i beräkningarna är i enlighet med Svenskt Vattens 
publikation P110. 

6.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer angivna i Svenskt Vattens publi-
kation P110 och i enlighet med riktlinjer från Salems kommun. I Tabell 3 och 4 redovisas 
befintlig markanvändning uppdelat i samtliga tekniska delavrinningsområden från figur 
24. Tabellen redovisar även valda avrinningskoefficienter (φ), reducerad area (Ared) samt 
rinntiden (tr) och flöden (Qdim). Flödet är beräknat för ett 20- och 100-årsregn utan klimat-
faktor. Rinntiden är vald till 20 minuter enligt Salem kommuns riktlinjer. Valet av åter-
komsttiden 20-årsregn är i linje med P110:s branschrekommendationer för trycklinje i 
marknivå för tät bostadsbebyggelse och vad som anges i kommunens riktlinjer. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för de fyra tekniska avrinningsområdena 
på allmän plats: Tvärförbindelsen 1, 2 och 3 samt Salemsvägen 

Befintlig situation 

Tekniska delavrinningsområden 

φ Tvärförbindelsen 
Salemsvägen 

1 2 3 

Gång och cykelväg [ha] - - - 0,190 0,80 

Grönyta [ha] - - - 0,049 0,10 

Väg [ha] - - - 0,438 0,80 

Grusväg/gångbana [ha] - - - 0,011 0,40 

Villahusområde [ha] 0,006 0,312 0,181 - 0,25 

Skog [ha] 0,113 0,183 0,286 0,337 0,20 

Totalt [ha] 0,119 0,496 0,468 1,026 - 

tr [min] 20 20 20 20 - 

φS [-] 0,20 0,23 0,22 0,56 - 

Ared [ha] 0,02 0,11 0,10 0,57 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 5 22 20 110 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] 8 38 33 190 - 

Tabell 4. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för de fem tekniska avrinningsområdena 
inom kvartersmark: Sveafastigheter 1, 2 och 3 samt Rönningeporten 2 och 3 

Befintlig situation 

Tekniska delavrinningsområden 

φ Sveafastigheter Rönningeporten 

1 2 3 2 3 

Parkering [ha] - -  - 0,049 0,80 

Skog [ha] 0,641 0,720 0,588 0,277 0,080 0,20 

Totalt [ha] 0,641 0,720 0,588 0,277 0,129 - 

tr [min] 20 20 20 20 20 - 

φS [-] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,43 - 

Ared [ha] 0,128 0,144 0,118 0,055 0,055 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 24 27 22 11 10 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] 41 47 38 18 18 - 
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6.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintlig situation i StormTac (v.22.1.1) 
vilket baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändningar. Då 
schablonhalterna innehåller stora osäkerheter bör resultaten ses som en fingervisning 
och inte som exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela utred-
ningsområdet med en nederbörd på 590 mm/år.  

Utförda beräkningar för befintlig situation baseras på en markanvändning enligt tabell 3 
och 4. Resultatet av beräkningarna redovisas i Bilaga 1.  

 Planerad situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v.22.1.1). I beräkningarna 
har avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 använts.  

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer angivna i Svenskt Vattens publi-
kation P110 och i enlighet med riktlinjer från Salems kommun. I tabell 5 och 6 redovisas 
planerad markanvändning uppdelat i respektive tekniska delavrinningsområde från fi-
gur 24.  

I tabell 5 och 6 redovisas utöver planerad markanvändning även valda avrinningskoeffici-
enter (φ), reducerad area (Ared) samt rinntiden (tr) och flöden (Qdim). Flödet är beräknat för 
ett 20- och 100-årsregn med klimatfaktor. Både 20- och 100-årsregnet beräknas med en 
rinntid på 20 minuter för att modellera en 20 minuters varaktighet. En klimatfaktor på 1,25 
har använts för framtida klimat. Valet av återkomsttiden 20-årsregn är i linje med P110:s 
branschrekommendationer för trycklinje i marknivå för tät bostadsbebyggelse och både 
återkomsttiden 20- och 100-årsregn anges i kommunens riktlinjer.  

Tabell 5. Planerad markanvändning och beräknade flöden, med klimatfaktor, för de fyra tekniska 
avrinningsområdena på allmän plats: Tvärförbindelsen 1, 2 och 3 samt Salemsvägen 

Planerad situation 

Tekniska delavrinningsområden 

φ Tvärförbindelsen 
Salemsvägen 

1 2 3 

Gång och cykelväg [ha] 0,039 0,097 - 0,346 0,80 

Grönyta [ha] 0,019 0,113 - 0,081 0,10 

Väg [ha] 0,061 0,121 - 0,510 0,80 

Skolområde [ha] - - 0,398 - 0,50 

Parkering [ha] - 0,076 - - 0,80 

Tak [ha] - 0,001 0,070 0,001 0,90 

Skog [ha] - 0,089 - 0,060 0,20 

Totalt [ha] 0,119 0,496 0,468 1,026 - 

tr [min] 20 20 20 20 - 

φS [-] 0,69 0,53 0,56 0,71 - 

Ared [ha] 0,08 0,26 0,26 0,73 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 19 63 62 170 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] 33 110 110 290 - 
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Tabell 6. Planerad markanvändning och beräknade flöden, med klimatfaktor, för de fem tekniska 
avrinningsområdena inom kvartersmark: Sveafastigheter 1, 2 och 3 samt Rönningeporten 2 och 3 

Planerad situation 

Tekniska delavrinningsområden 

φ Sveafastigheter Rönningeporten 

1 2 3 2 3 

Gång och cykelväg [ha] 0,007 0,109 - 0,027 0,015 0,80 

Grönyta [ha] - - - - - 0,10 

Parkmark [ha] 0,343 0,341 - - 0,011 0,10 

Terrass [ha] - - - 0,028 - 0,80 

Parkering [ha] - - 0,289 - 0,006 0,80 

Tak [ha] 0,245 0,117 0,126 0,091 0,039 0,90 

Skog [ha] 0,036 - 0,141 0,131 0,058 0,20 

Väg [ha] 0,010 0,153 0,032 - - 0,80 

Totalt [ha] 0,641 0,720 0,588 0,277 0,129 - 

tr [min] 20 20 20 20 20 - 

φS [-] 0,43 0,48 0,68 0,55 0,50 - 

Ared [ha] 0,28 0,35 0,40 0,15 0,07 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] 65 83 95 36 15 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] 110 140 160 61 26 - 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac 
(v.22.1.1) vilket baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvänd-
ningar. Då schablonhalterna innehåller stora osäkerheter bör resultaten ses som en fing-
ervisning och inte som exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för 
hela utredningsområdet med en nederbörd på 590 mm/år. Resultatet av beräkningarna 
redovisas i Bilaga 1. 

Utförda beräkningar för planerad situation baseras på en markanvändning i form av Fler-
familjshusområde och Skogsmark för Rönningeporten 2 och 3 samt för Sveafastigheters 
tekniska avrinningsområden 1 och 2. För Sveafastigheters tekniska avrinningsområde 3 
har en markanvändning i form av Radhusområde och Skogsmark använts. Tvärförbindel-
sens tekniska avrinningsområden 1 och 2 samt Salemsvägen motsvarar markanvänd-
ningen i tabell 5. Det tekniska avrinningsområdet för det planerade skolan har endast be-
räknats utifrån markanvändningen Skolområde. 

7.3 Fördröjningsbehov 

Beräkningar av flöden vid ett dimensionerande 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 
visar att det totala flödet inom utredningsområdet ökar från 251 l/s till 608 l/s. Enligt gäl-
lande riktlinjer ska dagvattensystem vid nybyggnation utformas för att klara ett 20-års-
regn. Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har skett i StormTac och presenteras i 
tabell 7. Volymen uppgår totalt till ca 435 m3 och baseras att det maximala utflödet från 
varje avrinningsområde begränsats till flödet vid befintlig situation. Om fördröjningsmaga-
sinen förses med strypta utlopp rekommenderas det att dimensionering sker för det ge-
nomsläppliga utflödet då utflödet blir beroende av magasinets fyllnadsgrad (Svenskt vat-
ten P110). Det genomsnittliga utflödet antas vara cirka 2/3 av det maximala utflödet9. 

 

9 Faktor för minskning av dimensionerande utflöde med hänsyn till att utloppsflödet inte är maximalt annat än vid 
max reglervolym. 
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Tabell 7. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån tekniska delavrinningsområden för att 
uppnå fördröjning av ett 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 och en rinntid på 20 minuter. I be-
räkningarna av fördröjningsvolym har det maximala utflödet till transportsystem nedströms begrän-
sats till flödet vid befintlig situation 

Tekniska delavrinningsområden 
Flöde: Befintlig 
situation [l/s] 

Flöde: Planerad 
situation [l/s] 

Erforderlig fördröj-
ningsvolym [m3] 

Tvärförbindelsen 1 5 19 20 

Tvärförbindelsen 2 22 63 50 

Tvärförbindelsen 3 20 62 50 

Salemsvägen   110 170 65 

Totalt Salems kommun 157 314 185 

Sveafastigheter 1 24 65 50 

Sveafastigheter 2  27 83 70 

Sveafastigheter 3  22 95 95 

Totalt Sveafastigheter 73 243 215 

Rönningeporten 2 11 36 30 

Rönningeporten 3  10 15 5 

Totalt Vestigia fastigheter AB 21 51 35 

Totalt för utredningsområdet 251 608 435 

 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreslagna åtgärder är framtagna utifrån Salems kommuns dagvattenstrategi med målet 
att verka för en bättre miljö, möjliggöra uppfyllnad av miljökvalitetsnormerna för vatten 
(MKN), minska risken för översvämningar samt lyfta dagvattenfrågan i ett tidigt skede. 
Dagvattenhanteringen inom kommunen ska i första hand omhändertas lokalt och plane-
ras i öppna anläggningar nära källan. Föreslagna dagvattenanläggningar är dimension-
eras för att klara ett 20-årsregn med 20 minuters varaktighet utan översvämning enligt 
Salems kommun dagvattenstrategi. 

För att säkra planerad bebyggelse inom utredningsområdet och för att hindra ytavrinning 
in mot fasad bör marken närmast huskropparna ges en kraftig marklutning ut från bygg-
naden. Svenskt vatten förespråkar i P105 en minsta lutning på 1:20 de närmsta tre met-
rarna från byggnaden, därefter kan markytan ges en flackare lutning. Då flera av 
huskropparna ligger i en sluttning är det även viktigt att marken uppströms byggnaden 
ges en lokal lutning ut från huskroppen. 

Bilaga 2 illustrerar ett översiktligt åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen samt erforder-
liga fördröjningsvolymer. Ett mer noggrant åtgärdsförslag för respektive delområde visas 
därefter i de följande bilagorna 2.1 till 2.5. 

Samtliga föreslagna skyfallsåtgärder framgår av PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (da-
terad 2022-03-18).  

8.1.1 Tvärförbindelsen 

Östra delen av Tvärförbindelsen (Tvärförbindelsen 1) 

Ett gräsbeklätt makadammagasin föreslås längs med vägens norra sida, mellan väg och 
planerat skolområde, se Bilaga 2.1. Enligt tabell 7 krävs en fördröjning motsvarande ca 
20 m3 för att inte öka flödesbelastningen ut från området jämfört med idag. Antaget ett 
poröst lager på ca 0,5 m samt en porositet på ca 30 procent, krävs ett minsta ytbehov på 
ca 135 m2 för att möjliggöra erforderlig fördröjningsvolym. Som åtgärd föreslås gräsbe-
klätt makadammagasin om 164 m2 vilket ger en fördröjningsvolym om ca 24 m3.  
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Vägen vid Tvärförbindelsens norra del planeras anläggas bomberad. Utformningen med-
för att föreslagen dagvattenåtgärd bör anläggas längs vägens båda sidor. Detta för att 
möjliggöra avrinningen av vägdagvattnet till anläggningarna.  

Västra delen av Tvärförbindelsen (Tvärförbindelsen 2) 

Det gräsbeklädda makadammagasinet som föreslagits för Tvärförbindelsens norra delar 
föreslås fortsätta även söderut, se Bilaga 2.1. Vägen planeras att skevas norrut inom 
detta område varför stråken dimensioneras för att omhänderta samtligt vägdagvatten.  

Parkeringsytan rekommenderas anläggas med en svag lutning åt sydväst mot en angrän-
sande översilningsyta/torrdamm som planeras att anläggas i anslutning till parkeringen.  

Enligt tabell 7 krävs en fördröjning motsvarande ca 50 m3 för att inte öka flödesbelast-
ningen ut från området jämfört med idag. För beräkningarna har det antagits att maka-
dammagasinet anläggs med ett poröst lager på ca 0,5 m samt en porositet på ca 30 pro-
cent. Utifrån detta antagande krävs ett minsta ytbehov på ca 214 m2 för makadammaga-
sinet kombinerat med översilningsytan om 192 m2 för att möjliggöra erforderlig fördröj-
ningsvolym. Översilningsytan har även multifunktion då den är planerat för att omhän-
derta stora mängder vatten vid skyfall, ytan är därmed större än vad som krävs för om-
händertagande av enbart dagvatten.  

Skolområdet (Tvärförbindelsen 3) 

Då skolområdets exakta utformning inte är framtagen i detta skede föreslås inga plats-
specifika åtgärder. Istället föreslås mer generella åtgärder för att skapa en uppfattning om 
nödvändiga insatser. Enligt tabell 7 behöver skolområdet fördröja en volym motsvarande 
ca 50 m3 för att inte öka flödesbelastningen ut från området jämfört med idag, se bi-
laga 2.1. Enligt pågående VA-projektering föreslås skolområdet avvattnas via en servis-
anslutning i riktning mot Salemsvägen. 

För att skapa en så bra renande och fördröjande dagvattenhantering som möjligt föreslås 
stora delar av området anläggas med genomsläpplig beläggning. Erforderlig fördröjnings-
volym kan exempelvis omhändertas och renas i infiltrationsstråk/regnväxtbäddar. Antaget 
att båda typerna av dagvattenåtgärder anläggs med ytmagasin med djup 0,15 m, ett po-
röst lager med djup 0,5 m samt en porositet på ca 15 procent, krävs en minsta anlägg-
ningsyta på 230 m2 för att möjliggöra erforderlig fördröjningsvolym.  

När planeringen av skolområdet kommit längre bör denna dagvattenutredning uppdateras 
för att skapa en dagvattenhantering som är utformad efter det planerade bebyggelsen. 
De åtgärder som väljs inom skolområdet bör placeras nedströms avrinningsområdet, i 
lågpunkter och så nära källan som möjligt. Dagvatten som avrinner på hårdgjorda ytor så 
som exempelvis tak och gård ska avledas till en dagvattenanläggning för rening och för-
dröjning.  

Inom skolområdet har det även att lokaliseras två lågpunkter för omhändertagning av 
skyfall, för mer information om utformning se framtagen Skyfallsutredning. 

8.1.2 Salemsvägen 

Det gräsbeklädda makadammagasinet som föreslagits inom Tvärförbindelsens föreslås 
delvis även längs med Salemsvägen tillsammans med ett längre öppet makadammaga-
sin samt nedsänkta regnväxtbäddar, se Bilaga 2.2. Vägen planeras anläggas bomberad 
varför åtgärden bör anläggas längs vägens båda sidor. Enligt tabell 7 krävs en fördröjning 
motsvarande ca 65 m3 för att inte öka flödesbelastningen ut från området jämfört med 
idag.  

De gräsbeklädda makadamdike rekommenderas i Salemsvägens norra och södra delar. 
Längs vägens mittersta delar föreslås ett öppet makadamdike, längs vägens nordöstra 
kant, samt ett stråk med nedsänkta regnväxtbäddar, längs vägens sydvästra sida mot 
Sveafastigheter. För beräkningarna har det antagits att regnväxtbäddarna anläggs med 
ytmagasin med djup 0,3 m, ett poröst lager med djup 0,5 m samt en porositet på ca 15 
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procent. För det öppna makadamdiket har det antagits att de anläggs med ett poröst la-
ger på ca 0,5 m samt en porositet på ca 30 procent.  

Med anledning av behov som ställs vid skyfallshantering har regnväxtbäddarna och det 
öppna makadamdiket överdimensionerats i förhållande till de krav som ställs på fördröj-
ningsvolym gällande dagvatten. Totalt föreslås en area på 400 m2 för makadamdiket och 
en motsvarande area på 392 m2 för regnväxtbäddar. Detta ger en fördröjningsvolym på 
60 m3 respektive 147 m3, totalt 207 m3.  

8.1.3 Sveafastigheter 

Som beskrivs i avsnitt 4.2 har grundvattennivåer uppmätts i nivå med befintlig markyta 
inom de tekniska delavrinningsområdena Sveafastigheter 1-3. De ytliga grundvattennivå-
erna behöver tas i beaktning vid höjdsättning av kvarteret och utformandet av dagvatten-
åtgärderna.  

Den framtida höjdsättningen av Sveafastigheter innebär att markytan generellt höjs i jäm-
förelse befintligt. Vissa lägre liggande områden kommer kvarstå belägna ifrån planerad 
bebyggelse. Omkring och inom Sveafastigheter 2 (centralt inom kvarteret) och Sveafas-
tigheter 3 (radhusområdet) kommer även markavvattning ske i form av infiltrationsstråk 
där vattnet avleds mot Tvärförbindelsen.  

Den förändrade markanvändningen medför en större andel hårdgjorda ytor vilket på sikt 
minskar den lokala grundvattenbildningen och ökar den ytliga avrinningen vilket bedöms 
ha en avsänkande effekt på grundvattennivåerna.  

Detta bedöms sammantaget möjliggöra nedan föreslagen dagvattenhantering. 

Flerfamiljshusområde längs Salemsvägen (Sveafastigheter 1) 

Inom delavrinningsområdet Sveafastigheter 1 föreslås åtgärder i form av regnväxtbäddar 
och avledande dike/mur. Det är enbart regnväxtbäddarna som hanterar fördröjningen och 
avledande dike/mur syftar primärt att avleda vatten från det kuperade skogsområdet syd-
väst om Sveafastigheter 1. Enligt tabell 7 krävs en fördröjning motsvarande ca 50 m3. 
Inom Sveafastigheter 1 föreslås regnväxtbäddarna vara nedsänkta 0,15 m med ett poröst 
lager på 0,5 m och en dränerbar porositet på 15 procent. Regnväxtbäddarna behöver ha 
ett minsta ytbehov på totalt 220 m2 för att uppnå tillräcklig fördröjning. Som illustreras i Bi-
laga 2.3 förslås regnväxtbäddarna placeras fördelat mellan de tre huskropparna. Då hu-
sens taklutning ännu ej är fastställda kan den exakta lokaliseringen av regnväxtbäddarna 
behöva anpassas efter taklutning och möjlig placering av utkastare. 

Om källare anläggs bör detta göras på ett säkert och fackmannamässigt sätt så att 
grundvatten och/eller infiltrerande ytvatten inte tränger in i byggnaden. 

Flerfamiljshusområde centralt inom kvarteret (Sveafastigheter 2) 

Inom det centrala delavrinningsområdet Sveafastigheter 2 föreslås åtgärder i form av 
regnväxtbäddar och ett infiltrationsstråk. Enligt tabell 7 krävs en fördröjning motsvarande 
ca 70 m3. Inom Sveafastigheter 2 föreslås regnväxtbäddar med samma uppbyggnad som 
för Sveafastigheter 1, se ovan. Infiltrationsstråket förslås konstrueras med en minsta ned-
sänkning på 0,2 m och ett poröst lager på 0,5 m och en dränerbar porositet på 15 pro-
cent. Infiltrationsstråket är en multifunktionell anläggning för både dagvatten och skyfalls-
hantering. Se framtagen skyfallsutredning, för mer information gällande utformning och 
dimensionering.  

Regnväxtbäddarna behöver ett minsta ytbehov på totalt 95 m2 och infiltrationsstråket 200 
m2 för att uppnå tillräcklig fördröjning, dock styrs utformningen av infiltrationsstråket även 
av skyfallsutredningen. Som illustreras i Bilaga 2.3 förslås regnväxtbäddarna placeras på 
huskropparnas östra sida. Infiltrationsstråket är placerat väster om byggnaderna mot den 
interna vägen inom delområdet för att primärt hantera vatten från vägen. Utformningen av 
vägen är ännu inte bestämd men för att uppnå god rening bör vägen vara skevad mot 
dagvattenåtgärden. 
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Om källare anläggs bör detta göras på ett säkert och fackmannamässigt sätt så att 
grundvatten och/eller infiltrerande ytvatten inte tränger in i byggnaden. 

Radhusområde (Sveafastigheter 3) 

Inom det västra delavrinningsområdet Sveafastigheter 3 föreslås regnväxtbäddar och ett 
långt infiltrationsstråk delvis kombinerat med ett avledande dike. Enligt tabell 7 krävs en 
fördröjning motsvarande ca 95 m3. Inom Sveafastigheter 3 föreslås regnväxtbäddar med 
samma uppbyggnad som för Sveafastigheter 1 och 2 och infiltrationsstråk med samma 
uppbyggnad som för Sveafastigheter 2. Regnväxtbäddarna behöver ha ett minsta ytbe-
hov på ca 160 m2 och infiltrationsstråket 230 m2 för att uppnå tillräcklig fördröjning. Som 
illustreras i Bilaga 2.3 förslås regnväxtbäddarna placeras på radhuslängornas kortsidor. 
Infiltrationsstråket är placerat bakom radhuslängorna längs med hela delavrinningsområ-
det. Den är även tänkt att hantera vatten från den lilla vändgatan inom delavrinningsom-
rådet. Utformningen av vägen är ännu inte bestämd med för att uppnå god rening bör den 
vara skevad mot dagvattenåtgärden. 

Utöver dagvattenhanteringen ska infiltrationsstråket även utformas för att avleda stora 
regn och skyfall, se framtagen skyfallsutredning. För att mindre regn inte ska avvattnas 
direkt ut mot gatan från söder kan en kupolbrunn anslutas i slutet av skyfallsdiket.  

Om källare anläggs bör detta göras på ett säkert och fackmannamässigt sätt så att 
grundvatten och/eller infiltrerande ytvatten inte tränger in i byggnaden. 

8.1.4 Rönningeporten 2 (Vestigia Fastigheter AB) 

Vid Rönningeporten 2 så är antagandet att det är ett sadeltak där det avrinner vatten åt 
båda hållen från taket. Detta på grund av att inte allt vatten ska ledas in till bakgården. 
Enligt tabell 7 så krävs en fördröjning motsvarande ca 30 m3. Då den erforderliga fördröj-
ningsvolymen är relativt stor för denna kuperade fastighet har endast en volym på 25 m3 
möjliggjorts i nuläget. Resterande volym, ca 5 m3, kompenseras inom Rönningeporten 3 
som har en betydligt mindre volym till följd av att fastigheten sedan innan till stor del be-
stått av en parkeringsyta. Kompensationen anses fördelaktig sett till både rening och för-
dröjning av dagvattnet. Dagvattenbelastningen till kommunens huvudledning i Salemsvä-
gen påverkas inte negativt då båda fastigheterna ansluter till samma ledningsnät med ett 
relativt kort avstånd till varandra. Kompensationen innebär även att en större andel av ett 
regns första och mest förorenade dagvatten, s.k. first flush, tillåts renas vid Rönningepor-
ten 3. 

Dagvattnet föreslås omhändertas i regnväxtbäddar och antas vara nedsänkta med ett 
djupt ytlager på 0,2 m samt ett poröst lagar på 0,5 m med en porositet på ca 15 procent. 
Erforderlig fördröjningsvolym ger då upphov till ett minsta ytbehov om ca 90 m2. Antaget 
en fördelning av bäddarna på ca 50 % på vardera sida av byggnaden behövs en minsta 
yta om ca 45 m2 anläggas längs med Salemsvägen respektive terrassytan på bakgården. 
Föreslagen dagvattenhantering illustreras i Bilaga 2.4. 

För att leda bort vatten från berget nordöst om området vid skyfall föreslås ett avledande 
dike, se framtagen skyfallsutredning. Diket rekommenderas ges en svag lutning i riktning 
mot Säbytorgsvägen. Det är viktigt att fall skapas bort från byggnaden. Syftet med avled-
ningen är inte att fördröja markavrinningen utan endast att säkra byggnaden från till-
strömmande vatten. Diket bör dimensioneras för att möjliggöra avledning från ett 100-års-
regn med klimatfaktor, antaget ett tillrinningsområde på ca 2 000 m2 från naturmarken i 
nordöst kan ett flöde på ca 25 l/s förväntas avrinna till diket. För att mindre regn inte ska 
avvattnas direkt ut mot gatan kan en kupolbrunn anslutas i slutet av skyfallsdiket. Om 
brunn och ledningsnätet dimensioneras för att avleda ett 20-årsregn bör dessa anpassas 
efter en avrinning på ca 15 l/s. En god dränering bör även anläggas längs med husgrun-
den för en snabb avledning av eventuellt tillrinnande vattnet. 

Om källare anläggs bör detta göras på ett säkert och fackmannamässigt sätt så att 
grundvatten och/eller infiltrerande ytvatten inte tränger in i byggnaden. 
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8.1.5 Rönningeporten 3 (Vestigia Fastigheter AB) 

På varsin sida av bostadshuset föreslås regnväxtbäddar dit takvatten leds för rening och 
fördröjning. Enligt tabell 7 krävs en fördröjning motsvarande 5 m3. Kapaciteten hos växt-
bäddarna vid Rönningeporten 3 har utöver denna volym även utökats med 5 m3 för att 
kompensera det underskott på kapacitet som finns hos Rönningeporten 2, totalt möjlig-
görs därför omhändertagning av ca 10 m3. Kompensationen anses fördelaktig sett till 
både rening och fördröjning av dagvattnet. Dagvattenbelastningen till kommunens huvud-
ledning i Salemsvägen påverkas inte negativt då båda fastigheterna ansluter till samma 
ledningsnät med ett relativt kort avstånd till varandra. Kompensationen innebär även att 
en större andel av ett regns första och mest förorenade dagvatten, s.k. first flush, tillåts 
renas vid Rönningeporten 3. 

Växtbaddarna föreslås vara nedsänkta 0,2 m med ett poröst lagar på 0,5 m och en drä-
nerbar porositet på 15 procent. Med antagandet krävs ett minsta ytbehov på ca 40 m2 för 
att möjliggöra erforderlig fördröjningsvolym. Föreslagen dagvattenhantering illustreras i 
Bilaga 2.5. 

För att leda bort vatten från berget väster om området vid skyfall föreslås ett avledande 
dike. Diket rekommenderas ges en svag lutning i riktning mot ytan mellan Rönningepor-
ten 3 och Sveafastigheter. Det är viktigt att fall skapas bort från byggnaden. Ytan mellan 
fastigheterna bör ges en tydlig låglinje i öst-västlig riktning, mellan de två föreslagna 
byggnaderna, med en lutning österut så att vatten som uppkommer vid stora regn kan av-
ledas mot Salemsvägen. Syftet med avledningen är inte att fördröja markavrinningen 
utan endast att säkra byggnaden från tillströmmande vatten. Diket bör dimensioneras för 
att möjliggöra avledning från ett 100-årsregn med klimatfaktor, antaget ett tillrinningsom-
råde på ca 1 500 m2 från naturmarken i väst kan ett flöde på ca 20 l/s förväntas avrinna 
till diket. För att mindre regn inte ska avvattnas direkt ut mot gatan kan en kupolbrunn an-
slutas i slutet av skyfallsdiket. Om brunn och ledningsnätet dimensioneras för att avleda 
ett 20-årsregn bör dessa anpassas efter en avrinning på ca 10 l/s. En god dränering bör 
även anläggas längs med husgrunden för en snabb avledning av eventuellt tillrinnande 
vattnet. 

Om källare anläggs bör detta göras på ett säkert och fackmannamässigt sätt så att 
grundvatten och/eller infiltrerande ytvatten inte tränger in i byggnaden. 

8.1.6 Stora regn och Skyfall 

Efter exploatering kommer marknivåerna inom området justeras och leda till en föränd-
ring för de nuvarande lågpunkterna vilka framgår av figur 25.  

Vid simulering utförd av DHI inom ramen för framtagen skyfallsutredning konstaterades 
att det krävdes skyfallsåtgärder för att möjliggöra ett gott omhändertagande av vatten vid 
ett simulerat klimatanpassat 100-årsregn.  

Föreslagna åtgärder framgår i sin helhet i PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (daterad 
2022-03-18). Vissa av de föreslagna åtgärderna utgörs av multifunktionella dagvatten- 
och skyfallsåtgärder medan vissa åtgärder enbart syftar till att hantera skyfall.  

Ett urval av föreslagen skyfallshantering: 

• Skyfallsytor inom Sveafastigheter 2.  

• Skyfallsytor inom Tvärförbindelse 2, södra delen mot Rönningevägen.  

• Skyfallsytor inom Tvärförbindelse 3.  

• Skyfallsyta uppströms vall, nordöst om Salemsvägen.  

• Höjdsättning i syfte att styra ytliga vattenflöden. 

• Avskärande stråk bland annat inom Sveafastigheter 1.  

• Lågstråk väster om Salemsvägen med multifunktion som regnväxtbäddar.  

Utifrån utförd utredning bedömer DHI att planerad exploatering med framtagen skyfalls-
hantering säkerställer att Länsstyrelsens rekommendationer för översvämningssäkring av 
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ny bebyggelse efterföljs. Nya byggnader tar ej skada och framkomligheten till ny bebyg-
gelse säkras. Exploateringen bedöms ej heller medföra förvärrad konsekvens för om-
kringliggande områden vid skyfall. I figur 26 framgår resultatet från skyfallsutredningens 
simulering av maximalt vattendjup i samband med ett klimatanpassat 100-årsregn för 
framtida situation efter exploatering med i skyfallsutredningen beskrivna åtgärder. Utifrån 
maximala vattendjupsresultaten framgår att översvämningsvolymer kontrolleras väl av 
framtagna skyfallsanläggningar. 

I Bilaga 2 illustreras föreslagen skyfallshantering översiktligt samt önskvärda, översiktliga, 
sekundära avrinningsstråk för hela utredningsområdet. Bilaga 2.1 till 2.5 visar föreslagna 
åtgärder och sekundära avrinningsstråk per delområde. För fullständig beskrivning av 
skyfallshantering se PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta.  

 

Figur 26. Figur 4-4 från PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta (daterad 2022-03-18). Beräknade 
maximala vattendjup vid ett klimatanpassat 100-årsregn för framtida situation med åtgärder.  
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8.2 Principlösningar 

8.2.1 Skelettjordar med träd 

Dagvattenhantering i skelettjordar med träd, se figur 27 och 28, är en teknik som är an-
vändbar i anslutning till vägar, parkeringsytor och bostadsgårdar. Anläggningarna utfor-
mas som makadamfyllda gropar där dagvatten kan renas och magasineras i filtermateri-
alet. Reningen i jordarna sker bland annat genom sedimentering och infiltration i anlägg-
ningen samt genom trädens vatten- och näringsämnesupptag i rötterna.  

Vid trädens etableringsfas krävs regelbunden bevattning och regelbunden kontroll av 
växtligheten. Underhåll i form av rensning av inloppsbrunnar bör utföras kontinuerligt för 
att upprätthålla vattentillförseln och syreintag. Genomsläppligheten i filtermaterialet kan 
minska med tiden om föroreningsbelastningen från avrinningsområdet är stort, detta gör 
att skelettjorden kan behöva luckras upp eller tas bort och bytas ut vid jämna tillfällen. 
Genom att installera ett sedimentfång innan växtbädden kan ackumulerande sediment 
minska i anläggningens in- och utlopp. Underhållsintervallet för anläggningen kan på så 
vis minskas men kräver istället en regelbunden tömning av sedimentfånget. 

 

Figur 27. Möjlig utformning av skolgård med underliggande skelettjordar med träd (Illustration: 
Funkia) 

 

Figur 28. Principskiss för en skelettjord med träd (Illustration: SVOA). 
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8.2.2 Makadamdiken, avskärande diken och infiltrationsstråk 

Åtgärdsförslag på dagvattenhantering genom infiltration i öppna diken eller infiltrations-
stråk, se figur 29, ger generellt god fördröjning och rening av dagvatten. Normalt är an-
läggningen torrlagt för att vid nederbörd ta emot avrinnande dagvatten. För att upprätt-
hålla reningsfunktionen och förhindra erosion i anläggningen bör den längsgående lutning 
inte överstiga 2 %. Rening och fördröjningskapaciteten hos diket eller infiltrationsstråket 
beror av infiltrationskapaciteten där ett växtbeklätt dike förbättrar möjligheterna för växt-
upptag och fastläggning men ger en något långsammare infiltration. Magasinsförmågan 
kan förbättras ytterligare genom att komplettera diket/stråket med ett underliggande lager 
av stenfyllning av makadam. Ett gräsbeklätt makadamfyllt dike, se tvärsnitt i figur 30, har 
en generellt en porositet på 30 %. 

 

Figur 29. Gräsbeklätt infiltrationsstråk med underliggande makadammagasin (Bilder från VA-SYD 
och SVOA). 

 

Figur 30. Principskiss av ett gräsbeklätt infiltrationsstråk med underliggande makadammagasin (Il-
lustration: SVOA). 

8.2.3 Regnväxtbäddar  

Regnväxtbäddar kan utformas som en planteringsyta som mottar dagvatten från hård-
gjorda ytor. Den övre delen av växtbädden utformas som ett ytmagasin dit vatten kan till-
rinna och tillfälligt uppehållas. Vatten infiltrerar sedan genom markbäddens lager och re-
nas genom upptag till mark och växter. Underliggande lager anläggs med makadam. Bot-
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ten kan utföras tät eller genomsläpplig. Dagvatten bör ledas till markbädden via ytlig av-
rinning. Växtbädden kan göras som en nedsänkt bädd eller en upphöjd planteringslåda 
med växter eller träd, se figur 31.  

För att bibehålla funktionen behöver anläggningar underhållas och driftas kontinuerligt i 
form av vattning vid etablering, ogräsrensning, rening kring inlopp/utlopp och brunnar och 
luckring av jorden.  

 

Figur 31. Exempelbild på en upphöjd växtbädd (Foto: Bjerking AB). 

8.2.4 Torrdamm och översvämningsyta 

En torrdamm eller översvämningsyta är en effektiv anläggning för att tillfälligt hantera 
höga flöden vid stora regn. Rätt utformad kan anläggningen även användas som park-
mark, aktivitetsyta eller annan mångfunktionell yta under torrperioder, se figur 32 och 33. 
Anläggningarna anläggs vanligtvis i form av en nedsänkt grönyta dit dagvattnet kan avle-
das ytligt, vid stora regn bildas en vattenspegel över den annars torra ytan. Avtappning 
sker antingen via infiltrering i marken eller via ett strypt utlopp till ledning eller dike. Slänt-
lutningen i torrdammen/översvämningsytan bör inte överstiga 10 grader, det är dock vik-
tigt med en effektiv dränering mellan fyllnadstillfällena så att markytan kan återhämta sig. 
För att minska flödeshastigheten och öka anläggningens reningsförmåga bör vattnet spri-
das jämnt över hela anläggningsytan. Reningseffekten hos en gräsbeklädd torr-
damm/översvämningsyta består i första hand av en partikelbunden reduceringsförmåga. 
Om vattnet tillåts infiltrera ner i marken ökar reningsförmågan för anläggningen ytterligare 
då även lösta föroreningar renas. 

Den mekaniska skötseln underlättas av en relativ flack släntlutning. Gräsytan kräver kon-
tinuerlig skötsel där eventuellt uppkomna buskar och träd tas bort. Efter stora regn och 
höga flöden kan sediment behöva avlägsnas från ytan. Ingen större skötsel bör utföras 
direkt efter ett kraftigt regn, ytan kan behöva torkas ut ordentligt för att orka bära upp 
tyngre maskinerna. 
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Figur 32. Principskiss av en torrdamm/översvämningsyta (Illustration: SVOA). 

 

Figur 33. Illustration av en anlagd torrdamm/översvämningsyta (Illustration: SVOA). 

8.2.5 Översilningsytor 

En översilningsyta är en lutande yta till vilken vatten leds fördelat längs den övre kanten. 
Vattnet flödar sedan jämnt och långsamt mot exempelvis ett uppsamlingsdike eller led-
ning, se figur 34. Översilningsytan bör utformas med en lutning på 2-10 procent och läng-
den bör vara 5-25 meter och bredden minst 3 meter. Översilningsytan bör ha ett sam-
manhängande växttäcke av exempelvis gräs för att förhindra erosion och tillse att ytan 
fortsatt förblir genomsläpplig.  

Reningsförmågan påverkas av den underliggande jordarten och den ytliga växtligheten. 
Underhållet bör utföras löpande genom inspektion, renhållning och gräsklippning.  

 

Figur 34. Illustration av en anlagd översilningsyta (Illustration: SVOA). 
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8.3 Reningseffekt 

Generella reningseffekter för respektive tekniskt avrinningsområde redovisas i tabell 8. 
Reningseffekterna bör ses som en fingervisning och kan ge en indikation över hur det 
framtida föroreningsbidraget från planområdet kan komma att påverkas efter föreslagen 
dagvattenhantering. Reningseffekterna baseras på en rening i regnväxtbäddar och infilt-
rationsstråk, benämnda Biofilter i StormTac, för de tekniska avrinningsområdena inom 
Sveafastigheter samt för Rönningeporten 2 och 3. Reningseffekterna inom Tvärförbindel-
sen 1 baseras på en rening i regnväxtbäddar. Tvärförbindelsen 2 och 3 beräknas renas 
genom infiltration i makadamdiken samt med en översilningsyta. För Salemsvägen base-
ras reningen på makadamdiken och regnväxtbäddar. 

Tabell 8. Generella reningseffekter som uppkommer inom respektive tekniskt avrinningsområde 
(StormTac v.22.1.1) 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Tvärförbindelsen 1 

70 65 91 84 90 74 86 71 94 63 

Tvärförbindelsen 2 

55 51 71 68 72 61 68 61 82 67 

Tvärförbindelsen 3 

73 56 87 78 87 87 63 83 83 89 

Salemsvägen 

61 58 76 71 74 71 70 60 76 54 

Sveafastigheter 1 

82 66 92 85 92 87 68 81 87 93 

Sveafastigheter 2 

85 70 95 86 94 88 71 82 91 93 

Sveafastigheter 3 

85 70 95 78 93 82 75 74 91 91 

Rönningeporten 2 (Vestigia Fastigheter AB) 

85 70 95 80 94 83 71 78 89 90 

Rönningeporten 3 (Vestigia Fastigheter AB) 

85 69 94 81 94 84 70 78 88 91 

Utförda föroreningsberäkningar för befintlig situation, planerad situation utan dagvattenåt-
gärder samt planerad situation med föreslagna dagvattenåtgärder redovisas i Bilaga 1. 
Enligt utförda föroreningsberäkningar minskar samtliga utvärderade föroreningar till 
mängder och halter för den planerade situationen med föreslagna dagvattenåtgärder im-
plementerade jämfört med befintlig situation.  

Då exploateringen enligt beräkningar leder till en minskning av beräknade föroreningar 
bedöms föreslagna dagvattenåtgärder inom området bidra till att minska föroreningsbi-
draget från planområdet vilket möjliggör uppfyllandet av MKN i vattenförekomsten Uttran. 

8.4 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och 
källor till föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis 
bör tak- och fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda 
plåttak avger organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till 
ökad tillförsel av näringsämnen till dagvattnet. Planen bör därför inte föreskriva material 
som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts 
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upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att und-
vika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de material som 
ska användas vid byggnation. 

8.5 Ansvarsfördelning 

Följande ansvarsfördelning bör gälla för föreslagna dagvattenåtgärder inom resp. delom-
råde: 

• Tvärförbindelsen och Salemsvägen, Allmän platsmark, Ansvarig part: Salems 
kommun. 

• Sveafastigheter, Kvartersmark, Ansvarig part: Sveafastigheter 

• Rönningeporten 2 och 3, Kvartersmark, Ansvarig part: Vestigia Fastigheter AB 

 Fortsatt arbete 

För att klara ställda krav på skyfalls- och dagvattenhanteringen inom planområdet är det 
viktigt att föreslagna åtgärder efterlevs och implementeras i det fortsatta projekteringsar-
betet.  

 Slutsats och rekommendationer 

Genomförandet av detaljplanen innebär en stor förändring på befintlig markanvändning. 
Utredningsområde som tidigare bestått av ca 70 procent skogsmark hårdgörs till stora 
delar vilket ökar flödes- och föroreningsbelastningen i området. Beräkningar av flöden vid 
ett dimensionerande 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 visar att det totala flödet 
inom utredningsområdet kan förväntas öka med ca 360 l/s. Enligt gällande riktlinjer ska 
renande och fördröjande åtgärder anläggas vid nybyggnation för att klara ett 20 minuters 
20-årsregn. Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym visar på att totalt ca 435 m3 
dagvatten bör omhändertas inom utredningsområdets samtliga delområden. 

För att möjliggöra en effektiv rening av dagvattnet inom utredningsområdet har huvudsak-
ligen gröna, öppna, dagvattenlösningar föreslagits. Åtgärderna har föreskrivits lokalt med 
målet att omhänderta dagvattnet så nära källan som möjligt. Inom kvartersmark har fram-
för allt regnväxtbäddar samt större infiltrationsstråk föreslagits. För allmän platsmark vid 
Tvärförbindelsen och Salemsvägen har gräsbeklädda/öppna makadamdiken, regnväxt-
bäddar samt en översilningsyta föreslagits. 

Efter implementering av föreslagen dagvattenhantering minskar föroreningsbidraget för 
samtliga undersökta föroreningar. Fokus vid anläggning av samtliga dagvattenlösningar 
bör vara att optimera reningen av näringsämnen i dagvatten. Detta kan generera ytterli-
gare positiva effekter för att uppnå MKN för ytvatten i vattenförekomsten Uttran. Ett ge-
nomförande av planen bör därmed inte försämra möjligheten att uppnå MKN för ytvatten i 
vattenförekomsten Uttran, förutsatt att föreslagen dagvattenhantering efterlevs. 

Utifrån utförd skyfallsutredning bedömer DHI att planerad exploatering med framtagen 
skyfallshantering, se PM Skyfallsutredning, Södra Hallsta. säkerställer att Länsstyrelsens 
rekommendationer för översvämningssäkring av ny bebyggelse efterföljs. Nya byggnader 
tar ej skada och framkomligheten till ny bebyggelse säkras. Exploateringen bedöms ej 
heller medföra förvärrad konsekvens för omkringliggande områden vid skyfall.  
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BILAGA 1 – FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac (v.22.1.1) vilket baseras på 
schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändningar. Då schablonhalterna innehåller stora osäkerheter 
bör resultaten ses som en fingervisning och inter som exakta mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts 
för hela utredningsområdet med en nederbörd på 590 mm/år. 

Tabell 1. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.22.1.1). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder 

Planerad situation med 
föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,72 2,6 0,67 

Kväve (N) kg/år 10 25 9,9 

Bly (Pb) kg/år 0,058 0,14 0,019 

Koppar (Cu) kg/år 0,14 0,35 0,081 

Zink (Zn) kg/år 0,31 0,91 0,12 

Kadmium (Cd) kg/år 0,0023 0,0066 0,0013 

Krom (Cr) kg/år 0,048 0,13 0,040 

Nickel (Ni) kg/år 0,052 0,10 0,027 

Suspenderad substans (SS) kg/år 390 830 130 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,00014 0,00044 0,000066 

 

Tabell 2. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.22.1.1). 
Halter som överskriver befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Enhet 
Befintlig 
situation 

Planerad situation utan 
dagvattenåtgärder 

Planerad situation med 
föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) µg/l 69 170 43 

Kväve (N) µg/l 1 000 1600 630 

Bly (Pb) µg/l 5,6 9,0 1,2 

Koppar (Cu) µg/l 13 23 5,2 

Zink (Zn) µg/l 30 59 7,6 

Kadmium (Cd) µg/l 0,22 0,43 0,082 

Krom (Cr) µg/l 4,7 8,2 2,6 

Nickel (Ni) µg/l 5,0 6,7 1,8 

Suspenderad substans (SS) µg/l 38 000 53000 8600 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,014 0,028 0,0043 
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Bilaga 2 - Åtgärdsförslag Södra Hallsta

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans

0 60 12030 Meter

¯
Tvärförbindelsen 3

LOD
Då skolområdets exakta utformning inte
är framtagen i detta skede föreslås inga
platsspecifika åtgärder. 

Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Tvärförbindelsen 2

Omhändertagning av
dagvatten i gräsbeklätt
makadamdike
Erforderlig
fördröjningsvolym, 50 m3

Sveafastigheter 3

Omhändertagning av
dagvatten i r egnväxtbäddar
och Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjningsvolym,
95 m3

Salemsvägen

Omhändertagning av dagvatten i gräsbeklätt makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 65 m3

Rönningeporten 3
(Vestigia Fastigheter AB)

Omhändertagning av dag-
vatten  i regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjnings-
volym, 5 m3

Föreslagen fördröjnings-
volym, 10 m3

Tvärförbindelsen 1

Omhändertagning av dagvatten i
gräsbeklätt makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 20 m3

Sveafastigheter 1

Omhändertagning av dagvatten i
regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Sveafastigheter 2

Omhändertagning av dag-
vatten  i regnväxtbäddar
och Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjnings-
volym, 70 m3

Rönningeporten 2
(Vestigia Fastigheter AB)

Omhändertagning av
dagvatten  i regn-
växtbäddar
Erforderlig fördröjnings-
volym, 30 m3

Föreslagen fördröjnings-
volym, 25 m3

Stora regn och
Skyfall

Hanteringen av stora
regn och skyfall har
utretts och beskrivs
närmare i Skyfalls-
utredning Södra
Hallsta , endast
placering av kritiska
höjd-/ lågpunkter och
stråk markeras ut här.
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Bilaga 2.1 - Åtgärdsförslag Tvärförbindelsen

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans

0 30 6015 Meter

¯
Tvärförbindelsen 3

LOD
Då skolområdets exakta utformning inte är
framtagen i detta skede föreslås inga
platsspecifika åtgärder. 

Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Regnväxtbäddar (biofilter) har antagits för
rening.

Tvärförbindelsen 2
Hantering av dagvatten från tvärförbindel-
sen samt närliggande hårdgjorda ytor.

Gräsbeklätt Makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 32 m3

Anläggnings antaganden:
Djup: 0,5 meter
Porositet: 30 %
Ytbehov: 214 m2

Skissade ytor motsvarar ca 240 m2

Stora regn och Skyfall
Fyra lågpunkter har skapats för omhändertagning av vatten som
uppkommer vid stora regn och skyfall. Se vidare
Skyfallsutredning Södra Hallsta  för mer information gällande
utformning och dimensionering.

Kritiska höjdpunkter för att avleda vattnet till närliggande
lågpunkter markeras med

Tvärförbindelsen 1

Gräsbeklätt
Makadamdike
Erforderlig
fördröjningsvolym, 20 m3

Anläggnings antaganden:
Djup: 0,5 meter
Porositet: 30 %
Ytbehov: 135 m2

Tvärförbindelsen 2

Översilningsyta
Erforderlig
fördröjningsvolym, 18
m3

Anläggnings
antaganden:
Ytbehov: 192 m2

Multifunktion:
Anpassad för skyfall
(se vidare
Skyfallsutredning
Södra Hallsta  för
mer information
gällande utformning
och dimensionering).
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Bilaga 2.2 - Åtgärdsförslag Salemsvägen

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans
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Gräsbeklätt/öppet Makadamdike
Erforderlig fördröjningsvolym, 30 m3(av 65 m3)
Faktisk fördröjningsvolym: 60 m3

Anläggnings antaganden:
Djup: 0,5 meter
Porositet: 30 %
Ytbehov: 400 m2 

Skissade ytor motsvarar ca 450 m2

Regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 35 m3(av 65 m3)

Faktisk fördröjningsvolym: 147 m3

Multifunktion: Anpassad för skyfall (se vidare
Skyfallsutredning Södra Hallsta  för mer
information gällande utformning och
dimensionering)

Anläggnings antaganden:
Djup ytmagasin resp. poröst lager: 0,3 m
resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 392 m2 

Skissade ytor motsvarar ca 325 m2

Stora regn och Skyfall
Två lågpunkter har skapats för
omhändertagning av vatten som
uppkommer vid stora regn och
skyfall. Vattnet som omhändertas i
dessa punkter uppkommer främst
från områden utanför planområdet.
För att minska flödesbelastningen
på Salemsvägen vid dessa regn har
två skyfallsvägar skapats på
respektive sida om vägen. Se
vidare Skyfallsutredning Södra
Hallsta  för mer information
gällande utformning och
dimensionering.

Kritiska höjdpunkter för att avleda
vattnet till närliggande lågpunkter
markeras med
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Bilaga 2.3 - Åtgärdsförslag Sveafastigheter

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans
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Sveafastigheter 3

Regnväxtbäddar och
Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjningsvolym,
95 m3

Anläggnings antaganden för
Regnväxtbädd:
Djup ytmagasin resp. poröst
lager: 0,15 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 160 m2 

Anläggnings antaganden för
Infiltrationsstråk:
Djup ytmagasin resp. poröst
lager: 0,2 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 230 m2 

Skissade ytor är något större
än nödvändiga, anläggnings
volymerna fördelas jämt
mellan byggnaden.

Sveafastigheter 2

Regnväxtbäddar och
Infiltrationsstråk
Erforderlig fördröjningsvolym, 70 m3

Multifunktion: Delar av systemet är
anpassad för skyfall (se vidare
Skyfallsutredning Södra Hallsta
för mer information gällande
utformning och dimensionering)

Anläggnings antaganden för
Regnväxtbädd:
Djup ytmagasin resp. poröst lager:
0,15 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 95 m2 

Anläggnings antaganden för
Infiltrationsstråk:
Djup ytmagasin resp. poröst lager:
0,2 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 200 m2 

Skissade ytor är något större än
nödvändiga, anläggnings
volymerna fördelas jämt mellan
byggnaden.

Stora regn och Skyfall
Ett avledande dike föreslås för att avleda vatten som uppstår
vid stora regn från närliggande höjd. Väster och söder om
radhusområdet (Sveafastigheter 3) kombineras det
avledande diket med föreslaget infiltrationsstråk. En god
dränering bör även anläggas längs med samtliga husgrunder
för en snabb avledning av eventuellt uppkommet vattnet. Se
vidare Skyfallsutredning Södra Hallsta  för mer information
gällande dimensionering.
Kritiska höjdpunkter för att avleda vattnet till närliggande
lågpunkter markeras med

Sveafastigheter 1

Regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 50 m3

Anläggnings antaganden:
Djup ytmagasin resp. poröst lager:
0,15 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 220 m2 

Skissade ytor är något större än
nödvändiga, anläggnings volymerna
fördelas jämt mellan byggnaden.
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Bilaga 2.4 - Åtgärdsförslag Rönningeporten2

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans
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Regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 30 m3

Antagen fördröjningsvolym, 25 m3

Då den erforderliga fördröjningsvolymen är relativt stor för denna
kuperade fastighet har endast en volym på 25 m3 möjliggjorts i nuläget.
Resterande volym, ca 5 m3, kompenseras inom Rönningeporten 3, se
BILAGA 2.5

Anläggnings antaganden:
Djup ytmagasin resp. poröst lager: 0,2 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 90 m2 

Skissade ytor är något större än nödvändiga, om möjlighet finns bör
anläggnings volymerna fördelas jämt på båda sidor av byggnaden.

Stora regn och Skyfall
Ett avledande dike föreslås för att
avleda vatten som uppstår vid stora
regn från närliggande höjd. Syftet
med avledningen är inte att fördröja
markavrinningen utan endast att
säkra byggnaden från tillströmmande
vatten. En god dränering bör även
anläggas längs med husgrunden  för
en snabb avledning av eventuellt
uppkommet vattnet.  Se vidare
Skyfallsutredning Södra Hallsta  för
mer information gällande
dimensionering.

Förslag på placering
av dagvattenservis
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Bilaga 2.5 - Åtgärdsförslag Rönningeporten3

Uppdragsnamn: Södra Hallsta
Uppdragsnummer: 19U1807
Handläggare: G. Hjerpe
Datum: 2022-03-16
Version: Slutleverans
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Stora regn och Skyfall
Ett avledande dike föreslås för att
avleda vatten som uppstår vid stora
regn från närliggande höjd. Syftet
med avledningen är inte att fördröja
markavrinningen utan endast att
säkra byggnaden från tillströmmande
vatten. En god dränering bör även
anläggas längs med husgrunden för
en snabb avledning av eventuellt
uppkommet vattnet.

Regnväxtbäddar
Erforderlig fördröjningsvolym, 5 m3

Antagen fördröjningsvolym, 10 m3

Då den erforderliga fördröjningsvolymen är relativt stor
inom Rönningeporten 2 och relativt liten inom detta område,
har ca  5 m3 dagvatten avskrivits Rönningeporten 2 och
istället kompenseras här, se BILAGA 2.4

Anläggnings antaganden:
Djup ytmagasin resp. poröst lager: 0,2 m resp. 0,5 m
Porositet poröst lager: 15 %
Ytbehov: 40 m2  

Skissade ytor är något större än nödvändiga, om möjlighet
finns bör anläggningsvolymerna fördelas jämt på båda sidor
av byggnaden

Förslag på placering
av dagvattenservis
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