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HSB och Bostäder i Borås arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra 
bostadsområden i centrala Borås. HSB arbetar med fastigheten Solhem 1 och 
Bostäder i Borås med del av fastigheten Solhem 4.  

Sweco har blivit ombedda att ta fram en dagvatten- och skyfallsutredning för 
planområdet. I uppdraget ingår att undersöka och föreslå möjligheter till hantering 
av dagvatten, samt att lokalisera risker vid extrema skyfall. Utredningen ska även 
säkerställa att detaljplanerna inte medför försämrade förutsättningar för 
områdenas recipient att uppnå sin miljökvalitetsnorm. Enligt anvisning från Borås 
Energi & Miljö omhändertas båda bostadsområdena i samma dagvattenutredning 
– eftersom de är del av samma detaljplan.  

Dimensionerande dagvattenflöden samt magasineringsbehov har beräknats 
utifrån anvisningar från Svenskt Vatten P110. Fördröjningsmagasin ska utformas 
för att fördröja flödena från ett framtida 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 till 
flödena från ett befintligt 10-årsregn.  

Den föreslagna dagvattenlösningen har tagits fram i samråd med Borås Energi & 
Miljö, HSB och Bostäder i Borås. Den är baserad på faktorer som tillgänglig yta 
inom planområdet, fördröjningskrav, Borås kommuns riktlinjer för 
dagvattenrening samt platsspecifika förhållanden.  

Förslaget innebär att dagvattnet omhändertas i torr damm, dike, 
makadammagasin och biofilter. Solhem 4 avleder sitt dagvatten i flera riktningar, 
vilket har skapat behov av varierade åtgärder. Beräkningar visar att föreslagna 
åtgärder renar dagvattnet under satta målvärden och att de ger erforderlig 
fördröjning. Undantaget är för Solhem 1 där riktvärde för COD (kemisk 
syreförbrukning) inte lyckas understigas. Det bedöms dock som att naturliga 
processer nedströms dagvattenanläggningen kan omhänderta det innan 
dagvattnet når recipient.  

För avledning av dagvatten ut från planområdena ska det koppla på befintligt 
dagvattennät. Anslutningspunkt har identifierats för varje avrinningsområde.  

Höjdsättningen inom planområdet är viktig för att se till att dagvattnet har 
möjlighet att ledas till utformat dagvattenhanteringssystem. För att undvika 
skador på byggnader vid skyfall är det viktigt att marken lutar ut från 
byggnaderna. För att undvika att dagvatten ställer sig mot husgrunder eller dylikt 
rekommenderas att avskärande diken utformas och/eller att husen 
placeras/utformas på ett lämpligt sätt. 

 

Sammanfattning 
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Skyfallsanalysen visar på att allt dagvatten rinner ut från Solhem 4. Inom Solhem 
1 har det identifierats lågpunkter där dagvatten riskerar ställa sig vid större regn. 
Föreslagen exploatering kommer bygga bort dessa punkter, vilket tar bort risken 
för skador på byggnader inom planområdet.  
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HSB och Bostäder i Borås arbetar med varsin fastighet inom en detaljplan som 
ska möjliggöra bostadsområde. HSB arbetar med fastigheten Solhem 1 och 
Bostäder i Borås med fastigheten Solhem 4. Fastigheterna ligger bredvid 
varandra i centrala Borås.  

Borås stad har gett instruktioner om att dagvattenhanteringen ska planeras 
utifrån ett större perspektiv än per fastighet och därför samordnas hela 
detaljplanen i samma dagvattenutredning.  

Storleken på Solhem 1 och Solhem 4 är drygt 1 ha vardera. I dagsläget består 
områdena av parkering, lokalgator och naturmark. På fastigheten Solhem 4 finns 
även ett antal garage.   

Syftet med dagvattenutredningen är att utreda möjligheten att ta hand om 
dagvatten inom fastigheterna utifrån förutsättningar efter exploatering, samt att 
ta fram förslag på dagvattenhantering avseende fördröjningsvolym och 
reningsbehov. Utredningen ska också säkerställa att förändringen i och med 
exploateringen inte medför försämrade förutsättningar för planområdets recipient 
att uppnå sin miljökvalitetsnorm (MKN). En översiktlig skyfallskartering utförs för 
att identifiera rinnvägar och eventuella lågpunkter och känsliga områden vid ett 
skyfallsregn.  

1. Bakgrund 
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Till grund för denna utredning ligger samtal med HSB, Bostäder i Borås och Borås 
energi & miljö, samt styrande dokument. Nedan redovisas underlag som använts 
vid framtagandet av denna utredning:

Planområdesgräns (Erhållet 2022-02-24)

Illustrationsplan (Erhållet 2022-02-24) 

Grundkarta (Erhållet 2022-02-24)

Dagvattenledningsnät (Erhållet 2022-03-11)

Svenskt vatten P110 (2016)

VA-plan för Borås kommun (2016)

Riktlinjer och styrande dokument
Ett flertal riktlinjer styr arbetet med dagvatten- och skyfallsfrågor inom och i 
anslutning till utredningsområdet.

2.1.1 Funktionskrav på dagvattensystem
Dagvatten förekommer tillfälligt på markytan som avrinnande vatten. Det har sitt 
ursprung i regn och smältvatten. Funktionskraven för nya kommunala
dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens publikation P110 Avledning av dag-
drän- och spillvatten (Svenskt vatten, 2016). 

2.1.2 Fördröjningskrav och anvisningar
Borås kommun har angivit ett fördröjningskrav på 10-årsregn för dagvatten, med 
klimatfaktor 1,25. Dimensioneringen av fördröjningsanläggning ska göras enligt 
beräkningsmetodik från Svenskt Vatten P110. 

2.1.3 Miljökvalitetsnormer
Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även 
kallat Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status 
inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. MKN uttrycker den ekologiska 
potential/status och kemiska kvalitet som vattenförekomsten ska ha uppnått vid 
en viss tidpunkt. 

2. Underlag
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I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs- och 
vattenmyndigheten utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade 
inom vattenförvaltningsarbetet.   

2.1.4 Riktvärden, målvärden och reningskrav 
Dagvatten förorenas av bland annat utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och 
luftburna föroreningar. Dagvatten från parkeringsytor, industriområden och 
högtrafikerade vägar är särskilt förorenat. Dagvatten från bostadsområden är ofta 
lågt till måttligt belastat, men föroreningshalter kan variera mycket mellan olika 
områden. 

För att minska dagvattnets miljöpåverkan på vattendrag har Borås kommun tagit 
fram riktvärden för dagvattenkvalitet. De är baserade på statusen för Viskan, 
vilket är recipienten för planområdena. Riktvärden redovisas i . 

Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Riktvärden för kvalitet på dagvatten.  
Ämne/parameter Riktvärde  

Bly (Pb) 7 μg/l 

Koppar (Cu) 16 μg/l 

Zink (Zn) 66 μg/l 

Kadmium (Cd) 0,2 μg/l 

Krom (Cr) 5 μg/l 

Nickel (Ni) 4 μg/l 

Olja 1000 μg/l 

Kemisk syreförbrukning (COD) 28 000 μg/l 

Suspenderat material (SS) 25 000 μg/l 

2.1.5 Skyfallssäkring och klimatanpassning 
Skyfall är regnhändelser som är större än det regn för vilket dagvattensystemet 
är dimensionerat för (d.v.s. 10 år i detta fall). I framtiden förväntas extrema 
väderhändelser och naturolyckor såsom skyfall att öka. Skyfall kan inträffa 
överallt och medför ökad avrinning och marköversvämningar i lågpunkter och 
instängda områden. Konsekvenser vid skyfall kan innebära direkta skador på 
exempelvis byggnader, infrastruktur och jordbruk, minskad tillgänglighet till följd 
av översvämmade vägar och järnvägar samt även fara för liv. 

Skyfall avleds inte i dagvattensystemet utan kräver i första hand åtgärder på 
markytan. Att hantera skyfall handlar om att på ett kontrollerat sätt avleda vatten 
så att konsekvenserna av skyfallet blir så små som möjligt. Exempel på 
skyfallsåtgärder kan vara höjdsättning av mark, fördröjning, avledningsvägar och 
styrning av vatten exempelvis med vägbulor och kantstenar. 
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Områdets förutsättningar med avseende på bland annat geoteknik och topografi 
beskrivs översiktligt. 

Orientering och områdesbeskrivning
Fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 är belägna i centrala Borås, cirka 300 m 
söder om sjukhuset, se Figur 1. Fastigheterna är omgivna av bostadsområden 
och verksamheter. Cirka 150 meter söder om Solhem 1 går riksväg 40. Storleken 
på fastigheterna är drygt 1 ha vardera.

Figur 1. Planområdets placering i Borås (Scalgo, 2022). 

3. Förutsättningar

Planområdet
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Figur 2. Ungefärlig utbredning av planområde var varje fastighet. 

Geotekniska och marktekniska
förhållanden

Jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning (SGU) visar att 
planområdet utgörs av sandig morän, med en bit urberg centrerad kring Solhem 
4, se Figur 3. 

Infiltrationsmöjligheterna bedöms utifrån detta vara goda inom planområdet. Se 
karta som visar genomsläpplighet från SGU i Figur 4. 

Parallellt med denna utredning genomförs geotekniska undersökningar på 
Solhem 1. Resultatet från de grundvattenmätningar som tas där bör ligga till 
grund för fortsatt arbete. Det har även tidigare i samband med skruvprovtagningar 
undersökts fritt vatten. De undersökningarna noterade inget fritt vatten, vilket 
initialt kan peka på att grundvattnet inte ligger i marknivå och därmed inte är ett 
problem för dagvattenhanteringen.

Den närmsta mätning på grundvattennivå som finns tillgänglig för Solhem 1 är 
cirka 100 meter från planområdets södra gräns. Där har grundvattennivån 
uppmätts till 2 meter under marknivån. Det är en mätning från en 
bergvärmebrunn.

Den närmsta mätning på grundvattennivå som finns tillgänglig för Solhem 4 är
cirka 70 meter från planområdets västra gräns. Där har grundvattennivån 
uppmätts till 25 meter under marknivån. Det är en mätning från en 
bergvärmebrunn.

Solhem 1

Solhem 4
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Figur 3. Jordartskarta över planområdet. Rött område: Urberg. Grått område: Sandig morän. (SGU,
2022). 

Figur 4. Genomsläpplighet i området (SGU, 2022). Röd ring visar ungefärlig utbredning av 
planområdet. 

Topografi och avrinningsområden
Urberget i anslutning till Solhem 4 är en lokal högpunkt, se Figur 3. Det resulterar
i att tillkommande dagvatten till Solhem 4 är mycket begränsat och därmed 
försumbart. 
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Solhem 1 har ett avrinningsstråk som går rakt igenom och vidare österut. Det 
belastas även av nordvästra delen av Solhem 4.  

Ytligt dagvattenflöde kan ses i Figur 5 nedan. Figur 6 och Figur 7 redovisar vilka 
ytor som avvattnas vart.  

 
Figur 5. Befintlig riktning (svarta pilar) av ytligt dagvattenflöde inom och i angränsning till planområdet 
(Scalgo, 2022). 

Solhem 1 

Solhem 4 
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Figur 6. Avrinningsområde (grönt) för hela Solhem 1 och majoriteten av Solhem 4. Planområdenas 
gränser är markerat med svart (Scalgo, 2022). 

 
Figur 7. Avrinningsområde (grönt) för norra delen av Solhem 4. Planområdenas gränser är markerat 
med svart (Scalgo, 2022). 

Solhem 1 

Solhem 4 
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Befintligt ledningsnät
Det finns dagvattennät (både kommunalt och enskilt) i anslutning till 
planområdet. Utbredning av dessa redovisas i Figur 8 nedan. 

Figur 8. Utbredning av dagvattennätet i anslutning till planområdena. Inringade ledningar tillhör 
enskilt dagvattennät. 

3.4.1 Befintliga diken och markavvattningsföretag
Det finns inga diken eller markavvattningsföretag i anslutning till 
utredningsområdet. 
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Ytvattnets tillstånd klassificeras enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) med 
avseende på ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormer 
(MKN) ska uppnås i varje vattenförekomst. Vattenförekomsternas status 
klassificeras utifrån kvalitetsfaktorer i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2013:19).  

Recipienter utan miljökvalitetsnorm
Dagvattnet från planområdet avleds via flera mindre vattenförekomster innan det 
når fram till styrande recipient för dagvattenkvalitet. Det dagvatten som avvattnas 
norrut rinner via Lilla Hässleholmssjön och Stora Hässleholmssjön innan det 
rinner vidare mot Hultasjön. 

Det dagvatten som avvattnas söderut rinner direkt till Hultasjön. Hultasjön ansluts 
sedan till den styrande recipienten Viskan med hjälp av en kulvert. 

Figur 9. Placering av oklassade recipienter (I VISS) i anslutning till planområdet.

4. Recipient och MKN
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Viskan (WA96565873)
Cirka 1,5 km väster om fastigheterna ligger vattenförekomsten Viskan 
(WA96565873). Viskan är klassad som ett vattendrag i VISS och har delats in i 
sektioner. Aktuell sektion är 15 km lång och sträcker sig från centrala Borås ned 
till Svaneholm. Recipientens status och MKN presenteras i Tabell 2. Statusen är 
hämtad från VISS (2022-03-07).
Tabell 2 Statusklassning och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Viskan enligt VISS (2022-03-
07).

Status Miljökvalitetsnorm (MKN)

Ekologisk 
status

Måttlig God ekologisk status

Kemisk status Uppnår ej god God kemisk ytvattenstatus1

1 Med undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter. 

Den ekologiska statusen för Viskan har bedömts som måttlig. Det är 
undersökningar av fisk som avgjort statusen. Fisk klassas som måttlig status då 
fiskars vandringsmöjligheter är negativt påverkade

Den kemiska statusen har bedömts som ”uppnår ej god”. Bedömningen bygger 
på uppmätta halter av de prioriterade ämnena Antracen, Kvicksilver och 
Bromerad difenyleter. 
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Planerad exploatering inom planområdet är bostäder med lokalgata, 
parkeringsytor, gångstråk och grönområden. 

Figur 10. Planerad markanvändning inom de båda planområden. 

Planerad dagvattenhantering
Vid exploatering av marken ska dagvattnet ledas till anslutningspunkter för 
respektive fastighet. Anslutningspunkterna har angivits av Borås Energi & Miljö. 
Dagvattnet fördröjs och renas innan det ansluter till ledningsnätet. Enbart det 
tillkommande dagvatten på grund av exploatering ska omhändertas. Befintligt 

5. Planerad exploatering och 
avledning av dagvatten
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dagvatten inom detaljplanen ska avledas så det inte påverkar funktionen hos 
föreslagna dagvattenhanteringssystem. 

 
Figur 11. Föreslagen bebyggelse i förhållande till detaljplanegränsen (blå linje).  
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Planområdets dimensionerande flöden ska anpassas så att det vid ett framtida 
10-årsregn med klimatfaktor 1,25 motsvarar flödet som uppstår vid ett befintligt 
10-årsregn innan exploatering.  

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (22.1.1) har använts för att 
beräkna dagvattenflöden från området. Genom nederbördsdata enligt Dahlström 
2010 (Svenskt vatten P110) och rationella metoden beräknar modellen 
dimensionerande flöden utifrån angivna avrinningsområden, återkomsttider, 
avrinningskoefficienter etc.  

För analys av avrinningsområden, lågpunkter och flödesvägar har SCALGO Live 
använts.  

Eftersom Solhem 4 avleder sitt dagvatten i flera riktningar har beräkningar gjorts 
för de olika delarna separat. Fördröjning innan anslutning till dagvattennätet sker 
inom varje avrinningsområde. Redovisning av varje område sker i Figur 12 
nedan. 

 
Figur 12. Aktuella avrinningsområden för Solhem 4.  

6. Beräkningar 
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För Solhem 1 ingår hela planområdet i samma avrinningsområde och 
avledningen föreslås följa marklutningen, i östlig riktning. 

Markanvändning före och efter 
exploatering

Markanvändningarnas beräknade/uppmätta arealer och avrinningskoefficienter 
för befintligt och planerat område presenteras i Tabell 3 till
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Tabell 10. Avrinningskoefficienterna är hämtade från Svenskt Vatten P110 
(2016). 

6.1.1 Solhem 1 
Tabell 3. Befintlig markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. 

Markanvändning, 
befintlig 

Area 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,1 0,8 

Parkering 0,1 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,9 0,1 

Totalt 1,1 0,24 

Tabell 4. Planerad markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter. 

Markanvändning, 
framtida 

Area  

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,2 0,8 

Parkering 0,2 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,5 0,1 

Takyta 0,2 0,9 

Totalt 1,1 0,45 
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6.1.2 Solhem 4 
För Solhem 4 har markanvändningen delats in efter redovisade 
avrinningsområden i Figur 12. 

Delavrinningsområde grön 

Tabell 5. Befintlig markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter 
för delavrinningsområde grön. 

Markanvändning, 
befintlig, Grön 

Area 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Parkering 0,1 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,1 0,1 

Totalt 0,2 0,49 

Tabell 6. Planerad markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter 
för delavrinningsområde grön. 

Markanvändning, 
framtida, Grön 

Area  

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,007 0,8 

Parkering 0,003 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,05 0,1 

Takyta 0,09 0,9 

Asfaltsyta 0,07 0,9 

Totalt 0,22 0,67 
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Delavrinningsområde blå 

Tabell 7. Befintlig markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter 
för delavrinningsområde blå. 

Markanvändning, 
befintlig, Blå 

Area 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,09 0,8 

Parkering 0,22 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,23 0,1 

Takyta 0,02 0,9 

Totalt 0,56 0,51 

Tabell 8. Planerad markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter 
för delavrinningsområde blå. 

Markanvändning, 
framtida, Blå 

Area  

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,08 0,8 

Parkering 0,21 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,19 0,1 

Takyta 0,08 0,9 

Totalt 0,56 0,58 

 

Delavrinningsområde röd 

Tabell 9. Befintlig markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter 
för delavrinningsområde röd. 

Markanvändning, 
befintlig, Röd 

Area 

[ha] 

Avrinningskoefficient 

[-] 

Väg 0,02 0,8 

Parkering 0,06 0,8 

Naturmark/Grönområde 0,15 0,1 

Totalt 0,23 0,33 
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Tabell 10. Planerad markanvändning inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter
för delavrinningsområde röd.

Markanvändning, 
framtida, Röd

Area

[ha]

Avrinningskoefficient

[-]

Väg 0,05 0,8

Parkering 0,07 0,8

Naturmark/Grönområde 0,1 0,1

Takyta 0,003 0,9

Asfaltsyta 0,009 0,8

Totalt 0,23 0,49

Dimensionerande rinntid
En bedömning av genomsnittlig vattenhastighet inom planområdet har gjorts 
utifrån angivna hastigheter i Svenskt Vatten P110 (2016). 

6.2.1 Befintligt område
Områdets dimensionerande rinnhastighet för befintligt område bedöms vara 0,1 
m/s vid kraftiga regn, då det är avrinning på mark för både Solhem 1 och Solhem 
4. Beräknad rinntid för Solhem 1 är därmed 25 minuter, vilket baseras på den 
längsta rinnvägen genom området som är 160 m. 

Beräknad rinntid för Solhem 4 är 10 minuter för område röd och grön, samt 25 
minuter för område blå. Även detta är beräknat med 0,1 m/s (avrinning på mark). 
För område Röd och Grön avrundas rinntiden upp till 10 minuter, då respektive 
längsta rinntid är under det. För område Blå baseras det på den längsta 
rinnvägen genom området som är 150 m.

6.2.2 Framtida område
För planerad exploatering bedöms den dimensionerade rinnhastigheten variera 
mellan 0,1 m/s, 0,5 m/s och 1,5 m/s då avledning planeras ske på mark, men 
även i dike och ledning. Beräknad framtida rinntid för Solhem 1 är 12 minuter. 
För Solhem 4 blir framtida rinntid 10 minuter för varje delavrinningsområde. = ( + + + ⋯ )/60h                                                                                                                                                       = (≥ 10)(min)= ä ( )= ℎ ℎ , ( / )

Dimensionerande nederbördsmängd 
Data för årsmedelnederbörd för området är hämtat från SMHI, där den närmaste 
aktiva mätstationen var Borås (stationsnummer 72450). Uppmätt 
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nederbördsvärde är 1100 mm/år och korrigerat värde 1200 mm/år. Anledningen 
till att nederbördsvärdet korrigeras är på grund av den felmarginal som uppstår 
vid inmätningen. Korrigeringen sker för att komma närmare den faktiska 
nederbördsmängden.

Dimensionerande regnintensitet
Dimensionerande regnintensitet har beräknats för ett 10-årsregn med 
varaktigheten 12 minuter samt 10 minuter, se Tabell 11. Beräknad regnintensitet 
är utan klimatfaktor. = × (12 × ) / × ln( ) + 2= ( ( × ℎ⁄ ))= ( ä 190 ö )= Å (å )= ℎ (min)= (0,98)
Tabell 11. Dimensionerande regnintensitet (exkl. klimatfaktor).

Återkomsttid Regnintensitet Solhem 1

[exkl. Klimatfaktor]

Regnintensitet Solhem 4

[exkl. Klimatfaktor]

10 år 205 l/s∙ha 230 l/s∙ha

Dimensionerande flöden
Dimensionerande flöden för befintlig och planerad markanvändning i 
planområdet har beräknats för ett 10-årsregn. Se dimensionerande flöden i 
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Tabell 12. Enligt överenskommelse med Borås Energi & Miljö har en klimatfaktor 
på 1,25 använts för att beräkna det dimensionerande flödet för planerad 
markanvändning.  = × × ×  =  ö  ( / ) =  =  =   =   (ℎ ) 
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Tabell 12. Flöden från planområdet före och efter planerad exploatering vid ett 10-årsregn. 

Område Qdim, före exploatering

[exkl. klimatfaktor]

Qdim, efter exploatering

[inkl. klimatfaktor 1,25]

Solhem 1 30 l/s 120 l/s

Solhem 4 - Grön 25 l/s 40 l/s

Solhem 4 - Blå 35 l/s 95 l/s

Solhem 4 - Röd 15 l/s 30 l/s

Erforderlig fördröjningsvolym
Med flödes- och magasinvolymberäkningar enligt rationella metoden (se P110), 
utan reducerad flödesfaktor, erhålls en magasineringsvolym på ca 57 m3 för 
Solhem 1 för att fördröja flödet från planområdet. För Solhem 4 erhålls en 
magasineringsvolym på 5 m3, 22 m3 och 4 m3 för respektive avrinningsområde. 
Detta baserat på ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25. Varaktighet redovisas i 
Tabell 13. För val av varaktighet har alla tider under 24h undersökts. Aktuell 
varaktighet har valts eftersom den ger upphov till störst magasinbehov.

Vid ett framtida 10-årsregn beräknas det ske en avtappning från planområdet 
som motsvarar flöden från 10-årsregn för befintlig situation, utan klimatfaktor. 

Tabell 13. Erforderliga fördröjningsvolymer för respektive sida av planområdet. 

Fastighet Fördröjningsvolym Varaktighet

Solhem 1 57 m3 25 min

Solhem 4 - Grön 5 m3 10 min

Solhem 4 - Blå 22 m3 15 min

Solhem 4 - Röd 4 m3 10 min

Föroreningsberäkningar efter 
exploatering, före rening

Belastningen av föroreningar i dagvattnet som planområdet genererar efter 
planerad exploatering har beräknats med verktyget StormTac (v22.1.1), där 
beräknade föroreningshalter utgår från schabloner för hur stor 
föroreningsbelastning en viss typ av markanvändning kan ha. 
Föroreningshalterna jämförs mot riktvärden uppsatta av Borås Stad för 
recipienten Viskan. 



 
 

 
Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 
Uppdragsnummer: 30039665 & 30040615 
Datum: 2022-04-25 Ver: 1.0   
Dokumentreferens: 
\\sejkgfs003\projekt\22233\30039665_solhem_borås_2022\000\3_genomforande\38_handling\avvattning\dagvatte
nutredning solhem 1 & 4.docx  29/56 

Tabell 14. Föroreningshalterna från planområdena efter exploatering. Röda celler är värden som 
överskrider riktvärden. Riktvärdena är uppsatta av Borås Stad och gäller Viskan.  

Ämne Solhem 1  Solhem 4 - Grön  Solhem 4 - Blå Solhem 4 - Röd Riktvärde 
Pb 7,5 μg/l 3 μg/l 14 μg/l 13 μg/l 7 μg/l 
Cu 13 μg/l 12 μg/l 21 μg/l 20 μg/l 16 μg/l 
Zn 40 μg/l 23 μg/l 68 μg/l 60 μg/l 66 μg/l 
Cd 0,4 μg/l 0,5 μg/l 0,4 μg/l 0,3 μg/l 1,1 μg/l 
Cr 6,5 μg/l 5 μg/l 9μg/l 9 μg/l 14 μg/l 
Ni 6 μg/l 4 μg/l 8,5 μg/l 8 μg/l 4 μg/l 
Olja 340 μg/l 290 μg/l 490 μg/l 550 μg/l 1000 μg/l 
COD 60 000 μg/l 38 000 μg/l 85 000 μg/l 82 000 μg/l 28 000 μg/l 
SS* 45 000 μg/l 18 000 μg/l 72 000 μg/l 68 000 μg/l 25 000 μg/l 

*Suspenderat material 

6.7.1 Osäkerheter i föroreningsberäkningarna 
Beräkningar med StormTac ger upphov till osäkerheter i förorenings-
koncentrationerna. Detta beror på att föroreningskoncentrationerna kan variera 
stort även från samma avrinningsområde mellan olika regn och 
snösmältningshändelser. Därför kan koncentrationerna under ett specifikt regn 
avvika signifikant från medelvärdet som beräknats med StormTac. Samma gäller 
reningsgraden för dagvattenanläggningar. Även här varierar reningsgraden i 
procent mycket mellan olika regnhändelser.  

Anledningar till dessa variationer är bland annat olika årstider och 
väderförhållanden (regnintensitet, temperatur, växtlighet, mm.) och 
regnförhållanden (regnintensitet, längd torrperiod sedan förra regn, mm.), 

Förutom detta varierar dataunderlaget i StormTacs databas. Medan till exempel 
vissa tungmetaller, suspenderat material och näringsämnena kväve och fosfor 
har undersökts i ett stort antal studier är dataunderlaget för andra föroreningar 
begränsat. Samma gäller för olika markanvändningar; för vissa mera allmänna 
markanvändningar finns ett brett dataunderlag, för andra mera specifika bara 
några enstaka mätvärden.  

Därför medför både föroreningsberäkningen och beräkningen av reningsgraden 
en ganska hög osäkerhet vilket bör beaktas när resultaten ovan tolkas. Eftersom 
det dock inte finns andra enkla modeller över föroreningsbelastningen som skulle 
kunna användas i detta fall bedöms StormTac-beräkningen trots dess osäkerhet 
som en lämplig metod. Osäkerheten behöver dock beaktas när slutsatser dras. 
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Föreslagen dagvattenlösning, samt dess magasinerings- och reningsförmåga, 
redovisas. Utloppsflödet från planområdet får maximalt vara som för befintligt 10-
årsregn (utan klimatfaktor) för Solhem 1 och för varje delavrinningsområde i 
Solhem 4. 

Förslag på dagvattenhantering
Nedan följer ett förslag på dagvattenhantering inom planområdet för att 
magasinera 57 m3 inom Solhem 1 och 4 m3, 22 m3 och 5 m3 inom Solhem 4. 

7.1.1 Solhem 1
Förslaget är att dagvattnet avleds till en dagvattenanläggning i östra delen av 
Solhem 1. Avledningen kan ske antingen via ledning under mark eller i diken 
längs med Syster Toras Väg. 

Reningsbehovet är relativt lågt varav behov av åtgärd är lågt. Förslagsvis kan en 
översvämningsyta/torr damm utformas för fördröjning innan dagvattnet ansluter 
till det kommunala dagvattennätet. Önskas högre reningsgrad, samt ett högre 
estetiskt värde, kan en makadambädd eller växtbädd utformas. Avledningen till 
dagvattennätet kan ske antingen med upphöjd kupolbrunn i dagvattensystemet 
som ansluter till ledningsnätet eller med bräddningsfunktion som leder dagvattnet 
vidare längs befintligt dike och till befintlig kupolbrunn. En upphöjd kupolbrunn 
ser till att dagvattnet infiltrerar vid regn mindre än dimensionerande. 

Det har identifierats rådande platsbrist inom Solhem 1, varav även förslag på 
magasinering under mark tagits fram. I det skedet utformas en mindre anläggning 
för rening av dagvatten, medan den större magasineringen sker under mark. 
Förslaget innebär att två kassetter utformas, en norr om Syster Toras väg och en
söder om Syster Toras väg. Nedan redovisas hur fördelningen av fördröjningen
blir mellan de olika kassetterna.

Norr om Syster Toras väg

Utifrån erhållet planförslag ses att avrinningsområdet inom Solhem 1 för delen
norr om Syster Toras väg är 0,62 ha. Markanvändningen ger en
avrinningskoefficient på 0,4. Vid uppdelning av planområdet ges här en rinntid på
12 minuter. Erforderligt flöde och magasineringsbehov blir då:

7. Beskrivning och 
rekommendationer för 
dagvattenhantering
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Flöde: 64 l/s 

Magasineringsbehov: 30 m3 

Söder om Syster Toras väg 

Utifrån erhållet planförslag ses att avrinningsområdet inom Solhem 1 för delen 
norr om Syster Toras väg är 0,45 ha. Markanvändningen ger en 
avrinningskoefficient på 0,52. Vid uppdelning av planområdet ges här en rinntid 
på 12 minuter. Erforderligt flöde och magasineringsbehov blir då:   

Flöde: 61 l/s 

Magasineringsbehov: 27 m3 

En illustration över föreslagna avledningsvägar och placering av 
dagvattenhanteringssystem kan ses i Figur 13. 

7.1.2 Solhem 4 
Dagvattnet från Solhem 4 avleds, och därmed omhändertas, från flera områden. 
Separat beskrivning av varje område sker nedan:  

Område röd 

Inom område röd är fördröjningsbehovet lågt, 4 m3, och reningsbehovet relativt 
lågt. Det gör att föreslagen åtgärd är ganska begränsad i sitt utförande. SS 
(suspenderat material) och COD (kemisk syreförbrukning) är de parametrar som 
är höga och blir styrande vid val av anläggning. Förslagsvis kan en 
makadambädd eller en växtbädd anläggas, eftersom de ger bra rening på 
begränsad yta.   

Område blå 

Inom område blå är fördröjningsbehovet 22 m3 och reningsbehovet relativt lågt. 
Det är SS och COD som är höga. I anslutning till planområdesgränsen går en 
slänt dit dagvattnet föreslås avledas efter fördröjning. Slänten kommer bidra med 
ökad rening av dagvattnet.  

På grund av att område blå avvattnas i bred sydöstlig riktning föreslås 
uppsamlande diken som åtgärd. Fördröjnings- och reningsbehovet är något 
högre än för resterande Solhem 4, vilket sätter krav på reningsåtgärder. 
Förslagsvis anläggs svack- eller makadamdiken som kan samla upp, fördröja och 
rena dagvattnet inom området.   

Område grön 

Inom område grön är fördröjningsbehovet lågt, 5 m3, och reningsbehovet relativt 
lågt. Enligt situationsplanen är det ganska begränsat med utrymme inom 
områdets lågpunkter. Upphöjda biofilter i anslutning till byggnader kan förslagsvis 
vara en bra lösning. Även kassetter under mark kan här fungera, givet att man 
säkerställer vattnets rinnväg till recipient som tillräckligt syreberikad, då COD 
ligger ovan riktvärdet.  

En översiktlig illustration över föreslagna avledningsvägar och placering av 
dagvattenhanteringssystem kan ses i Figur 13. 
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Figur 13. Föreslagna ytor lämpliga för fördröjning av dagvatten. Blå områden är 
dagvattenhanteringssystem. Gröna pilar är diken och naturavrinning. Orangea pilar är avrinning i 
ledning. Orangea cirklar är anslutningspunkt. Illustrationen är inte skalenligt utan visar enbart 
principen. *Svackdike eller makadamdike

7.1.3 Dagvattensystem med torr damm
Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som fylls med vatten vid höga 
dagvattenflöden efter kraftiga regn/skyfall. De minskar således de maximala 
flödena nedströms. Föreslagna områden består av sandig morän (se 3.2
Geotekniska och marktekniska förhållanden) så infiltrationsmöjligheterna är 
goda. Därmed kommer vatten från de små regnen kunna infiltreras i den torra 
dammen, men vid de större kommer vatten att rinna vidare nedströms. För detta 
behöver utloppet vara strypt till en kapacitet för befintliga flöden. 

Reningen i den torra dammen sker framför allt genom att partikelbundna 
föroreningar sedimenterar. Detta sediment kan riskeras spolas bort vid kraftigt 
regn vilket understryker vikten av kontinuerligt underhåll. 

Torr damm

Makadambädd

Dike*

Biofilter

Kassetter
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Risk för ansamling av skräp eller liknande som påverkar funktionen bör utredas 
och förebyggas. Torra dammar är relativt billiga att anlägga och att underhålla.  
 

 
Figur 14. Exempelbild på torr damm (Foto: Sweco).  

7.1.4 Dagvattensystem med svackdike 
Svackdiken är flacka diken som har en botten av vegetation, ofta gräs, se Figur 
15. De kan därmed både fördröja och magasinera vatten vid kraftig nederbörd. 
Rening sker främst genom gräsöversilning, där partiklar och partikelbundna 
föroreningar fastläggs längs svackdikets gräsbevuxna slänt.  

 
Figur 15. Schematisk bild över ett svackdike (Sweco). 
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7.1.5 Dagvattensystem med makadamdike 
Ett makadamdike är ett öppet dike som är helt eller delvis fyllt med makadam. 
Vattnet avleds ytligt eller via ledning till diket där det infiltrerar i makadamdiket 
och avleds vidare genom dräneringsrör, därmed kan makadamdiket 
tillhandahålla magasinering då porvolymen används som temporär 
magasinvolym.  

Makadamdiken bidrar även med rening. Risken för igensättning och eventuella 
problem att avlägsna ackumulerat sediment bör beaktas. Sandfångsbrunnar 
uppströms inlopp till anläggningen bör finnas där dagvattnet bedöms ha höga 
halter suspenderat material.  

 
Figur 16. Makadamdike (Foto: Svenskt Vatten, 2019) 

 
Figur 17. Sektionskiss på ett makadamdike (Bild: Sweco). 

7.1.6 Dagvattensystem med biofilter/växtbädd 
Syftet med ett biofilter är att efterlikna naturliga processer och att dagvattnet 
fördröjs och renas lokalt. Biofilter ger god rening och fördröjning samt, vid rätt 
utformning, ett estetiskt värde.  
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Beroende på de platsspecifika förhållandena kan biofiltren anläggas som ett 
upphöjt biofilter (se Figur 18), men kan likväl vara nedsänkt och fungera med 
liknande princip som en torr damm (se Figur 20), fast med ökad rening på grund 
av växterna och växtsubstratet. 

Dagvatten från taken föreslås att ledas avledas till upphöjda biofilter, medan 
dagvatten från hårdgjorda ytor omhändertas av ett nedsänkt biofilter. De 
upphöjda biofiltren utformas med en breddningsfunktion som leder dagvattnet via 
rännor på marken till de nedsänkta biofiltren när de upphöjda är vattenmättade 
och övre magasineringszonen fylld (se Figur 19).  

Det nedsänkta biofiltret bör utrustas med dräneringsledningar i bottnen för att 
undvika att vatten blir stående i torrväder. Det rekommenderas även att en 
kupolbrunn installeras på samma höjd som översvämningszonen. Detta gör att 
dagvatten snabbt kan ledas bort från planområdet vid extrema skyfall.  

Fördröjningen (magasineringen) sker dels i porvolymen i jordlagren, men även i 
en övre magasineringszon över jordlagren. I den övre magasineringszonen kan 
det bildas en tillfällig vattenspegel vid intensiva regn.   

När det kommer till utseende och form på biofilter kan det variera stort. Form och 
konstruktion anpassas till platsspecifika förutsättningar. Det finns stora 
möjligheter att sätta sin egen prägel på biofiltret och växtvalet.  

 
Figur 18. Takvatten som avvattnas till ett upphöjt biofilter via stuprör. Utlopp längst ned under 
jordlagren och vid toppen av den övre magasineringszonen. (Kent Fridell & Kristian Klasson, 
Tengbomgruppen AB, 2014).  
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Figur 19. Sektionskiss över exempel på upphöjt biofilter. Ett makadamlager på bottnen. Ett biofilter 
med tät duk med tät duk under makadamlagren och upp på sidorna säkerställer att det inte sker skada 
på anläggningar. (Kent Fridell & Kristian Klasson, Tengbomgruppen AB, 2014). 

 
Figur 20. Nedsänkt regnbädd (Kent Fridell & Kristian Klasson, Tengbomgruppen AB, 2014). 
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Figur 21. Sektionskiss på en nedsänkt växtbädd (Bild: Sweco).  

7.1.7 Dagvattensystem med kassetter 
Kassettmagasin är ett typ av modulsystem där fördröjningen sker under mark. 
Kassettmagasin fördröjer dagvattnet och tillåter det att infiltrera till 
omkringliggande mark. Utloppet på kassetterna kan koppla på ledningssystem 
för att möjliggöra avledning av större flöden än vad som är möjligt att infiltrera.  

 
Figur 22. Exempelbild på dagvattenkassetter (foto: Sweco).  



 
 

 
Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 
Uppdragsnummer: 30039665 & 30040615 
Datum: 2022-04-25 Ver: 1.0   
Dokumentreferens: 
\\sejkgfs003\projekt\22233\30039665_solhem_borås_2022\000\3_genomforande\38_handling\avvattning\dagvatte
nutredning solhem 1 & 4.docx  38/56 

7.1.8 Avledning från fastigheten 
För Solhem 1 och Solhem 4 föreslås avledning ske till befintligt dagvattennät, 
antingen kommunalt eller enskilt. Nedan redovisas varje avledningsförslag 

Solhem 1 

Solhem 1 föreslås avledas till befintlig kupolbrunn strax öster om planområdet, 
precis söder om Syster Toras Väg. Avledningen dit sker med självfall. Utloppet 
på föreslagen torr damm sätts i dess överkant – varav dess djup inte påverkar 
möjligheten till avledning med självfall. Vill man säkerställa att inte torrdammen 
står blöt/fuktig under längre perioder kan den utrustas med dräneringsledningar 
som ansluter direkt till dagvattennätet.  

 
Figur 23. Bild tagen från planområdesgränsen för Solhem 1. Röd ring visar placering av aktuell 
kupolbrunn.  

Vid val av magasinering med kassetter ansluter kassetterna direkt till 
kommunens dagvattenledningssystem.  

Solhem 4 – Område röd 

För område röd inom Solhem 4 föreslås avledning ske till enskilt dagvattennät 
strax norr om planområdesgränsen. Anslutning sker via ledning från 
dagvattenhanteringssystemet.  



 
 

 
Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 
Uppdragsnummer: 30039665 & 30040615 
Datum: 2022-04-25 Ver: 1.0   
Dokumentreferens: 
\\sejkgfs003\projekt\22233\30039665_solhem_borås_2022\000\3_genomforande\38_handling\avvattning\dagvatte
nutredning solhem 1 & 4.docx  39/56 

 
Figur 24. Bild tagen ut från planområdet från dess norra gräns. Anslutning till enskilt dagvattennät 
ligger i planområdesgränsen för Solhem 4.  

Solhem 4 – Område grön 

För område grön inom Solhem 4 föreslås avledning ske till kommunal 
anslutningspunkt strax nordväst om planområdesgränsen. Detta sker genom att 
ansluta till brunn. Ledning behöver dras från utformat dagvattenhanteringssystem 
till anslutningspunkt. 
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Figur 25. Bild tagen strax nordväst om planområdesgränsen. Anslutning föreslås ske nere i brunnen.  

Solhem 4 – Område blå 

För område blå inom Solhem 4 föreslås avledning ske till kommunalt 
dagvattennät. Föreslaget dagvattenhanteringssystem kommer avleda dagvattnet 
likt befintlig situation, där dagvattnet släpps ut i slänten vid planområdets sydöstra 
gräns. Där rinner det vidare mot befintlig kupolbrunn och ansluter till kommunalt 
dagvattennät.  

Befintlig lösning innebär dock erosion i slänt. För framtida lösning behöver 
erosionsskydd säkerställas. När val av lösning, samt dess dimension, och 
utsläppspunkt bestämts behöver en fungerande avledning utformas. Förslagsvis 
kan detta göras genom att låta makadam följa slänten för de brantaste delarna 
och på så vis minska erosionen på jorden. Utloppsledningen kan även utformas 
för att minska det fall som uppstår i dagsläget och på så vis minska erosionen.  
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Figur 26. Befintligt utlopp från dagvattenavledning inom Solhem 4. 

 
Figur 27. Slänt nedanför utsläppspunkt. Nedanför slänten finns kupolbrunn som ansluter till 
dagvattennätet.  



 
 

 
Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 
Uppdragsnummer: 30039665 & 30040615 
Datum: 2022-04-25 Ver: 1.0   
Dokumentreferens: 
\\sejkgfs003\projekt\22233\30039665_solhem_borås_2022\000\3_genomforande\38_handling\avvattning\dagvatte
nutredning solhem 1 & 4.docx  42/56 

 
Figur 28. Kupolbrunnar nedanför slänten där dagvattnet ansluter till kommunens dagvattennät. Pil 
visar placering av en annan kupolbrunn.  

7.1.9 Avledning från befintlig bebyggelse 
För det dagvatten som uppstår inom detaljplanen men utanför gräns för 
exploatering inom Solhem 1 och Solhem 4 är avsikten av avledningen ska ske 
likt befintlig situation. Vid projekteringsskedet ska det säkerställas att detta flöde 
inte avleds till föreslagna dagvattenhanteringssystem för Solhem 1 och Solhem 
4 och på så viss överbelastar dem. Det ska även säkerställas att flödet ska kunna 
avledas utan risk för skada på byggnation, se 8 Skyfalls- och 
översvämningshantering. Tillvägagångssätt redovisas nedan:  

För befintliga bostadshus inom Solhem 4 ligger det på en högpunkt och avleder 
dagvattnet i tre riktningar. För det dagvatten som avleds västerut kommer det 
rinna genom Solhem 1 likt befintlig situation och bedöms inte vara en risk för 
dagvattenhanteringen. För det dagvatten som avleds norrut bedöms det inte 
påverka föreslagen dagvattenhantering. För det dagvatten som avleds söderut 
måste placeringen av utformningen av dagvattenhanteringen i område Blå 
säkerställas så att det inte tar emot dagvatten från området. Förslag på hantering 
är att utforma rinnväg söderut och utforma dagvattenhanteringssystem öster om 
det – så att de inte ansluter.  

 



 
 

 
Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning 
Uppdragsnummer: 30039665 & 30040615 
Datum: 2022-04-25 Ver: 1.0   
Dokumentreferens: 
\\sejkgfs003\projekt\22233\30039665_solhem_borås_2022\000\3_genomforande\38_handling\avvattning\dagvatte
nutredning solhem 1 & 4.docx  43/56 

 
Figur 29. Ytliga flödesvägar från befintlig bostäder inom Solhem 4.  

 
Figur 30. Ytliga flödesvägar från befintlig bostäder inom Solhem 4.  
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Figur 31. Ytliga flödesvägar från befintliga bostäder inom Solhem 4. 

Föreslagen dimensionering för
fördröjning och rening

Nedan följer generella dimensioneringsberäkningar för att föreslagna
dagvattenanläggningar ska kunna magasinera erforderliga volymer och ge 
tillräcklig rening. Beräkningarna behöver ses över vid projektering. Observera att 
detta enbart är exempelförslag på hur dagvattnet kan lösas. Andra liknande 
lösningar bedöms ge likvärdig dagvattenhantering. 

7.2.1 Solhem 1
Tabell 15. Exempelutformning på torr damm inom Solhem 1 ser ger erforderlig magasineringsvolym 
för att fördröja 58 m3 dagvatten och rena till riktvärde (förutom COD). 

Area 
[m2]

Övre 
magasineringszon
[mm]

Släntlutning Volym 
[m3]

Torr damm 160 4001 1:2 57

Totalt 57
1 Maximal vattennivå över marknivå.

För Solhem 1 kan även en mindre anläggning utformas för att omhänderta 
reningen av dagvattnet och så kan majoriteten av magasineringen ske under 
mark i kassetter. Genom att utforma en anläggning som kan omhänderta ett flöde 
på 7 l/s beräknas 95 % av årsnederbörden omhändertas. Resterande flöde 
breddas och magasineras. En reningsanläggning på 5 m3 kan omhänderta flöde 
på 7 l/s. Ett biofilter bedöms ha mest platseffektiva reningen. Dimensioner 
redovisas nedan:
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Tabell 16. Exempelutformning på biofilter inom Solhem 1 ser ger erforderlig magasineringsvolym för 
att fördröja 5 m3 dagvatten.

Area 
[m2]

Reglerhöjd
[mm]

Filtermaterial
[mm]

Reglervolym
[m3]

Biofilter 11 200 450 5

Resterande 52 m3 fördröjas under mark i kassetter. 

Vid uppdelning norr och söder om Syster Toras väg blir magasinering av det
studerade flödet 3 m3 norr om vägen och 2 m2 söder om Syster Toras väg. Det
ger ett areaupptag på 6 m2 norr om vägen och 5 m2 söder om vägen.

Kassettvolymerna blir då 27 m3 norr om Syster Toras väg och 25 m3 söder om
Syster Toras väg.

7.2.2 Solhem 4
Tabell 17 Exempelutformning på biofilter inom grönt område för Solhem 4 som ger erforderlig 
magasineringsvolym för att fördröja 5 m3 dagvatten och rena till riktvärde.

Område grön Area 
[m2]

Reglerhöjd
[mm]

Filtermaterial
[mm]

Reglervolym
[m3]

Biofilter 9 250 450 5

Tabell 18. Exempelutformning på makadambädd inom rött område för Solhem 4 som ger erforderlig 
magasineringsvolym för att fördröja 4 m3 dagvatten och rena till riktvärde.

Område röd Area 
[m2]

Reglerhöjd
[mm]

Makadam
[mm]

Reglervolym
[m3]

Makadambädd 45 100 400 11*

*Större reglervolym än magasineringsbehov pga. ökad rening. 

Tabell 19. Exempelutformning på makadamdike inom blått område för Solhem 4 som ger erforderlig 
magasineringsvolym för att fördröja 22 m3 dagvatten och rena till riktvärde.

Område blå Area 
[m2]

Reglerhöjd
[mm]

Permanent 
djup
[mm]

Reglervolym
[m3]

Makadamdike 130 200 350 45*

*Större reglervolym än magasineringsbehov pga. ökad rening. 

Föroreningsreduktion
Belastningen av föroreningar i dagvattnet som planområdet genererar med och 
utan föreslagen dagvattenhantering har beräknats med verktyget StormTac 
(v22.1.1), där beräknade föroreningshalter utgår från schabloner för hur stor 
föroreningsbelastning en viss typ av markanvändning kan ha. 
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7.3.1 Solhem 1  
Tabell 20. Föroreningshalterna från framtida område för Solhem 1, med och utan rening från 
föreslaget dagvattenhanteringssystem med torr damm. Aktuella system är de redovisade i kapitel 7.2. 
Röda celler överskrider riktvärden.  

Ämne Framtida 
föroreningstransport - 
Utan rening 

Framtida 
föroreningstransport - 
Med rening 

Riktvärden 

Pb 7,5 μg/l 4,0 μg/l 7 μg/l 
Cu 13 μg/l 10 μg/l 16 μg/l 
Zn 40 μg/l 29 μg/l 66 μg/l 
Cd 0,35 μg/l 0,20 μg/l 1,1 μg/l 
Cr 6,5 μg/l 3,5 μg/l 14 μg/l 
Ni 6,0 μg/l 3,5 μg/l 4 μg/l 
Olja 340 μg/l 60 μg/l 1000 μg/l 
COD 60 000 μg/l 39 000 μg/l 28 000 μg/l 
SS* 45 000 μg/l 20 000 μg/l 25 000 μg/l 

Alla undersökta föroreningstyper understiger riktvärdet efter rening förutom COD. 
Det har undersökts vilka åtgärder som skulle krävas för att få ned halten COD 
under riktvärde, och det bedöms att storleken på åtgärden är orimlig i förhållande 
till nyttan. I stället har det undersökts hur nedströms områdens kapacitet att 
reducera COD ser ut, för att säkerställa tillräckligt låga nivåer innan dagvattnet 
når Viskan.  

Naturen har goda möjligheter att reducera föroreningar i dagvattnet, även COD. 
Förutom anslutande diken kommer dagvattnet från Solhem 1 rinna genom 
Hultasjön. Mikroorganismer och växtupptag är viktiga faktorer för att reducera 
mängden föroreningar, tillsammans med uppehållstiden i systemet.  

Även om halten COD överstiger riktvärdet i dagvattnet från Solhem 1, bedöms 
den naturliga effekten mellan planområde och recipient, där dagvattnet rinner via 
dike och damm, rena nivåerna till tillräckliga nivåer – och ingen risk uppstår för 
Viskans MKN.  
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7.3.2 Solhem 4 
Område grön 

Tabell 21. Föroreningshalterna från framtida område för Solhem 4 – område grön, med och utan 
rening från föreslaget dagvattenhanteringssystem. Aktuella system är de redovisade i kapitel 7.2. 

Ämne Framtida 
föroreningstransport - 
Utan rening 

Framtida 
föroreningstransport - 
Med rening 

Riktvärden 

Pb 3,0 μg/l 1,5 μg/l 7 μg/l 
Cu 12 μg/l 12 μg/l 16 μg/l 
Zn 23 μg/l 12 μg/l 66 μg/l 
Cd 0,45 μg/l 0,15 μg/l 1,1 μg/l 
Cr 5,0 μg/l 3,5 μg/l 14 μg/l 
Ni 4,0 μg/l 1,5 μg/l 4 μg/l 
Olja 290 μg/l 180 μg/l 1000 μg/l 
COD 38 000 μg/l 28 000 μg/l 28 000 μg/l 
SS* 18 000 μg/l 13 000 μg/l 25 000 μg/l 

 
Område röd 

Tabell 22. Föroreningshalterna från framtida område för Solhem 4 – område röd, med och utan 
rening från föreslaget dagvattenhanteringssystem. Aktuella system är de redovisade i kapitel 7.2. 

Ämne Framtida 
föroreningstransport - 
Utan rening 

Framtida 
föroreningstransport - 
Med rening 

Riktvärden 

Pb 13 μg/l 4 μg/l 7 μg/l 
Cu 20 μg/l 8,5 μg/l 16 μg/l 
Zn 61 μg/l 17 μg/l 66 μg/l 
Cd 0,3 μg/l 0,08 μg/l 1,1 μg/l 
Cr 9,5 μg/l 4,0 μg/l 14 μg/l 
Ni 8,0 μg/l 3,5 μg/l 4 μg/l 
Olja 550 μg/l 120 μg/l 1000 μg/l 
COD 82 000 μg/l 17 000 μg/l 28 000 μg/l 
SS* 68 000 μg/l 25 000 μg/l 25 000 μg/l 
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Område blå 

Tabell 23. Föroreningshalterna från framtida område för Solhem 4 – område blå, med och utan 
rening från föreslaget dagvattenhanteringssystem. Aktuella system är de redovisade i kapitel 7.2. 

Ämne Framtida 
föroreningstransport - 
Utan rening 

Framtida 
föroreningstransport - 
Med rening 

Riktvärden 

Pb 14 μg/l 4,5 μg/l 7 μg/l 
Cu 21 μg/l 8,5 μg/l 16 μg/l 
Zn 68 μg/l 18 μg/l 66 μg/l 
Cd 0,4 μg/l 0,1μg/l 1,1 μg/l 
Cr 9 μg/l 4 μg/l 14 μg/l 
Ni 8,5 μg/l 3,5 μg/l 4 μg/l 
Olja 490 μg/l 100 μg/l 1000 μg/l 
COD 85 000 μg/l 17 000 μg/l 28 000 μg/l 
SS* 72 000 μg/l 25 000 μg/l 25 000 μg/l 

 

Alla undersökta föroreningstyper understiger riktvärdet efter rening. För att uppnå 
detta krävs för område blå och röd att dagvattenanläggningen dimensioneras 
större än fördröjningsvolymen, se 7.2.2.  

För att kunna rena dagvattnet till en erforderlig nivå är det av största vikt att 
dagvattnet från de trafikerade ytorna leds till dagvattensystemet, då det är de 
ytorna som bidrar med mest föroreningar.   
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I Svenskt Vatten P110 (2016) återfinns ett rekommenderat minimikrav på 
återkomsttid på regn för att skydda byggnader och annan verksamhet från 
marköversvämningar. Minimikravet är en återkomsttid på 100 år.

Höjdsättningen av planområdet är viktig för att undvika skador på bebyggelse 
inom aktuellt område samt omkringliggande områden. Det är av stor vikt att inga 
instängda områden, lågpunkter eller barriärer skapas. Enligt angivelser i Svenskt 
Vatten P105 (2011) ska marken luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten 
inte ska bli stående intill huskropp, se Figur 32. Närmast byggnaden, de första 
tre metrarna, bör marken ha en lutning på 5 %. Därefter kan marken ha en 
flackare lutning mellan 1–2 %. 

Figur 32. Principskiss över rekommenderande lutningar från byggnader för att undvika att yt- och 
dagvattnet ställer sig intill huskropp (Bild: Sweco). 

Skyfallsanalys
I den övergripande utredningen för översvämningsrisker för Solhem 1 och 
Solhem 4 beaktas skyfallssituationen med förslag på framtida höjdsättning av 
området i åtanke. Känsliga punkter har även identifieras. Befintliga flödesvägar 
och instängda områden har tagits fram med Scalgo LIVE. 

Det ställer sig en relativt stor volym dagvatten inom Solhem 1. Solhem 4 
magasinerar en försumbar mängd dagvatten i dess lågpunkter.  

8. Skyfalls- och 
översvämningshantering
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Figur 33. Illustrerade vattensamlingar (med djup större än 5 cm) inom och i angränsning till 
planområdet.  

 
Figur 34. Djup på vattnet i översvämningspunkterna. Grön 0–10 cm. Gul 10–30 cm. Röd 30+ cm.  
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8.1.1 Skyfallssituation Solhem 1
Solhem 1 har ett skyfallsstråk som går mitt i fastigheten längs med Syster Toras 
Väg. Befintliga lågpunkter norr och syd om vägen magasinerar uppskattningsvis 
700 m3 dagvatten. 

8.1.2 Skyfallssituation Solhem 4
Solhem 4 belastas inte av något skyfallsstråk utan belastas i huvudsak av det 
regnvatten som faller på det. I anslutning till fastigheten västra gräns ligger en 
lokal högpunkt och tillkommande dagvatten uppströms fastigheten är begränsad.  

Höjdsättning av området
För höjdsättning av området är det viktigt att befintliga skyfallsstråk behålls och 
fortsätter rinna mot planområdets lågpunkter. För Solhem 1 innebär det den östra 
delen av Syster Toras Väg. Nästan hela Solhem 4 ligger på en högpunkt och där 
bör därmed fokus vara att inte skapa instänga områden och oönskade lågpunkter 
inom området vid exploatering av planområdet. 

Närliggande fastigheter till skyfallsstråken/avvattningsvägarna bör höjdsättas så 
att de ligger högre än stråket så att de inte skadas vid skyfall. 

Det är även viktigt att planområdet lutar mot skyfallsstråken så att inget dagvatten 
avleds ut från planområdet via andra vägar. Dagvattnet inom planområdet bör 
avledas till respektive dagvattenhanteringssystem för respektive område. 

8.2.1 Anpassning mot skyfallsstråk för föreslagen bebyggelse
Det har identifierats flertalet byggnader inom risk att påverkas av höga flöden 
vid större regn. 

Byggnader i riskzon: Solhem 1

Solhem 1 ligger i en dalgång där lågpunkten är Syster Toras Väg. Byggnader 
längs med denna riskerar att få stående vatten om inga åtgärder görs. Fasader i 
riskzon är inringade med rött i Figur 35. 
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Figur 35. Aktuella byggnader som riskerar få vatten stående mot sig vid ett skyfallsregn. Gröna pilar 
visar föreslagen utsträckning av avskärande diken. 

Genom att utforma avskärande diken längs med fasaderna säkerställer man en 
säker avledning och minskar risken att dagvatten ställer sig mot fasaden. 

Det planeras även underjordiskt garage inom fastigheten Solhem 1. För att inte 
riskera att dessa fylls upp vid ett skyfall rekommenderas att in- och utgång till 
garaget utformas med en mindre vall (exempelvis ett gupp) så att dagvatten inte 
rinner in vid ett regn, men så att fordon fortfarande kan ta sig in.  

Byggnader i riskzon Solhem 4

Inom Solhem 4 är det inom dess nordvästra del det finns risk för stående vatten 
mot byggnad. Relativt stor lutning på närliggande högpunkt kan ge upphov till 
snabba flöden. 
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Figur 36. Aktuell byggnad som riskerar få vatten stående mot sig vid ett skyfallsregn.

Genom att se till att marken har en lutning ut mot vägen säkerställs att dagvattnet 
tar sig ut och inte blir stående mot fasaden. 

Avledning av skyfall
Avledning av skyfall sker ytligt inom planområdet. Dagvatten kan stanna i mindre 
lågpunkter inom områdena, om det kan ske utan risk för skada på bebyggelse. 
Se nedan för förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt vid skyfallsregn. 
Förslaget innebär att lokalgator utformas som avrinningsstråk för skyfall. 
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Figur 37. Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt inom Solhem 1 vid skyfallsregn. Vatten 
rekommenderas att rinna mot Syster Toras väg. Blå pilar visar ytlig avrinning. 

Solhem 1 har mycket goda förutsättningar att leda bort skyfallsflöden i och med 
bra lutning på Syster Toras väg, se Figur 38. 

 
Figur 38. Lutningen längs med Syster Toras väg visar på god möjlighet för avledning av skyfall.  
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Figur 39. Förslag på hur dagvattnet bör avledas ytligt inom Solhem 4 vid skyfallsregn. Vatten 
rekommenderas att rinna mot lokalgator inom planområdet. Blå pilar visar ytlig avrinning. 

Risker nedströms vid bebyggelse
I dagsläget ansamlas en begränsad mängd dagvatten inom planområdet
(uppskattningsvis cirka 700 m3 inom Solhem 1). Detta är naturlig magasinering 
som uppstår på grund av naturliga lågpunkter. Vid skyfall avleds majoriteten av 
dagvattnet på ytan och väldigt lite tas omhand via infiltration. Eftersom den 
naturliga magasineringsförmågan inom planområdet minskas vid exploatering 
rekommenderas ytterligare utredning angående konsekvenserna av extremregn
nedströms Solhem 1. Upptäcks risker med bortexploatering av den naturliga 
magasineringsförmågan kan föreslaget dagvattensystem utformas för att i stället 
magasinera hela översvämningsvolymen. Ansvarsfördelning och ägande av 
sådan anläggning är dock frågor som behöver besvaras innan byggskede för att 
säkerställa underhåll.

Vid ett skyfall i befintlig situation beräknas infiltrationen vara så pass liten att den 
är försumbar. Av den anledningen så kommer troligtvis ett framtida skyfall, 
exklusive klimatfaktor, att ge upphov till liknande stora flöden trots den planerade 
hårdgöringsgraden. Den hårdgjorda ytan kommer däremot höja hastigheten på 
vattnet. Utformning av torr damm/översvämningsyta bedöms ha en tillräcklig 
bromsande effekt. 
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Om planområdet bebyggs enligt planförslag bidrar det till en ökad mängd 
hårdgjord yta inom planområdena. Detta tillsammans med framtida 
klimatförändringar kommer öka avrinningen av dagvatten från områdena.  

I denna utredning föreslås fyra dagvattenhanteringssystem som klarar av att 
fördröja 57 m3 inom Solhem 1 och 4 m3, 22 m3 och 5 m3 inom Solhem 4. Systemen 
gör att flödena från planområdena fördröjas enligt anvisningar från Borås Energi 
& Miljö. Systemen ser även till att recipienten inte riskerar uppnå MKN.  

Vid höjdsättning av marken för anpassning till skyfall rekommenderas att 
avledningsstråk utformas för att avleda dagvattnet bort från planerade 
fastigheter.  

Förslag på fortsatt arbete:  

- Exakt utformning av dagvattensystem utefter rekommenderad areal för 
erforderlig fördröjning och rening av dagvatten.  

- Upprättande av en skötsel- och underhållsplan för dagvattensystemen.  

Dessutom rekommenderas det att göra en skyfallsmodellering av Solhem 1 för 
att veta exakta konsekvenser av bortbyggandet av skyfallsmagasineringen.   

 

 

9. Sammanfattande bedömning 
och förslag på fortsatt arbete 


