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1 Sammanfattning 

Den befintliga returpunkten vid Stohagsgatan 7 i Norrköping firade 20 år under 
2018, men ska nu avvecklas och ersättas med en ny. Skälen till varför en ny 
returpunkt ska anläggas är flera, bland annat att kommunens intilliggande buss- och 
spårvagnsverkstad ska expandera och behöver utrymmet samtidigt som logistiken 
inom befintlig returpunkt är bristfällig och möjligheter att utveckla verksamheten 
saknas på grund av platsbrist. Den nya lokaliseringen för returpunkten ska 
möjliggöra fortsatt utveckling. Denna dagvattenutredning visar på förslag på hur 
dagvattenhanteringen inom returpunkten kan hanteras, innan vidare avledning till 
Ljurabäck. 
 
För stora regn föreslås systemet i stort bestå av två våta dagvattendammar, tre 
biofilter/biodiken, en översilningsyta, översilning på gräs av parkeringsdagvatten, 
vägdike och ledningar. Eventuella brunnar kommer att vara försedda med sandfång. 
För majoriteten av ytorna föreslås därmed en kombination av lösningar för att få en 
tillräcklig rening så att recipienten inte påverkas negativt. Infiltration av dagvatten 
undviks, för att inte ge upphov till spridning av markföroreningar via ytvatten.  
 
Avseende extrema regn så kan fastigheten påverkas av översvämning av tre 
orsaker, kraftig nederbörd, höga flöden i Ljurabäck samt höga havsvattenstånd, 
men klarar sig ganska bra i samtliga fall. Det är dock viktigt att det även 
fortsättningsvis finns fungerande avrinningsvägar och att bebyggelse inte placeras i 
vägen för dessa. Detta innebär att byggnader behöver ligga högre än omgivande 
ytor och att de omgivande ytorna inom fastigheten utformas med lutning mot 
Ljurabäck eller annat eventuellt dike runt fastigheten. 

2 Bakgrund och syfte 

Den befintliga returpunkten vid Stohagsgatan 7 i Norrköping firade 20 år under 
2018 men ska nu avvecklas och ersättas med en ny. Det är kommunens äldsta 
returpunkt och tar emot nära hälften av alla besök och hälften av allt avfall som 
inkommer på de fem returpunkterna varje år. Skälen till varför en ny returpunkt ska 
anläggas är flera, bland annat att kommunens intilliggande buss- och spårvagns-
verkstad ska expandera och behöver utrymmet samtidigt som logistiken inom 
befintlig returpunkt är bristfällig och möjligheter att utveckla verksamheten saknas 
på grund av platsbrist. 
 
Den nya lokaliseringen för returpunkten ska möjliggöra fortsatt utveckling men 
även fungera i den samhällsbyggnad som sker i Norrköping på kort och lång sikt. 
Inom projektet att etablera en ny returpunkt har flera utredningar av lämplig 
lokalisering genomförts och har resulterat i att Nodra avser att etablera sin nya 
anläggning på delar av Risängen 2:3, Risängen 5:37, Sylten 4:18, Sylten 4:20, 
Sylten 4:21 samt Sylten 4:22. Platsen ligger centralt och är bra ur både trafik- och 
stadsplaneringssynpunkt. De geotekniska förutsättningarna är inte optimala, men 
bedömningen är att denna problematik kan hanteras. 
 
Dagvattnet från fastigheten avleds direkt till Ljurabäck. Denna dagvattenutredning 
visar hur dagvattenhanteringen inom returpunkten kan hanteras på ett hållbart sätt 
utan att påverka Ljurabäck.  
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2.1 Uppdrag 

Uppdraget består av att ta fram en dagvattenutredning som innehåller genomförbara 
förslag på dagvattenhantering inom den nya returpunkten så att dagvattnet kan 
hanteras på ett hållbart sätt utan att påverka Ljurabäck.  
 
Dagvatten är vatten i form av nederbördsvatten, framträngande grundvatten och 
spolvatten som tillfälligt rinner eller lägger sig på markytan. Utredning omfattar 
därför bara vatten som rinner av på ytan inom området. Uppdraget är därmed inte 
att bedöma omfattning bakgrundsbelastningen till följd av den förorenade marken 
eller effekten på den av minskad infiltration av ytvatten, ökade sättningar på grund 
av byggnation eller framtida ledningsstråk. Föroreningstransporten via mark- och 
grundvattnen utvärderas i de miljötekniska utredningar som gjorts. 
 
I uppdraget ingår att övergripande föreslå möjliga punkter för provtagning av 
dagvattnet.  
 
Uppdraget består av följande: 
 Beskriva befintlig och planerad markanvändning, främst med avseende på risk 

för förorening av dagvattnet. Detta för att identifiera rena respektive mer 
nedsmutsade flöden så att de mest kostnadseffektiva behandlingsformerna kan 
väljas, men även för till exempel att kunna återanvända näringsrika vatten för 
bevattning. 

 Beskriva recipienten. 
 Beräkna dagvattenflöden och föroreningsinnehåll före och efter förändrad 

markanvändning. 
 Bedöma om behov av flödesutjämning respektive rening föreligger och, om ja, 

i vilken omfattning behov finns. 
 Föreslå och beskriv lämplig lösning för att hantera respektive delflöde av 

dagvatten och totalt. Beskriva vilka ytor och behöver avsättas för ändamålet.  
 Översiktligt bedöma risk för översvämning vid extrema regn och risk för 

påverkan på ytliga rinnvägar vid extrema regn samt redovisa sätt för att minska 
risken för skador till följd av extrema regn. 

 Beskriva effekten av verksamheten med föreslagna dagvattenlösningar på 
bland annat MKN för vatten i recipienten, natur- och kulturvärden eller andra 
särskilt viktiga aspekter för området.  

 Sammanställ åtgärder som behöver göras till följd av lösningsförslaget, till 
exempel placering och höjdsättning av olika delar av planerad verksamhet. 

3 Förutsättningar 

3.1 Styrande dokument 

 Riktlinje för hållbar dagvattenhantering 2019-04-03 
 Avledning av dag-, drän och spillvatten P110, Svenskt Vatten 2016-01-01 
 Hållbar dag- och dränvattenhantering, Råd vid planering och utformning. P105 

Svenskt vatten, augusti 2011 
 Återkomsttider och förtätning 2017-03-28 
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3.2 Underlag och källor 

Punktlista över underlagsmaterial som använts i uppdraget. 
 Anmälan avseende anläggande av returpunkt och avfallsanläggning, Nodra. 

(2020) 
 Projektplan Nodra Park 
 Östgötakartan, Länsstyrelsen Östergötland.  
 SGU:s karta över genomsläpplighet vid infiltration. 
 SGU:s jordartskarta.  
 Geoteknisk och miljöteknisk markundersökning Kv Danmark samt kv Island, 

Afry 2020 
 PM- Geoteknisk och miljögeoteknisk utredning. WSP Samhällsbyggnad 2007. 
 Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas-2 gällande nedlagda deponi 

Kråkvilan. MiljöInvest AB 2018. 
 Fördjupad risk och åtgärdsutredning för förorenad mark inom Nodra park, Kv 

Danmark/Island, Sylten. Afry 2021 
 Åtgärdsförslag Ljurabäck. WSP Samhällsbyggnad 2018. 
 DIKA, diverse olika lager. 
 VISS, vattenkartan 
 Länsstyrelsens karta Vattenarkiv Östergötland 
 Kunskapssammanställning dagvattenrening, SVU 2016-05. 
 StormTac, beräkningsprogram och databas 
 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 2009, Stockholms läns landsting. 
 Dispositionsskiss 2021-04-09 

3.3 Koordinat och höjdsystem 

Gällande koordinatsystem för uppdraget är SWEREF 99 16 30 och höjdsystem 
RH2000.   

3.4 Dimensioneringsförutsättningar 

Följande dimensioneringsförutsättningar används i dagvattenutredningen.  
 
Dimensionering dagvattenanläggning 
inom fastighet – stora regn. 

Återkomsttid: 20-års återkomsttid 
 

Dimensionering kontrollerad 
översvämning – extrema regn.  

Återkomsttid: 100-års återkomsttid 

Dimensionerande flöde Metod för beräkning: Rationella metoden 
Klimatkompensering Klimatfaktor: 1,25 

4 Befintliga förhållanden 

4.1 Beskrivning av området 

Platsen är lokaliserad ca 2,5 km öster om centrala Norrköping, i den östra delen av 
Syltens industriområde, se Figur 1. Tillfart och utfart från den föreslagna 
lokaliseringen kan i huvudsak ske via befintligt vägnät (Packaregatan, via 
Lindövägen och Sjötullsgatan).  
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Figur 1. Lokalisering av området (DIKA). 
 
Gällande detaljplan, akt 0581K-22A:5018 för KV Veden, oljan m.fl. samt del av 
Söderleden, vann laga kraft 7 oktober 1981. Detaljplanen behöver ändras med 
anledning av etableringen av den nya returpunkten, allmän plats inom fastigheten 
behöver tas bort. Marken är planlagd som industri, se Figur 2. 
 

  
Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplan. (DIKA). 
 
Marken består idag av naturmark, se figur 3 (MiljöInvest AB, 2018), och är beväxt 
med högt gräs och diverse buskage. I delar av området växer lövträd, främst i den 
sydvästra delen men även längs områdets ytterkanter. Där inga träd finns, i de 
centralare delarna av området, är den huvudsakliga delen av deponin. Sporadiskt 
sticker det upp skrot ur backen som t.ex. armeringsjärn. Runt undersöknings-
området finns järnvägsspår som omsluter platsen. (Afry, 2020) 
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Figur 3. Nuvarande markanvändning, med gränser enligt gällande detaljplan (DIKA). 
 
På fastigheten har det tidigare funnits en kommunal deponi, Kråkvilan. Området 
har mellan 1930-talet och 1960- talet använts som soptipp av diverse skrot med 
mera. Delar av området har även använts som soptipp för bland annat hushållsavfall 
men även för bilskrot, oljerester, schakt- och muddermassor. (WSP 
Samhällsbyggnad, 2007-07-20) Avgränsningen av deponin är mycket oklar. 

4.2 Topografi och hydrologi 

Området är ganska flackt, nivån är omkring +1 till + 3 m. Området är till en stor del 
utjämnat och plant. Det finns några lågpunkter inom området. Generellt rinner 
området av mot Ljurabäck i nordväst och järnvägen i öster, se Figur 4 och Figur 5. 
Ljurabäck ligger inom Motala ströms avrinningsområde. Motala ström ligger ca 
500 m nordväst om aktuellt område. (Sweco, 2020) Avrinningsområdet för yt- och 
grundvatten är naturligt avgränsat av morän- och bergryggar i söder, och Ljurabäck 
som är en grävd kanal i nordväst. Längs Lindövägen löper även diken som tidigare 
inte beaktats med avseende på avrinning från området. (Afry 2021) 
 

 
Figur 4. Markhöjder inom området (DIKA). 
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Figur 5. Topografi och avrinning (DIKA). 

4.3 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Området gränsar till Ljurabäck i nordväst. Ljurabäck är recipient för dagvattnet från 
området. Ljurabäck rinner från Ensjön genom de sydöstra delarna av Norrköping 
ner till mynningen i Motala ström. Ljurabäck har idag bitvis en begränsad kapacitet 
och det finns många planer på ytterligare exploateringar längs bäcken. Vid ett flöde 
från ett 100-års regn från urban miljö ansluter stora mängder vatten till Ljurabäck. 
Därför har det genomförts ett projekt som studerade var kapacitetsproblemen finns 
och hur de kan åtgärdas. Utredningen föreslår ett brett två- eller trestegsdike 
beroende på hur marknivåerna ser ut förbi aktuellt område och att öppna upp och 
skapa ett stort svämplan direkt nedströms, se Figur 6. (WSP, 2018-10-31) 
 

  
Figur 6. En översikt och principskiss över området och föreslagna åtgärder, den nya 

returpunkten kommer inom de brunmarkerade ytorna. (WSP, 2018-10-31) 
 
Ljurabäck statusklassades som måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus 2017-2021. Miljökvalitetsnormen för 2016-2021 är god ekologisk 
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status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Förekomsten har dålig status med 
avseende på näringsämnen men klassas som god för As, Cu, Cr och Zn. (VISS, 
Vattenkartan, 2020) 
 
Miljökonsekvenstyper som påverkar förekomsten är övergödning, morfologiska 
förändringar och kontinuitet samt miljögifter. Urban markanvändning har en 
betydande påverkan på förekomsten utifrån övergödning. Industri, deponi, 
förorenade områden samt transport och infrastruktur kan utgöra källor för 
miljögifter till förekomsten. Transport och infrastruktur kan ha en betydande 
påverkan på förekomsten via dagvatten. Ämnen där dagvatten ensamt eller 
tillsammans med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
följs är främst PAH;er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Därför är 
vattnet klassat som att det finns en betydande påverkan även om statusen är klassad 
till god. I listan på VISS med möjliga åtgärder redovisas bland annat förbättrad 
dagvattenhantering samt lokalt anpassad och ekologiskt funktionell kantzon. 
Förekomsten bedöms även ha en betydande påverkan från bland annat urban 
markanvändning avseende morfologiska förändringar och kontinuitet. (VISS, 
Vattenkartan, 2020) 
 
Området berör inte någon grundvattenförekomst. (VISS, Vattenkartan, 2020) Det 
undre grundvattenmagasinet i friktionsjord på berg (Vattenförekomst MS_CD: 
WA94660053) var i tidigare förvaltningscykel klassat som en grundvatten-
förekomst men är sedan 2010 inte längre klassat som en sådan (Afry, 2021). 

4.4 Natur- och kulturintressen 

Vid genomgång av naturvårdsverkets databas avseende skyddad natur kan 
konstateras att området inte omfattas av skyddsbestämmelser. Området berörs inte 
av något skydd avseende skyddsvärda områden för natur och friluftsliv och ej heller 
områden av riksintresse samt artskydd. (Naturvårdsverket, 2020) 
 
Enligt DIKA omfattas nedre delen av Ljurabäck av område av lokalt intresse och 
området vid Ljurabäcks utlopp omfattas av kommunalt intresse. Enligt DIKA är 
Ljurabäcks mynning ett värdefullt våtmarksområde som delvis är skonat från 
omgivningens utfyllnad och den torrläggning som drabbat kringliggande våtmarker. 
Här finns stora bladvassbevuxna ytor omväxlande med skogsdungar som bland 
annat utgör lämplig häckningsmiljö för den sårbara pungmesen. Alla åtgärder som 
kan skada områdets naturvärden ska undvikas.  
 
Det finns inga rapporterade rödlistade arter som är akut hotade eller starkt hotade. 
Några rapporter avseende sårbara och nära hotade fågelarter har konstaterats 
(Kungsfiskare, Rosenfink, Kungsfågel samt Gulsparv), men bedömning har gjorts 
att dessa inte påverkas av den planerade verksamheten. I Artdatabanken finns 
uppgift om en obekräftad observation av en skogsalm i utkanten av området 
(Artdatabanken, 2020). Då skogsalm är akut hotad har kompletterande inventering 
genomförts som visar att alla almar i området är påverkade av almsjuka och döda 
eller döende förutom på släntkrönet ner mot järnvägsspåret i söder där det finns ett 
uppslag av ungträd och buskformiga almar. (Bo Stenström, Träd & landskap, 
2020). Enligt uttalande från Norrköpings kommunekolog innebär detta att 
almsjukan är utbredd och oundviklig i området. I så fall är det troligt att alla almar i 
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området inom några år har dött av, oavsett exploatering. Exploatering i sig kan 
därmed inte antas påverka artens överlevnad i detta område. Ekologen anger också 
att det i dagsläget inte är aktuellt att plantera nya skogsalmar på grund av att 
resistens inte kan säkerställas utan man ska satsa på andra trädslag som kan överta 
skogsalmens roll.  
 
Enligt DIKA berörs Ljurabäck förbi fastigheten av invasiv art, Björnloka. 
 
Området har inga konstaterade fornfynd. (Riksantikvarieämbetet, 2020) 

4.5 Geologi och geoteknik  

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren i området av postglacial lera 
och silt, se Figur 7 (SGU Jordartskarta, 2020).  
 

 
Figur 7. Utdrag ur SGU:s jordartskarta (via DIKA). 
 
Över de naturliga jordlagren har diverse fyllnadsmassor lagts. Fyllningens djup 
varierar mellan 1-6 m och korresponderar tämligen väl med markytans förhöjning, 
se figur 8. (Afry 2021) Fyllningen utgörs av en deponi innehållande avfall från ca 
1930-60 talet bestående av byggrester från diverse projekt i Norrköping (block, 
tegel, armering, lera, silt, sand etc.). Vid borrning och grävning i fyllnadsmassorna 
framkommer ställvis synligt trä-, tegel-, glas-, oljerester, kol och metall. (Afry, 
2020)Enligt gjorda geoundersökningar så under befintlig fyllning följer lös lera ned 
till ca 34 meter under markytan. Därefter följer fast- till mycket fastlagrad 
friktionsjord på berg (Sweco, 2020).  
 
Leran är sättningskänslig vid ökad belastning. Områdets användning som deponi 
har gett upphov till sättningar som bedöms pågå i dagsläget och förväntas pågå 
under en mycket lång tid. (Sweco, 2020) Eventuella självfallsledningar behöver 
projekteras med branta lutningar så att funktionen inte försämras med tiden. 
Lättfyllnadsmaterial kan vara aktuellt i ledningsgravar. Ledningars anslutningar 
mot pumpar, byggnader och liknande måste utformas flexibelt så att differentiella 
sättningar kan accepteras. Lutningar på asfalterade ytor ska projekteras med branta 
lutningar mot t.ex. dagvattenbrunnar så att funktionen bibehålls.  
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Figur 8. Fyllningslagrets mäktighet (Afry 2021) 
 
Genomsläppligheten vid infiltration är låg, se Figur 9 (SGU Genomsläpplighet, 
2020). 
 

 
Figur 9. Utdrag ur SGU:s karta över genomsläpplighet vid infiltration (via DIKA). 
 

4.6 Geohydrologi 

Avrinningsområdet för grundvatten är naturligt avgränsat av morän- och bergryggar 
i söder, och Ljurabäck i nordväst, se figur 10. Inom området finns en övre öppen 
akvifär i fyllningen och i den underliggande friktionsjorden finns en undre akvifär. 
I februari 2020 mättes grundvattenytan i tre punkter i den övre akvifären och då låg 
grundvattennivåerna i på 0,40-1,97 m under markytan (nivån +0,42 till +2,63). 
Samtidigt mättes i en punkt i den undre akvifären, där låg grundvattenytan 4,67 m 
under markytan (nivån -1,36) (Afry, 2020). Grundvattenytan i den övre akvifären är 
högst centralt i deponin och grundvatten flödar både mot Ljurabäck och dikes-
system längs Lindövägen. Det övre grundvattenmagasinet är avgränsat från 
omgivningen och grundvattenbildningen är mycket låg och helt begränsas av den 
inom området infiltrerande nederbörden. Flera grundvattenrör indikerar att 
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grundvattenflödet är mycket begränsat och att vattenprover från rören representerar 
lokala förhållanden. Det undre grundvattenmagasinet bedöms ha en mycket 
begränsad kontakt med de förorenade fyllningsmassorna eftersom magasinet i 
huvudsak överlagras av ett mäktigt lerlager. (Afry 2021) 
 

 
Figur 10. Bedömt avrinningsområde och skattad flödesriktning för grundvatten. Mörkblå 

linjer och pilar indikerar det lokala avrinningsområdet och generell 
flödesriktning för grundvatten. Mellanblå pilar indikerar möjligt 
grundvattenflöde till dränerande banvallar och dikessystem. Ljusblå pilar 
indikerar recipient för grundvatten i dikessystem. (Afry 2021) 

4.7 Miljögeoteknik 

I Östgötakartan, där potentiellt förorenade områden redovisas, pekas området ut 
som en avfallsdeponi för icke farligt samt farligt avfall samt att det även har varit 
skrothantering och skrothandel på platsen, se Figur 11. (Länsstyrelsen Östergötland, 
2020)  
 

 
Figur 11. DIKA, Länsstyrelsens inventering av förorenade områden, MIFO 2005 och data 

från länsstyrelsen över föroreningar, från 2015. 
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Enligt gjord MIFO2-undersökning har föroreningarnas farlighet och förorenings-
nivå bedömts vara små och några alarmerande nivåer har inte påträffats i vare sig 
grundvatten eller ytvatten av annat än näringsämnen. Därav har området tilldelats 
riskklass 4 – liten risk. (MiljöInvest AB, 2018) 
 
Inom området förekommer det ställvis avfall som innehar höga föroreningshalter. 
På grund av den inhomogena sammansättningen är det svårt att uppskatta hur stor 
andel av fyllnadsmassorna som är kraftigt förorenade. De förorenade 
fyllnadsmassorna förekommer under grundvattennivån vid ett flertal ställen. I 
dagsläget är spridningsvägen för föroreningar inom området främst via utlakning 
till grundvattnet och fortsatt transport till Ljurabäck. Ytterligare spridningsvägar av 
föroreningarna kan vara via damning, förångning och även via upptag i växter på 
området. Grundvattenanalyserna indikerar i dagsläget begränsad spridning av 
föroreningar till grundvattnet. Föroreningarna som påträffats i mark utgörs främst 
av ämnen vilka generellt binds hårt till jordpartiklar. I enstaka punkter har dock mer 
lättflyktiga och vattenlösliga påträffats. (Afry, 2020) 
 
Norrköpings kommun har låtit genomföra en fördjupad risk- och åtgärdsutredning 
av de befintliga markföroreningarna på platsen (Afry, 2021). Resultaten från den 
utredningen visade på att spridningen av föroreningar från mark till ytvatten 
bedöms vara relativt stor, vilket innebär att åtgärder som minskar infiltrationen av 
nederbörd och dagvatten är positiva då det minskar belastningen på Ljurabäck.  
 
Total föroreningstransport via mark- och grundvatten till recipienten före respektive 
efter byggnation inte har beräknats i utredningarna och kan därför inte jämföras 
med dagvattentransporten. 

4.8 Markavvattningsföretag 

Det finns inga markavvattningsföretag som berör området. Strax väster om och 
uppströms området finns Berga, Dömestad, Husby m.fl. s.k. Sylten i S:t Johannes 
markavvattningsföretag från 1901, se Figur 12. (Vattenarkiv Östergötland, 2020) 
 

 
Figur 12. DIKA, Markavvattningsföretag (DIKA). 
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4.9 Befintlig dagvattenhantering 

Det finns ingen dagvattenhantering inom området idag. Nodra har många 
dagvattenutlopp till Ljurabäck och flera av utloppen är prioriterade ur 
föroreningssynpunkt att åtgärda. Ljurabäck har därmed relativt hög belastning från 
dagvatten och den belastningen bör inte öka.  

5 Framtida förhållanden 

5.1 Planområdets föreslagna utformning 

Returpunkten ska omfatta mottagning av återbruk, icke-farligt och farligt avfall, se 
Figur 13. Den nya anläggningen ska även ha förutsättningar att klara omlastning, 
eftersortering och mellanlagring av insamlat avfall och avfall från returpunkterna i 
kommunen. Till detta kommer det att finnas kontors-/möteslokaler, lunch-/fikarum 
samt omklädningsrum med tvättmöjligheter. Den planerade verksamheten kommer 
även att bestå av fler delar:  
• Returpunkt – mottagning av farligt avfall och övrigt avfall från hushåll och 

mindre verksamheter inklusive insamling av material för återbruk.  
• Uppställningsplats för renhållningsfordon. 
• Omlastningsplats för mat- och restavfall, förpackningar, returpapper från 

hushåll och fraktioner från returpunkten. 
• Hårdgjord yta för mellanlagring av trädgårdsavfall. 
• Hårdgjord yta för eftersortering av grovavfall. 
 

  
Figur 13. Skiss på en möjlig fördelning av ytor inom området. (Vissa delar i bilden kommer 

inte att anläggas. ) 
 
Prognosen är att den nya returpunkten kan komma ta emot omkring 500 000 
besökare per år kring 2035.  
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5.1.1 Ytor med dagvattenhantering 
Inom området planerar Nodra att så långt möjligt begränsa andelen hårdgjorda ytor 
till förmån för genomsläpplig gräsbevuxen mark. Eftersom ytorna kommer att 
användas på olika sätt så kommer de även att medföra olika föroreningsgrad hos 
dagvattnet. En genomgång görs av ytorna för att identifiera rena respektive mer 
nedsmutsade flöden så att de mest kostnadseffektiva behandlingsformerna kan 
väljas, men även för till exempel att kunna återanvända näringsrika vatten för 
bevattning. 
 
På anläggningen kommer det att finnas diverse körytor, en personalparkering med 
cirka 50 platser samt besöksparkering vid återbrukshuset. Det finns även en 
uppställningsplats för ca 30 insamlingsfordon. Alla uppställningsplatser för 
insamlingsfordon kommer att vara hårdgjorda.  
 
Inom anläggningen kommer det att finnas hårdgjorda ytor för insamling av ris och 
träavfall, producentansvarsfraktioner (förpackningar och returpapper), trä 
(obehandlat), well, mjukplast, metallskrot, brännbart avfall, gips, däck med och 
utan fälg, rena schaktmassor och deponi. Verksamhetsytor kommer att vara 
hårdgjorda eller delvis hårdgjorda och rutiner för sopning och städning kommer att 
finnas. All hantering av avfall kommer att ske i containrar med undantag för 
trädgårdsavfall såsom ris, grenar och kompostjord. Viss eftersortering av mindre 
mängder avfall kan också komma att utföras på den sorteringsplatta som planeras. 
 
Avfall som inkommer till anläggningen via insamling från fastighet eller från 
returpunkter kommer att lastas om via omlastningsficka eller direkt i transport-
container. Avfallsslag som kan orsaka nedskräpning, lukt eller som drar till sig 
skadedjur kommer alltid att hanteras slutet; inomhus eller direkt i container. Visst 
avfall kommer att eftersorteras inom anläggningen. Framförallt handlar det då om 
grovavfall från fastighetsinsamling samt deponifraktionen från returpunkten. För 
detta ändamål kommer hårdgjord, inhägnad yta att iordningställas där denna 
sortering kan ske. Ytan kommer även att kunna nyttjas för provdelning inför 
plockanalyser av såväl grovavfall från returpunkterna som annat avfall (exempelvis 
restavfall och matavfall).  
 
Trädgårdsavfall som samlas in via returpunkterna samt trädgårdsavfall från andra 
verksamheter inom kommunen kommer att tas emot vid anläggningen.  

5.1.2 Ytor inte anslutna till dagvatten 
Farligt avfall kommer att hanteras inomhus där ytan är hårdgjord utan brunnar, 
avskilt från annat avfall. 
 
Slamfordon kommer att stå i ett varmgarage för att undvika att vätskor i systemet 
fryser. På platsen kommer det att finnas en mindre verkstad för småreparationer 
(exempelvis byte av glödlampor och vindrutetorkare). I verkstad- och varmgaraget 
kommer möjlighet att spola av fordon med vatten att finnas. Utrymmet kommer att 
vara utrustat med oljeavskiljare och vattnet leds till spillvattenätet.  
Asbest kommer att förvaras i slutna containrar som bara behörig personal har 
tillgång till för att minska risken för felaktig hantering och spridning av 
dammpartiklar. 
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5.2 Flöden 

5.2.1 Flöden idag 
Totala ytan är 63 800 m2 och området består i dag av naturmark. Vid beräkning av 
flödet har markanvändningen odlad mark, gräsyta, ängsmark, flack tätbevuxen 
skogsmark m.m. använts och en avrinningsfaktor på 0,1. Eftersom avrinningen sker 
på mark (vattenhastigheten 0,1 m/s) och längsta avståndet till Ljurabäck är cirka 
400 m blir rinntiden cirka 67 minuter och dimensionerande regnvaraktighet blir 
därmed 70 minuter. I Tabell 1 nedan har dimensionerande flöde beräknats för regn 
med olika återkomsttid, beräkningarna har skett både med och utan klimatfaktor.  
 
Tabell 1. Dimensionerande flöde idag utan och med olika klimatfaktorer 

 

5.2.2 Flöden efter exploatering 
Vid beräkning av flödet efter anläggande av returpunkten med mera har mark-
användningar och avrinningsfaktorer använts enligt Tabell 2. Den yta som kan 
hårdgöras är ca 34 000 m2. 
 
Tabell 2. Markanvändning och avrinningsfaktorer efter exploatering 

 
 
Längsta avståndet till Ljurabäck är cirka 350 m, den blir längre efter exploatering 
eftersom dagvattnet då inte beräknas kunna rinna rakt till recipienten. Rinntiden har 
beräknats utifrån av avrinning först sker på mark (vattenhastigheten 0,1 m/s) i 50 
meter och sedan i ledning 220 meter (vattenhastigheten 1,5 m/s) och i damm eller 
annat 80 meter (vattenhastigheten 0,5 m/s). Utifrån det blir rinntiden cirka 13 
minuter och dimensionerande regnvaraktighet blir därmed 15 minuter. I Tabell 3 
nedan har dimensionerande flöde beräknats för regn med olika återkomsttid, 
beräkningarna har skett utan klimatfaktor.  
 
 
 

Återkomsttid Flöde Återkomsttid Flöde Återkomsttid Flöde
år l/s år l/s år l/s
1 33 1 41 1 46

20 86 20 110 20 120
100 150 100 180 100 210

Med klimatfaktor 1,4Utan klimatfaktor Med klimatfaktor 1,25

Area

m2

Personalparkering 2 000 0,80

Uppställningsplats fordon mm 4 500 0,80

Omlastning + sorteringsplatta 8 000 0,80

Grönytor + dagvatten 27 500 0,10

Nodra kontor 750 0,90

Återbrukshus mm 850 0,80

Återvinningsstation 1 400 0,80

Återvinningscentral 11 300 0,80

Trädgårdsavfall m körytor 2 500 0,80

Övirga Körytor, vägar  + cirkulation 5 000 0,80

Utredningsområde total area: 63 800 0,50

Utredningsområde hårdgjord area: 36 300

Utredningsområde grönytearea: 27 500

Markanvändning inom Returpunkten
Avrinnings-
koefficient
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Tabell 3. Dimensionerande flöde efter exploatering, utan och med olika klimatfaktorer. 

 

5.3 Fördröjningsbehov 

Flödet till Ljurabäck är idag cirka 110 l/s vid dimensionerande 20 års regn. Efter 
exploatering blir det cirka 970 l/s. För att inte överskrida nuvarande flöde behöver 
det efter exploatering fördröjas cirka 800 m3.  

5.4 Total föroreningsbelastning 

Beräkning har gjorts av dagvattnets totala innehåll (halter och årsmängder) av 
föroreningar före och efter ändrad markanvändning, se Tabell 5. Förorenings-
belastningen är beräknad med hjälp av programmet StormTac. Beräkningarna avser 
bara nederbörd som rinner av på ytan. I programmet används schablonhalter för 
föroreningar i dagvatten från de typer av markanvändning som har använts. 
Schablonhalterna är teoretiska värden som tagits fram utifrån sammanställning av 
provtagningar som gjorts inom liknande klimat. Till följd av osäkerheterna i 
beräkningarna ska resultaten av beräkningarna ses som uppskattningar snarare än 
verkliga förhållanden. Vid beräkningen av föroreningsbelastningen idag har 
markanvändningen blandat grönområde använts. Vid beräkning av förorenings-
mängder vid bebyggd returpunkt har beräkningarna gjorts på markanvändning 
enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Markanvändning vid beräkning av föroreningsbelastning efter byggd returpunkt. 

 

Tabell 5. Föroreningsmängder (kg/år) respektive halter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan 
rening. 

 
 
Både halterna och mängderna kommer att öka markant för samtliga ämnen. Det ska 
dock förtydligas att det här räknats på det som rinner av på ytan och det har inte 
beaktas hur föroreningstransporten från den förorenade marken påverkas av 
minskad infiltration av ytvatten, ökade sättningar på grund av byggnation eller 
framtida ledningsstråk. Förändringarna av föroreningstransporten i dagvattnet har 

Återkomsttid Flöde Återkomsttid Flöde Återkomsttid Flöde
år l/s år l/s år l/s
1 290 1 360 1 410

20 770 20 970 20 1100
100 1300 100 1600 100 1800

Med klimatfaktor 1,4Utan klimatfaktor Med klimatfaktor 1,25

Area

m2

Väg (2000 ÅDT) 5 000

Parkering 6 500

Blandat grönområde 27 500

Takyta 1 600

Avfallsanläggning 8 000

Återvinningscentral 15 200

Utredningsområde total area: 63 800

Markanvändning inom Returpunkten

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Hela returpunkten orenat 
(total halt)

230 2000 15 39 160 0,47 7,8 7,2 0,054 81 000 580 1,1 0,061

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Området idag 0,65 8,4 0,027 0,064 0,13 0,0012 0,0086 0,0067 0,000060 220 0,82 0,00045 0,000045

Hela returpunkten orenat 5,4 48 0,37 0,93 3,8 0,011 0,19 0,17 0,0013 1900 14 0,025 0,0015
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inte jämförts med den i mark- och grundvatten. En dagvattenutredning studerar det 
som rinner av på ytan. Det är inte heller relevant att försöka få rena mindre bara på 
grund av att området är förorenat idag. Föroreningarna i mark hanteras av 
fastighetsägaren.  

5.5 Bedömning av påverkan på recipient 

För att bedöma i vilken omfattning rening behöver ske har en bedömning utifrån de 
två första punkterna i dagvattenriktlinjens bilaga 2 gjorts, det vill säga om 
dagvattenutsläppet riskerar påverka recipienten negativt. Recipienten bedöms 
kunna påverkas negativt om dagvattenutsläppet innebär att halterna av prioriterade 
ämnen i vattenförekomsten riskerar överstiga gällande gränsvärden eller om 
ekologiska kvalitetsfaktorer riskerar påverkas negativt. Till de prioriterade ämnena 
hör bland annat kadmium, bly, kvicksilver och polyaromatiska kolväten (PAH) som 
exempelvis Bens(a)pyren (BaP). 
 
I detta fall finns urban markanvändning med som en betydande påverkan på 
vattenförekomsten utifrån övergödning medan förorenade områden, transport och 
infrastruktur kan utgöra källor för miljögifter, med en betydande påverkan via 
dagvatten. Ämnen där dagvatten kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte följs är främst PAH:er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. 
Halterna av samtliga dessa metaller samt BaP beräknas öka både avseende halt och 
mängd från området efter exploatering om dagvattnet inte renas. Därmed bedöms 
utsläppet medföra att halterna av vissa prioriterade ämnen i vattenförekomsten 
(recipienten) riskerar bidra till att försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormen. I 
listan på VISS med möjliga åtgärder redovisas bland annat förbättrad 
dagvattenhantering. (VISS, Vattenkartan, 2020)  
 
Enligt VISS finns det en risk att urban markanvändning bidrar till att miljökvalitets-
normen inte uppnås avseende kvalitetsfaktorn näringsämnen och byggandet av 
returpunkten bidrar till att öka mängden kväve och fosfor om dagvattnet inte renas. 
Därmed bedöms planerad exploatering medföra att uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormen riskeras om förorenat dagvatten inte renas. 
 
Kvalitetsfaktorerna för ekologisk status avseende biologiska och fysikalisk-kemiska 
faktorer, bortsett från fisk som baseras på påverkan från artificiella 
vandringshinder, har god status idag men det bedöms ändå finnas risk för dagvatten 
kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas om det inte renas. 
Hydromorfologin som inte uppnår god status bedöms inte påverkas av den 
planerade verksamheten.  
 
Dagvattenflödet från fastigheten och föroreningsbelastningen är marginell i 
jämförelse med totala flödet och föroreningstransporten i Ljurabäck. Eftersom det 
totala bidraget från dagvattnet behöver minskas för att även i framtiden ha chans att 
uppnå god status behöver bidrag till minskad belastning ske från alla dagvatten-
flöden.  
 
Utifrån ovanstående bedöms utsläppet riskera påverka recipienten negativt i 
enlighet med bilaga 2 till riktlinjen. Därmed bör skyddsåtgärder i form av rening 
utredas mer ingående. 



Dokumentnamn: Dagvattenutredning Nodra Park 210622.docx     Sida 20 av 
41 
Upprättat av: Anna Bellner                                                      Datum: 2021-01-26 
 

5.6 Reningsbehov totalt för hela ytan 

I detta kapitel bedöms reningsbehovet för dagvattnet totalt för hela området, 
föroreningsbelastningen för olika delflöden studeras i senare kapitel när förslag på 
åtgärder tas fram för respektive delområde.  

Utifrån gjorda beräkningar överskrider halterna i dagvattnet totalt från hela den 
utbyggda returpunkten riktvärdena i StormTac för samtliga ämnen förutom kväve, 
krom och nickel, se Tabell 6. Befintlig markanvändning underskrider riktvärdena 
för samtliga ämnen. Utifrån riktvärdena kan en första bedömning göras av storleken 
på reningsbehovet för de flesta ämnena. 
 
I StormTac används riktvärden (Riktvärdesgruppen, 2009) som är hårdare (lägre 
halter) än de som finns i bilaga 3 till Norrköpings riktlinje för hållbar dagvatten-
hantering (2019). Dessa riktvärden används på många platser i Sverige för att få en 
första indikation på om det föreligger något reningsbehov. Riktvärdena är satta 
utifrån de föroreningshalter som förväntas förekomma i dagvatten från mindre 
förorenande markanvändningar, eftersom det inte ansetts rimligt att kräva rening 
för sådant dagvatten. Med mindre förorenande markanvändningar avses här 
skogsmark, ängsmark och normala villaområden. Riktvärdena avser direktutsläpp 
till mindre sjöar och vattendrag. För att nå riktvärdena i StormTac efter 
exploatering krävs en rening på 30-54 % för de flesta ämnena, se Tabell 6. 
 
Jämförelse mellan beräknad löst halt i dagvattnet med returpunkten i drift men 
ingen dagvattenrening visar på att främst halterna av bly, koppar och zink riskerar 
överskrida årsmedelvärdena för god status enligt VISS. Detta bedöms medföra att 
rening behöver ske för området i sin helhet. 
 
Eftersom flödet från området kommer att öka när ytor hårdgörs så bedöms påverkan 
på recipienten bäst genom att titta på mängden föroreningar som släpps till 
recipienten före och efter exploatering. Hur stora mängder som behöver renas bort 
har beräknats både jämfört med idag och jämfört med riktvärdena. För att inte 
riskera att påverka recipientens miljökvalitetsnormer negativt behöver rening 
egentligen ske till dagens utflöde. Utifrån detta behöver rening ske av samtliga 
ämnen i hög grad. För samtliga ämnen handlar det om 83-98 % rening. Bland de 
reningsmetoder som finns med i beräkningsprogrammet StormTac finns det ingen 
enskild anläggning som klarar det utan det krävs en kombination av två eller flera 
lösningar.   
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Tabell 6. Föroreningsmängder (kg/år) respektive halter (µg/l) (dagvatten+basflöde) utan 
rening i jämförelse med StormTac:s riktvärden. 

 

5.7 Jämförelse med andra återvinningscentraler 

De beräknade halterna har jämförts med värden mätta med flödesproportionell 
provtagning från utredningen ”Dagvatten från återvinningscentraler” (Avfall 
Sveriges Rapport 2020:02, 2020), se Tabell 7. I jämförelsen ses att beräknade halter 
orenat från anläggningen är i nivå med eller lägre än uppmätta halter. Detta 
stämmer väl med att de återvinningscentraler där dagvattnet provtagits är större än 
den planerade eftersom de verksamheterna är i omfattning motsvarande 
tillståndsplikt, medan omfattningen på Nodras planerade returpunkt endast 
motsvarar anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet. 
 
Tabell 7. Beräknade halter i jämförelse med uppmätta halter vid andra 

återvinningscentraler (Avfall Sveriges Rapport 2020:02, 2020) 

 
 
Dessa halter kan jämföras med villkor som angivit i tillstånd för andra återvinnings-
centraler se Tabell 8. Utsläppsvillkoren som beslutats av Västernorrland (B11) är 
avsevärt lägre än övriga villkor och omfattar fler parametrar. En del av villkoren är 
så låga att det kan vara svårt att rena dagvatten till de nivåerna utan långtgående 
och kostsam rening. Den recipient som dagvattnet avleds till i detta fall är särskilt 
känslig vilket bidragit till de låga nivåerna. (Avfall Sveriges Rapport 2020:02, 
2020) 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 15 39 160 0,47 7,8 7,2 0,054 81 000 580 1,1 0,061

Andel löst fas i dagvatten (%) (från 
StormTac) - Median blandad urban 
avrinning

16 58 50 50 33 48 94

Halt i löst fas i dagvattnet idag 0,48 4,1 7,0 0,065 0,32 0,36 0,0062

Halt i löst fas i dagvattnet efter 
utbyggnad orenat.

2,4 23 80 0,24 2,6 3,5 0,05

God status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk 
ytvattenstatus inlandsvatten. 
Årsmedelvärde - löst om inte anges 
som biotillgängligt.

1,2 biotill-
gängligt

0,5 
biotill-

gängligt

5,5 
biotill-

gängligt

≤ 0,08 (klass 1) 
0,08 (klass 2) 
0,09 (klass 3) 
0,15 (klass 4) 
0,25 (klass 5)

3,4
4 biotill-
gängligt

0,00017

God Status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk 
ytvattenstatus inlandsvatten. 
Maximal tillåten koncentration - löst 
fas.

14

≤ 0,45 (klass 1) 
0,45 (klass 2) 
0,6 (klass 3)     
0,9 (klass 4)     
1,5 (klass 5)

34 0,070 0,27

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Området idag 0,65 8,4 0,027 0,064 0,13 0,0012 0,0086 0,0067 0,000060 220 0,82 0,00045 0,000045

Mängd utifrån riktvärde i StormTac 3,8 48 0,20 0,43 1,8 0,009 0,24 0,35 0,00072 938 10 0,00074

Hela returpunkten orenat 5,4 48 0,37 0,93 3,8 0,011 0,19 0,17 0,0013 1900 14 0,025 0,0015

Reningseffek t som krävs för att nå 
mängder idag.

88% 83% 93% 93% 97% 89% 95% 96% 95% 88% 94% 98% 97%

Differens (kg/år som måste renas 
bort för att inte släppa mer än idag)

4,8 40 0,34 0,9 3,7 0,010 0,18 0,16 0,0012 1 680 13 0,025 0,0015

Reningseffekt som krävs för att nå 
riktvärden.

30% 0% 47% 54% 53% 15% -28% -108% 44% 51% 31% 51%

Differens (kg/år som måste renas 
bort för att nå riktvärdena)

1,6 0 0,17 0,50 2,0 0,0016 -0,054 -0,18 0,00058 962 4,3 0,00076

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 15 39 160 0,47 7,8 7,2 0,054 81 000 580 1,1 0,061

Prov tagna före rening med oljeavskiljare, vattnet avleds till avloppsnätet

Median 360 2700 39 100 380 0,49 15 12 0,050 150 000 700 0,050

Medel 340 2700 35 96 323 0,47 14 11 0,067 133 000 730 0,050

Prov tagna före rening

Median 3,4 21 165 0,79 1,6 3,4 25 000 300 0,050

Medel 4,8 38 200 1,2 2,4 4,7 58 000 560 0,050
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Tabell 8. Utsläppskrav för olika återvinningscentraler som fått tillstånd efter år 2010, 
räknat som årsmedelvärde. (Avfall Sveriges Rapport 2020:02, 2020) 

 
 
Orenat dagvatten från området behöver för att nå det lägsta villkoret renas avseende 
samtliga ämnen förutom kväve, nickel och BaP som redan understiger lägsta 
villkoret. Reningsbehovet är störst för bly, zink, olja och PAH16 där behovet är    
81 % eller mer.  
 
De återvinningscentraler som finns med i Tabell 8 har två olje- och slamavskiljare 
och dagvattendamm, en har olje- och slamavskiljare samt filteranordning i brunn 
vid behov, en har bara olje- och slamavskiljaren, en har bara dagvattendamm och 
två har ingen rening. 

5.8 Underlag för val av dagvattenlösning 

Dagvattnet från olika delar av området kommer att vara olika förorenat, därför 
föreslås att det mest förorenade dagvattnet renas separat innan det leds till ett 
gemensamt sista reningssteg. Exempelvis ger ytorna för omlastning och sortering 
samt själva återvinningscentralen mer förorenat dagvatten än takytorna. Dagvatten 
från takytorna kan med fördel användas för bevattning eller nyttjas för bil- och 
kärltvätt alternativt ledas direkt till det avslutande utjämnings- och reningssteget 
eftersom det egentligen inte behöver renas.  
 
För att minimera risken för utsläpp till Ljurabäck vid exempelvis en olycka inne på 
området som medför ett punktutsläpp så kommer det finnas möjlighet att tillfälligt 
stoppa utflödet senast vid utloppet till Ljurabäck, eventuellt även på någon plats 
inne på området. Så kan föroreningar saneras innan vattnet leds till Ljurabäck.  
 
Möjliga val av lösningar styrs till stor del av den begränsade nivåskillnaden som är 
inom delar av området, det relativt ytliga grundvattnet samt de geotekniska och 
miljögeotekniska förutsättningarna. Dagvattenhanteringen kommer så långt det går 
genomföras med tätskikt och underliggande dränering för att undvika infiltration av 
dagvatten nere i grundvattnet och minska risken för spridning av förekommande 
föroreningar. 
 
Inom området finns en övre öppen akvifär i fyllningen där grundvattenytan ligger 
cirka 0,4-2 m under markytan. Vid så pass marknära grundvatten behöver val av 
och utformning av dagvattenlösning anpassas till grundvattennivån. Även 
sättningar behöver beaktas eftersom det pågår sättningar i fyllnadsmassorna och 
den lösa leran under dem och ytterligare belastningar på marken kommer ge 
upphov till nya sättningar. 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 15 39 160 0,47 7,8 7,2 0,054 81 000 580 1,1 0,061

Villkorskrav anläggnings-kod

C1 50 000 5000

C5 30 50 200 100 000 5000

C7 1000 10000 30 50 200 50 000 5000

B12 50 000 5000

B11 (Västernorrland) 300 6000 2,0 30 30 0,10 2,0 30 100

C9 175 2500 10 30 90 0,5 15 30 0,07 60 000 700 0,07 0,07

C10 200 200 60 1000

Reningsgehov för att nå lägsta villkoret 24% inget 87% 23% 81% 79% 74% inget inget 38% 83% 94% inget
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Som framgår av tidigare kapitel bör infiltration undvikas för att inte riskera 
ytterligare spridning av eventuella föroreningar.  
 
På grund av att ytan som kan användas begränsas av ett vägreservat behöver de 
hårdgjorda ytorna ligga ganska samlat inom fastigheten. Det kommer ändå att 
skapas gröna ytor i from av gräsmattor, planteringar, träd m.m. i så hög 
utsträckning det går. Dessa grönytor kommer även att användas för 
dagvattenhantering.  

5.9 Verksamhetsområde 

Angränsande fastigheter har dagvatten total eller dagvatten gata. Eftersom denna 
fastighet topografiskt sett lämpligast avleder dagvattnet direkt till Ljurabäck så 
berörs den endast av dagvatten gata.  

5.10 Dagvattenhantering för mindre och stora regn 

Eftersom fastigheten släpper dagvattnet direkt till recipient behöver anläggningen 
inom fastigheten kunna hantera stora regn. Dagvatten från körytor, parkeringar och 
uppställningsplatser för fordon kommer föroreningsmässigt att likna traditionellt 
vägdagvatten och kan innehålla bland annat ämnen enligt Tabell 9. Dagvatten från 
ytor där avfall hanteras kan innehålla rester av det avfall som hanteras.  
 
Tabell 9. Exempel på vanligt förekommande föroreningar i dagvatten från trafikerade ytor. 

(SVU, 2019-2) 

 
 
De beräkningar av möjlig rening som gjorts i detta kapitel är översiktliga och 
noggrannare studier med mer detaljerad utformning av lösningarna kan ge viss 
justering av reningseffekten. Det kommer dock att även i det skedet kontrolleras att 
de slutliga lösningarna ger tillräcklig rening för att inte påverka Ljurabäck negativt. 
I detta läge är det tyvärr inte genomförbart att göra så noggranna beräkningar, utan 
det kommer i samband med projektering av lösningarna.  

5.10.1 Personalparkering 
Personalparkeringen avses hårdgöras. Avrinningen från parkeringen om den 
asfalteras blir vid ett 20-års regn med en klimatfaktor på 1,25 cirka 60 l/s jämfört 
med idag 7 l/s. Trafikdagvatten är ett relativt förorenat dagvatten, men eftersom det 
här bara handlar om en personalparkering så är det inget av de mer förorenande 
flödena inom området. Utifrån att det ändå är för ca 50 bilar behöver rening ske.  
 
Rening är tänkt att ske genom att dagvattnet från parkeringen rinner över 
anslutande gräsyta till nedanförliggande dike som samlar upp överskottet. Under 
gräset och diket finns ett tätande lager och ovanpå det dränering som också hjälper 

Källa Ämnen
Avgaser PAH:er, bensen, alkylfenoler, kväve
Motorer Cr, Ni, Cu
Bromsbelägg Cu, Sb, Zn, Pb, Cd
Bildäck Zn, Pb, Cr, Cu, PAH:er, alkylfenoler, partiklar, ftalater
Vägbeläggning Partiklar, PAH:er, flertalet metaller
Halkbekämpning Partiklar (sand, grus), NaCl
Bilvårdsprodukter Ftalater, alkylfenoler, fluorerade ämnen, fosfor
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till att avleda eventuellt överskott som inte tas upp av gräs och mark. Total yta för 
översilning är uppskattad till 240 m2. Från diket leds dagvattnet via ledning till 
dagvattendammen innan utloppet från området. Reningsberäkningen görs här i ett 
första steg för själva översilningen sedan kommer ytterligare rening att ske i 
dagvattendamm, vilket redovisas i senare kapitel. Där bedöms det som återstår att 
rena bort för att nå dagens nivåer kunna renas bort. 
 
Tabell 10. Uppskattad föroreningstransport från parkeringen före och efter översilning. 

 

5.10.2 Uppställningsplats fordon samt omlastning  
Uppställningsplatsen för insamlingsfordon avses vara hårdgjord och dagvattnet från 
ytan kommer föroreningsmässigt att likna traditionellt vägdagvatten plus att det kan 
rinna av lite från fordonen, särskilt när de hämtat matavfall. Det kan då bli mindre 
läckage från bilen, vätska från facken i bilen som kan droppa lite under natten. Det 
behövs därför rening av dagvattnet avseende olja, metaller och fett innan dagvattnet 
leds vidare. Den totala ytan är omkring 4 500 m2.  
 
Ytorna för omlastning och sorteringsplattan avses också vara hårdgjorda för att 
kunna fungera på ett bra sätt. Ytorna kommer att vara hårdgjorda och inhägnade, 
totala ytan är cirka 8 000 m2. På sorteringsplattan kommer visst avfall att 
eftersorteras, framförallt handlar det om grovavfall från fastighetsinsamling samt 
deponifraktionen från returpunkten. 
 
Ytorna för uppställning, omlastning och sortering föreslås renas via tre olika 
biofilter eller våtmarksliknande biodike med material under som vattnet kan 
infiltrera i till ett underliggande dräneringsrör för avledning av överskott, se 
exempel på utformning i Figur 15 och 15. Eftersom lösningarna inte blir djupare än 
en damm och görs med täta väggar och botten så bedöms de gå att använda trots de 
höga grundvattennivåerna. Detta behöver dock studeras närmare i den fortsatta 
projekteringen då nivåer på mark och grundvatten är noggrannare framtaget. De tre 
biofiltren delas upp utifrån hur vattnet kan avledas höjdmässigt. Det blir ett för 
omlastningsstationen, ett för halva uppställningsytan och ett för andra halvan av 
uppställningsytan.  
 
Förslag på placering av biofiltren/biodikena syns i Fel! Hittar inte referenskälla., 
storleken på ritningen stämmer inte. Till biofiltret vid omlastningen leds dagvattnet 
med ledningar och dike. För biofiltret från omlastningen beräknas en yta på ca 500 
m2 behövas och den dimensionerande erforderliga utjämningsvolymen är ca 250 
m3. Till biofiltren vid uppställningsplatsen leds dagvattnet via ledningar. För 
respektive biofilter vid uppställningsplatsen beräknas en yta på ca 170 m2 behövas 
och den dimensionerande erforderliga utjämningsvolymen är ca 90 m3 för vardera. 
Från biofiltret för omlastningen leds dagvattnet via dike till den gemensamma 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Ytan idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Personalparkering orenat 130 2300 28 28 130 0,42 14 14 0,076 130 000 750 3,3 0,056

Riktvärde i StormTac 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,03 40 000 400 0,03

Efter översilning 77 1400 12 15 56 0,19 6,1 6,0 0,059 25000 130 0,91 0,016

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Ytan idag 0,020 0,26 0,00086 0,0020 0,0041 0,000037 0,00027 0,00021 0,0000019 7,0 0,026 0,000014 0,0000014

Personalparkering orenat 0,15 2,6 0,032 0,043 0,15 0,00048 0,016 0,016 0,000086 150 0,85 0,0037 0,000064

Reningsgrad för att nå idag 87% 90% 97% 95% 97% 92% 98% 99% 98% 95% 97% 100% 98%

Efter översilning 0,088 1,6 0,014 0,017 0,064 0,00021 0,0069 0,0068 0,000067 28 0,14 0,0010 0,000018

Reningsgrad med översilning 42% 40% 57% 59% 58% 56% 57% 57% 22% 81% 83% 72% 72%
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dagvattendammen och från biofiltren för uppställningsplatsen leds dagvattnet via 
ledning till den gemensamma dagvattendammen för efterpolering. Eftersom 
avrinningsområdena är så pass små föreslås ingen bräddning förbi anläggningarna 
för större flöden.  

 
Figur 14. Planritning med yta för uppställningsplats för insamlingsfordon samt 

omlastningsyta och sorteringsplatta. Förslag på placering av biofilter/biodiken 
(blå rutor).  

 
Avrinningen från uppställningsplatsen blir vid ett 20-års regn med en klimatfaktor 
på 1,25 cirka 130 l/s jämfört med idag cirka 15 l/s och från omlastningen 230 l/s 
jämfört med ca 20 l/s idag. De 130 l/s som kommer från uppställningen leds dock 
cirka hälften åt vardera håll och vardera biofilter. 
 

  
Figur 15. Biofilter med (a) och utan (b) vattenmättad zon. (Blecken, 2016-05)  
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Figur 16.  Utformning av biodike. (Edvinsson, 2009) 
 
För beräkning av föroreningar är det svårt att avgöra vilken markanvändning i 
StormTac som ska användas. Eftersom avfallet från bilarna kommer att tippas ner i 
containrar med risk för spill och att avfall flyger omkring har markanvändningen 
återvinningscentral använts. För uppställningsplatsen har parkering använts, men 
kvoten har höjts från 0,5 till 0,6.  
 
Eftersom dessa vatten är bland de mest förorenade inom området så är det lämpligt 
att hålla det åtskilt från rent vägdagvatten. Det föreslås ledningar eller diken utmed 
vägen för yrkestrafik. Med biofiltret hamnar halterna under riktvärden och 
utsläppsmängderna minskar markant.  
 
Tabell 11. Uppskattad föroreningstransport från omlastningsytan före och efter 

biofilter/biodike utifrån reningsfunktion i StormTac. 

 
 
Med ett biofilter nås riktvärdena för samtliga ämnen för dagvattnet från 
omlastningsytan, se tabell 11. Men det kvarstår visst reningsbehov för att nå ner till 
dagens utsläppsnivåer, förutom för bly, suspenderat material och BaP som beräknas 
ha lägre föroreningsmängder än idag redan efter biofiltret. För övriga ämnen krävs 
ytterligare reningssteg.  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Idag, före 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 24 877 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac 160 2 000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Omlastning som 
återvinningscentral

330 2 300 19 55 240 0,60 8,3 7,7 0,060 88 000 670 0,92 0,093

Behov av reningsgrad för att 
nå idag.

78% 60% 84% 87% 94% 78% 88% 90% 89% 72% 86% 95% 95%

Reningsgrad med Biofilter 85% 70% 95% 93% 95% 88% 66% 80% 66% 95% 78% 95% 93%

Efter biofilter 49 700 0,93 3,8 12 0,072 2,8 1,5 0,021 4 400 150 0,046 0,0063

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Idag, före 0,13 1,7 0,0054 0,013 0,026 0,00023 0,0017 0,0013 0,000012 44 0,16 0,000088 0,0000088

Omlastning som 
återvinningscentral

1,4 10 0,081 0,02 1,1 0,0026 0,036 0,033 0,00026 280 2,9 0,0010 0,00040

Efter biofilter 0,21 3,0 0,0040 0,017 0,053 0,00031 0,012 0,0065 0,000089 19 0,63 0,00020 0,0000027

Bortrenat (relativ osäkerhet ca 
43 %)

1,2 7,0 0,077 0,22 1,0 0,0023 0,024 0,027 0,00017 360 2,3 0,0038 0,00038

Kvar att rena bort för att nå 
idag

0,08 1,3 inget 0,0040 0,027 0,000080 0,010 0,0052 0,000077 inget 0,47 0,00011 inget
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Tabell 12. Uppskattad föroreningstransport från uppställningsplats före och efter 
biofilter/biodike utifrån reningsfunktion i StormTac. 

 
 
Med ett biofilter nås riktvärdena för samtliga ämnen förutom för kvicksilver för 
dagvattnet från uppställningsytan, se tabell 12. Även här återstår visst reningsbehov 
för att nå ner till dagens utsläppsnivåer. Det krävs ytterligare reningssteg.  
 
I figur 17 nedan visas den utformning av anläggningen som använts vid 
föroreningsberäkningarna. 
 

 
Figur 17. Utformning av respektive biofilter vid föroreningsberäkning.  

5.10.3 Trädgårdsavfall 
Ytan är omkring 2500 m2 (2000 m2 effektiv yta), avrinningen från området blir vid 
ett 20-års regn med en klimatfaktor på 1,25 cirka 70 l/s jämfört med 7 l/s idag. För 
att på ett effektivt sätt kunna samla in och hantera avfallet kommer körytorna och 
ytorna där avfall hanteras att vara hårdgjorda. 
 
Det är inte givet vilken markanvändning i StormTac som ska användas vid 
beräkning av föroreningsmängden; mellanlagringen av trädgårdsavfall medför 
bland annat mer näringsämnen än vid bara trafikerade ytor, medan återvinnings-
central kan medföra mer av till exempel metaller och olja än vad det blir här. 
Återvinningscentral har ändå använts, men medför troligast att föroreningsmängden 
överskattas för de flesta ämnen. Det planeras att införas trädgårdsavfall i StormTac 
och preliminärt material finns med i databasen. Utifrån de preliminära uppgifterna 
har halterna av kväve, fosfor och suspenderat material ökats, medan övriga ämnen 
fått vara oförändrade. Det har dock varit svårt att bedöma vad som är korrekt halt. 
Dagvattnet föreslås renas i någon form av översilningsyta och ner till ett dike. 
Översilningsytan föreslås ha tät botten samt en dränering i botten för att avleda 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Idag, före 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 24 877 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac 160 2 000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Uppställningsplats orenat 140 2 300 32 40 150 0,52 15 15 0,10 160 000 810 3,3 0,060

Behov av reningsgrad för att 
nå idag.

49% 60% 91% 82% 91% 75% 94% 95% 93% 84% 89% 99% 92%

Reningsgrad med Biofilter 82% 70% 95% 91% 95% 86% 75% 86% 69% 95% 81% 95% 95%

Efter biofilter uppställning 24 690 1,6 3,7 7,5 0,072 3,8 2,1 0,031 8 100 150 0,17 0,0030

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Idag, före 0,046 0,59 0,0019 0,0045 0,0092 0,000084 0,00061 0,00047 4,2E-06 16 0,058 0,000031 0,0000031

Uppställningsplats orenat 0,35 5,9 0,081 0,10 0,38 0,0013 0,038 0,038 0,00025 410 2,1 0,0086 0,00015

Efter biofilter uppställning 0,062 1,8 0,0041 0,010 0,019 0,00018 0,010 0,0054 0,000079 21 0,39 0,00043 0,0000077

Bortrenat (relativ osäkerhet ca 
43 %)

0,28 4,1 0,077 0,092 0,36 0,0012 0,029 0,033 0,00017 390 1,7 0,0081 0,00015

Kvar att rena bort för att nå 
idag

0,016 1,2 0,0022 0,0050 0,010 0,00010 0,0091 0,0049 0,000075 5,0 0,33 0,00040 0,0000046
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överskott vidare i systemet. Nedströms översilningsytan finns ett dike som samlar 
upp överskott och leder vattnet till en ledning till den avslutande dammen.  
 
Översilningsytan behöver vara minst omkring 400 m2 stor, förslag på placering av 
ytan syns i Figur 18, storleken är inte mätt utan är bara ett förslag. Från 
översilningsytan leds dagvattnet via diket till en ledning och vidare till 
dagvattendammen innan utloppet för efterpolering. 
 

 
Figur 18. Planritning för yta för trädgårdsavfall och översilningsyta (grön ruta). 
I Tabell 13 redovisas beräknade halter och mängder före och efter rening i 
översilningsytan. Kväve och fosfor är fortfarande betydligt högre än riktvärdena 
efter ytan, men ytterligare rening kommer att ske i diket och i den avslutande 
dammen. Eftersom avrinningsområdet är så pass litet föreslås ingen bräddning förbi 
ytan för större flöden.  
 
Tabell 13. Uppskattad föroreningstransport från området före och efter översilningsytan 

utifrån reningsfunktion i StormTac. 

 

5.10.4 Återvinningsstation, återvinningscentral samt trafikytor  
Ytan för återvinningsstationen, återvinningscentralen samt cirkulationsplatsen med 
angränsande trafikytor är omkring 14 500 m2 (11 500 m2 effektiv yta). Avrinningen 
från ytorna blir vid ett 20-års regn med en klimatfaktor på 1,25 cirka 400 l/s. Innan 
utbyggnad är flödet från samma område ca 40 l/s vid samma regn. För att på ett 
effektivt sätt kunna samla in och hantera avfallet på återvinningsstationen och 
återvinningscentralen kommer körytorna och ytorna där avfall hanteras att vara 
hårdgjorda.  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Idag, före 72 930 3,00 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 24 877 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac 160 2 000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Trädgårdsavfall orenat 8300 28 000 19 55 240 0,60 8,3 7,7 0,060 120 000 670 0,92 0,093

Behov av reningsgrad för att 
nå idag.

99% 97% 84% 87% 94% 78% 88% 90% 89% 79% 86% 95% 95%

Reningsgrad översilningsyta 60% 60% 64% 70% 70% 63% 62% 62% 27% 90% 87% 77% 77%

Efter översilningsyta 3300 11 000 6,8 16 74 0,22 3,2 2,9 0,044 12 000 87 0,21 0,021

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Idag, före 0,026 0,33 0,0011 0,0025 0,0051 0,000047 0,00034 0,00026 0,0000023 8,8 0,032 0,000017 0,0000017

Trädgårdsavfall orenat 11 37 0,025 0,074 0,33 0,00082 0,011 0,010 0,00008 160 0,91 0,0012 0,00013

Bortrenat 6,7 22 0,016 0,052 0,23 0,00051 0,0069 0,0064 0,000022 150 0,79 0,00096 0,00010

Efter översilningsyta 4,5 15 0,0092 0,022 0,10 0,00030 0,0043 0,0040 0,000059 16 0,12 0,00029 0,000029

Kvar att rena bort för att nå 
idag

4,5 15 0,0081 0,020 0,095 0,00025 0,0040 0,0037 0,000057 7,2 0,088 0,00027 0,000027
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Föroreningstransporten och möjlig rening i dammen har beräknats, se Fel! Hittar 
inte referenskälla.. Den markanvändning som använts vid beräkningen av 
föroreningstransporten är väg med 3000 ÅDT (med faktor 4 eftersom 3000 ÅDT är 
i överkant) respektive återvinningscentral. Ytorna föreslås renas via en våt damm. 
Dammen behöver vara cirka 520 m2 stor, förslag på placering av dammen syns i 
Figur 19, storleken är inte mätt utan är bara ett förslag. Den bidragande ytan är 
egentligen något för liten för att en våt damm ska fungera optimalt och inte riskera 
torka ut, men det bedöms ändå vara en lämplig lösning. Eftersom 
avrinningsområdet är så pass litet föreslås ingen bräddning förbi dammen för större 
flöden.  
 
Från dammen leds dagvattnet via ledning till den avslutande dagvattendammen för 
efterpolering. Halterna för kvicksilver beräknas även efter den våta dammen 
överstiga riktvärdena något, men skillnaden är klart inom beräkningarnas 
felmarginal. Mängderna är för samtliga ämnen högre efter dammen än idag, men 
ytterligare rening kommer att ske i den avslutande dammen.  
 
Vidare projektering får visa om hela området för återvinningscentralen höjdmässigt 
kan ledas till dammen eller om en mindre del t.ex. får ledas till det ena biofiltret 
istället. Motsvarande rening kommer då att säkerställas. 
 
Uppskattad föroreningstransport från ytorna före och efter dammen utifrån 
reningsfunktion i StormTac. 
 
Tabell 14. Uppskattad föroreningstransport från området före och efter den våta dammen 

utifrån reningsfunktion i StormTac. 

 
 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Idag, före 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac 160 2 000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

ÅVS, ÅVC, rondell m.m. 
orenat

300 2 300 17 51 220 0,56 8,3 7,5 0,062 87 000 690 0,85 0,084

Behov av reningsgrad för att 
nå idag.

76% 60% 82% 86% 94% 77% 88% 90% 89% 71% 87% 94% 94%

Behov av reningsgrad för att 
nå riktvärde.

47% 13% 53% 65% 66% 29% 52% 54% 42% 64%

Reningsgrad våt damm 61% 33% 79% 75% 78% 61% 85% 71% 50% 85% 85% 86% 82%

Efter våt damm 120 1 500 3,7 13 49 0,22 1,2 2,2 0,031 13 000 100 0,12 0,015

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Idag, före 0,16 2,1 0,0069 0,016 0,033 0,00030 0,0022 0,0017 0,000015 58 0,21 0,00011 0,000011

ÅVS, ÅVC, rondell m.m. 
orenat

2,4 18 0,13 0,40 1,7 0,0044 0,065 0,059 0,00049 680 5,4 0,0067 0,00066

Efter våt damm 0,94 12 0,029 0,10 0,38 0,0017 0,0097 0,017 0,00024 99 0,81 0,00093 0,00011

Bortrenat 1,4 6,0 0,10 0,30 1,3 0,0027 0,055 0,042 0,00024 580 4,6 0,0057 0,00054

Kvar att rena bort för att nå 
idag

0,78 10 0,022 0,084 0,35 0,0014 0,0075 0,015 0,00023 41 0,60 0,00082 0,00010
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Figur 19. Planritning, gråtonat område visar ungefärligt upptagningsområde för dammen.  
 
I figur 20 nedan visas dimensioneringen av dammen som gjorts för 
föroreningsberäkningarna. 
 

 
Figur 20. Dimensionering av dammen för föroreningsberäkningarna.  

Damm 
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5.10.5 Återbrukshuset respektive Nodras kontor 
Takytan på återbrukshuset är omkring 850 m2 (770 m2 effektiv yta) och på kontoret 
ca 750 m2 (680 m2 effektiv yta). Avrinningen från taken beräknas vid ett 20-års 
regn med en klimatfaktor på 1,25 bli cirka 27 l/s från återbrukshuset och 24 l/s från 
kontoret. Dagvattnet från takytorna avses inledningsvis ledas ut på angränsande 
grönytor och rabatter och överskott samlas in i dräneringsledningar för att undvika 
infiltration och leds via ledningar till den avslutande dagvattendammen. 
Föroreningar och rening har inte beräknats för taken eftersom det inte bedöms vara 
särskilt förorenat och att reningen via bevattning är svår att bedöma. 
 
Dräneringsvatten från byggnaderna ska pumpas för att skydda mot uppdämning i 
dräneringen vid höga flöden. Uppumpat dräneringsvatten avleds till ledning och 
sedan vidare till dagvattendammen för att inte riskera att eventuella föroreningar 
från markvattnet rinner orenade ut till Ljurabäck. 

5.10.6 Övriga körytor och vägar 
Övriga körytor och vägar är omkring 3 300 m2 (2 600 m2 effektiv yta). Avrinningen 
från vägarna blir vid ett 20-års regn med en klimatfaktor på 1,25 cirka 90 l/s jämfört 
med 5 l/s idag. Dagvatten från de körytor och vägar som inte omfattas av 
ovanstående dagvattenhantering kommer att omhändertas i diken varifrån det leds 
vidare via ledningar till den avslutande dagvattendammen. 
 
Föroreningstransporten och möjlig rening i vägdiken har beräknats för övriga 
körytor och vägar, se Tabell 15. Dagvattnets föroreningsinnehåll har beräknats 
utifrån markanvändningen vägar med 3000 ÅDT och faktorn 4 eftersom 3000 ÅDT 
är högt räknat.  
 
Vägdiket föreslås ha ett lager makadam i botten med en dräneringsledning för att 
kunna infiltrera små flöden i det ovanför den underliggande marken och undvika 
infiltration. I figur 21 nedan visas ett exempel på utformning som använts i 
föroreningsberäkningarna. Diket blir i exemplet 5-6 meter brett och 1 m djupt.  
 

 
Figur 21. Utformning av vägdike i föroreningsberäkningarna.  
 
Efter vägdiket beräknas endast kvicksilver fortfarande överstiga riktvärdet.  
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Tabell 15. Uppskattad föroreningstransport från området utifrån StormTac. 

 
 
Fortsatt projektering får visa om vägdagvattnet från samtliga sträckor kan ledas till 
den avslutande dammen eller om delar av det behöver ledas mot öster och diket 
utmed Lindövägen. Då kommer alternativa lösningar för att säkerställa reningen att 
tas fram. Det kan exempelvis handla om brunnar med filter i ytan vid lastning av 
bland annat elektronikavfall.  

5.10.7 Avslutande reningssteg  
Innan allt dagvatten leds ut till Ljurabäck föreslås det samlas upp i en långsmal 
dagvattendamm. Allt inkommande dagvatten till dammen ska komma från ett och 
samma håll, då ett gemensamt inlopp är en förutsättning för att skapa så effektiv rening 
som möjligt. Växter och konstruktioner som gör att vattnet får en lång rinnväg genom 
dammen ökar reningsgraden och ska vara en grundläggande del av utformningen. 
Dammen behöver ha en yta på omkring 250 m2. Förslag på placering av dammen 
syns i Figur 22, storleken är inte inmätt utan är bara ett förslag. 
 

 
Figur 22. Planritning för avslutande damm. 
 
I figur 23 nedan visas ett exempel på utformning som använts i 
föroreningsberäkningarna. 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Idag, före 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac 160 2 000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Trafikytor orenade 150 2 000 5,6 24 42 0,28 7,9 6,1 0,081 77 000 800 0,34 0,015

Behov av reningsgrad för att 
nå idag.

52% 54% 46% 70% 67% 54% 88% 88% 92% 68% 89% 86% 67%

Reningsgrad svackdike 28% 37% 58% 53% 59% 28% 56% 48% 16% 62% 80% 57% 57%

Efter svackdike 110 1 300 2,3 11 17 0,20 3,5 3,2 0,067 29 000 160 0,15 0,0063

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Idag, före 0,034 0,43 0,0014 0,0033 0,0067 0,000062 0,00045 0,00035 0,0000031 12 0,042 0,000023 0,0000023

Trafikytor 0,27 3,8 0,011 0,045 0,079 0,00052 0,015 0,012 0,00015 140 1,5 0,00064 0,000028

Efter svackdike 0,20 2,4 0,0044 0,021 0,033 0,00038 0,0065 0,0062 0,00013 54 0,30 0,00027 0,000012

Bortrenat 0,08 1,4 0,0062 0,024 0,047 0,00015 0,0083 0,0055 0,000025 90 1,2 0,00037 0,000016

Kvar att rena bort för att nå 
idag

0,17 2,0 0,0030 0,018 0,026 0,00032 0,0061 0,0059 0,00013 42 0,26 0,00025 0,0000097
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Figur 23.  Dimensionerande utformning vid föroreningsberäkningarna. 
 
För att efterlikna en naturligare avrinning förslås en gradvis strypning av 
utloppsflödet från den avslutande dammen. På så sätt kommer utflödet vid 
utbyggnad inte överstiga befintligt utflöde vid någon återkomsttid upp till 20 års 
återkomsttid. Ett utlopp för gradvis strypning konstrueras exempelvis med hjälp av 
en reglerbrunn kombinerat med ett särskilt utformat skibord. 

5.10.7 Total utformning av dagvattensystemet 
Totalt sett kommer systemet bestå av två våta dagvattendammar, tre biofilter/ 
biodike, en översilningsyta, översilning av parkeringsdagvatten över gräs, vägdike 
och ledningar, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Dessa anläggningar bedöms 
förutom rening även kunna fördröja de cirka 800 m3 som behöver fördröjas. 
Samtliga anläggningar har vid föroreningsberäkningarna dimensionerats med ett 
begränsat utflöde. De båda dammarna har tillsammans en fördröjningsvolym på 
cirka 350 m3 när dammarna är fyllda till permanent vattennivå.  
 
Tabell 16. Sammanställning av ytor för föreslagna lösningar. 

 
 
Brunnar som anläggs inne på området kommer att vara försedda med sandfång för 
att få bort grövre partiklar som inte tas omhand i reningsanläggningarna. I brunnar 
som kan vara särskilt utsatta för oljespill förslås någon form av brunnsfilter för 
avskiljning av olja innan utsläpp till fastighetens övriga dagvattenanläggning. För 
majoriteten av ytorna föreslås därmed en kombination av flera reningssteg, vilket 
täcker upp flertalet av kornstorlekarna i Fel! Hittar inte referenskälla.. 
 
Samtliga öppna lösningar anläggs med tät botten för att undvika infiltration. För 
uppnå en god hydraulisk kapacitet i de våta dammarna, dvs. att hela dammens area 
utnyttjas för rening, föreslås dammarna ha en långsmal form. Dammarna kommer 

Reningsåtgärd Yta (m2)
Damm vid ÅVC 520
Biofilter omlastning 500
Biofilter uppställning (summa av 2 st) 340
Översilningsyta trädgårdsavfall 400
Översilningsyta Personal-P 240
Vägdike 5-6 m brett
Avslutande damm 250
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att förses med växter som bidrar till rening. Dammarnas bottentopografi är också 
viktig för vattenspridningen. En djupzon vid inloppet föreslås för att minska 
vattnets hastighet och att bidra till avskiljning av partiklar. Botten fördelas i 
grundare och djupare zoner som ligger tvärt mot flödesriktningen. Växterna 
bromsar vattnets strömningshastighet och skapar miljöer för biologiska processer 
som i sin tur ökar avskiljningen av lösta föroreningar.  
 

 
Figur 24. Planritning för hela föreslaget dagvattensystem inom fastigheten. Gröna streck 

visar åt vilket håll avrinning planeras att ske. 
 

 
Figur 25. Ungefärligt schema över anläggningstyper och föroreningar som kan renas. 

(Blecken, 2016-05) 
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På utloppet från den avslutande dammen planeras en brunn där provtagning av 
utgående vatten kan ske. Fler provtagningsbrunnar kan bli aktuellt i samband med 
de olika delstegen i systemet men exakt placering och antal är inte bestämt ännu. 
Regelbunden kontroll kommer att utföras av dagvattenreningsanläggningarna inom 
verksamheten för att säkerställa reningen. 
 
Det kommer att finnas absorberingsmedel, brunnslock och/eller tätningsmattor att 
tillgå vid driftstörningar, spill eller läckage. Vid en brand kommer delar av 
släckvattnet att kunna omhändertas via anläggningarna på området. Andra 
skyddsåtgärder som planeras för att minska riskerna för att dagvatten förorenas av 
avfallshanteringen eller verksamheten i övrigt är främst: 
• Regelbunden städning av hårdgjorda ytor och god tillgång till redskap som 

borstar och skyfflar för besökare. 
• Begränsad öppen hantering av avfall på hårdgjorda markytor. Avfall hanteras 

istället direkt i containrar. 
• Alla avfallstransporter till och från anläggningen sker med krav på täckta 

containrar. 
• Tydlig information till våra kunder om vikten av att packa avfallet på ett bra 

sätt så att nedskräpning förhindras på vägen till anläggningen.  

5.10.8 Total rening i dagvattensystemet 
Att bygga upp en modell för att beräkna alla delflöden och delsteg är inte möjligt 
att göra här så för att bedöma den totala reningseffekten har först rening för varje 
delområde beräknats och sedan har de sammanlagda föroreningarna ut från dessa 
använts som inkommande i den avslutande dammen. Gjorda beräkningar är 
förenklade och bygger på flera antaganden och värdena ska ses som vägledande 
storleksordning mer än absoluta.  
 
Som framgår av Tabell 17 gör föreslagna reningssteg tillsammans att riktvärdena 
uppfylls för alla ämnen. Nivåerna motsvarande nuvarande föroreningsbelastning 
utifrån dagens markanvändning nås för samtliga ämnen förutom nickel och 
kvicksilver. Skillnaden för dessa två ämnen är dock så liten att den bedöms ligga 
inom beräkningarnas felmarginal.  
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Tabell 17. Uppskattad rening avseende halt och mängd vid olika alternativ utifrån 
StormTac. 

 
 
I tabellen nedan görs även jämförelse med villkor för andra anläggningar (Avfall 
Sveriges Rapport 2020:02, 2020), de röda siffrorna i tabellen anger de lägsta 
villkoren och samtliga uppfylls vid föreslagen anläggning. Reningsanläggningarna 
kommer att säkerställa att dag- och lakvatten från anläggningen renas tillräckligt 
innan det släpps ut till recipient. 
 
Tabell 18. Uppskattad rening i jämförelse med andra anläggningar. 

 

5.11 Åtgärder för hantering av extrema regn 

Området ligger så till att det kan påverkas av översvämning av tre orsaker, kraftig 
nederbörd, höga flöden i Ljurabäck samt höga havsvattenstånd, se Figur 26 till 
Figur 28. Området klarar sig ganska bra i samtliga fall.  
 
Det är främst vid det extrema läget med 100 års havsnivå år 2150 som området 
riskerar att översvämmas och det är så pass extremt att det inte är aktuellt att 
anpassa höjdsättning och byggnation efter det. Högsta högvatten i Ljurabäck 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 16 39 160 0,48 7,9 7 0,06 85 000 590 1,1 0,061

In till avslutande damm 190 1800 5,7 12 57 0,14 3,5 4,4 0,045 32 000 210 0,39 0,019

Reningseffekt avslutande damm 55% 30% 68% 56% 70% 54% 73% 61% 47% 68% 85% 86% 84%

Efter avslutande damm, ut från 
området

88 1200 1,8 5,1 17 0,063 0,95 1,7 0,024 1 000 32 0,055 0,0050

Andel löst fas i dagvatten (%) (från 
StormTac) - Median blandad urban 
avrinning

16 58 50 50 33 48 94

Uppskattad löst halt efter avslutande 
damm, ut från området

0,29 3,0 8,5 0,032 0,31 0,82 0,023

God status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus 
inlandsvatten. Årsmedelvärde - löst 
om inte anges som biotillgängligt.

1,2 biotill-
gängligt

0,5 
biotill-

gängligt

5,5 
biotill-

gängligt

≤ 0,08 (klass 1) 
0,08 (klass 2) 
0,09 (klass 3) 
0,15 (klass 4) 
0,25 (klass 5)

3,4
4 biotill-
gängligt

0,00017

God Status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus 
inlandsvatten. Maximal tillåten 
koncentration - löst fas.

14

≤ 0,45 (klass 1) 
0,45 (klass 2) 
0,6 (klass 3)     
0,9 (klass 4)     
1,5 (klass 5)

34 0,070 0,27

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Området idag 0,65 8,4 0,027 0,064 0,13 0,0012 0,0086 0,0067 0,000060 220 0,82 0,00045 0,000045

Mängd utifrån riktvärde i StormTac 3,8 48 0,19 0,43 1,8 0,010 0,24 0,36 0,00074 941 9 0,00074

Hela returpunkten orenat 5,4 48 0,38 0,94 3,8 0,012 0,19 0,18 0,0014 2000 14 0,026 0,0015

In till avslutande damm 1,2 11 0,036 0,074 0,36 0,0009 0,022 0,028 0,00029 200 1,4 0,0025 0,00012

Efter avslutande damm, ut från 
området

0,56 7,8 0,012 0,033 0,110 0,00040 0,0060 0,011 0,00015 65 0,20 0,00035 0,000032

Total reningsgrad 90% 84% 97% 96% 97% 97% 97% 94% 89% 97% 99% 99% 98%

Bortrenat totalt 4,8 40 0,37 0,91 3,7 0,012 0,18 0,17 0,0013 1 935 14 0,026 0,0015

Tillräcklig rening har uppnåtts 
avseende mängd

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nej, men 

inom 
felmarignal

Nej, men 
inom 

felmarignal
Ja Ja Ja Ja

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 16 39 160 0,48 7,9 7,4 0,057 85 000 590 1,1 0,061

In till avslutande damm 190 1800 5,7 12 57 0,14 3,5 4,4 0,045 32 000 210 0,39 0,019

Reningseffek t avslutande damm 55% 30% 68% 56% 70% 54% 73% 61% 47% 68% 85% 86% 74%

Villkorskrav anläggnings-kod

C1 50 000 5000

C5 30 50 200 100 000 5000

C7 1000 10000 30 50 200 50 000 5000

B12 50 000 5000

B11 (Västernorrland) 300 6000 2,0 30 30 0,10 2,0 30 100

C9 175 2500 10 30 90 0,5 15 30 0,070 60 000 700 0,070 0,070

C10 200 200 60 1000

Efter avslutande damm 88 1200 1,8 5,1 17 0,063 0,95 1,7 0,024 1000 32 0,055 0,0050

Lägsta villkor uppnås Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
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behöver beaktas så att risken för att bäcken översvämmar dagvattenanläggningen 
kan hanteras vid dimensionering av utflödet från anläggningen. Så länge marken 
inte sänks bör det inte bli några problem med översvämningar. Det är dock viktigt 
att det även fortsättningsvis finns fungerande avrinningsvägar till Ljurabäck och att 
bebyggelse och dylikt inte placeras i vägen för dessa. Detta innebär att byggnader 
behöver ligga högre än omgivande ytor och att de omgivande ytorna inom 
fastigheten utformas med lutning mot Ljurabäck eller annat eventuellt dike runt 
fastigheten som i sin tur kan leda vattnet till Ljurabäck, se förslag i Figur 29. 
 

  
Figur 26. Nivåer i Ljurabäck vid ett 100-årsflöde respektive vid ett 100-års regn inom 

avrinningsområdet. (DIKA) 

  
Figur 27. Vatten ovan mark vid ett 100-års regn. (DIKA) 
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Figur 28. Vattennivåer i området vid 100-års havsnivå idag, år 2100 respektive år 2150. 

(DIKA) 
 

 
Figur 29. Övergripande exempel på avrinningsstråk utmed gator etc. för att avrinningen 

vid ett 100-års regn inte ska skada byggnader.  
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6 Effekter av föreslagna lösningar 

6.1 Effekter på miljökvalitetsnormer 

Den planerade verksamheten medför en stor andel hårdgjorda ytor inom området, 
vilket minskar infiltrationen vid nederbörd. Det är en positiv åtgärd som minskar 
transporten av markföroreningar till Ljurabäck. I kombination med att göra 
dagvattenlösningarna täta minskar infiltrationen och den lokala grundvatten-
bildningen ytterligare, i linje med rekommendationerna från den fördjupade risk- 
och åtgärdsutredningen för området (Afry, 2021). 
 
Påverkan på recipienten bedöms utifrån om halterna av prioriterade ämnen i 
vattenförekomsten riskerar överstiga gällande gränsvärden eller om ekologiska 
kvalitetsfaktorer påverkas. Påverkan bedöms även utifrån mängderna från området 
och att de inte bör öka efter exploatering jämfört med idag för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Eftersom recipienten har måttlig ekologisk status behöver 
föroreningsbelastning generellt minska. Ämnena arsenik, koppar, krom och zink 
klassas dock som god status och för dem räcker det med att utsläppet inte ökar efter 
byggnation. Som framgår av Tabell 6 så uppnås totalt för hela området en 
reningseffekt på 84-99 % för samtliga ämnen och mängden som släpps ut efter 
utbyggnad är mindre än idag för samtliga ämnen utom nickel och kvicksilver.  
 
Notera att detta avser vad som rinner av på ytan och omfattar inte eventuella 
förändringar i föroreningstransport från mark- och grundvatten. Gjorda beräkningar 
är förenklade och bygger på flera antaganden och värdena ska ses som vägledande 
mer än absoluta. 
 
Tabell 19. Uppskattad rening avseende halt och mängd vid olika alternativ utifrån 

StormTac. (Samma som tabell 17) 

 
 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP

Halt ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l

Området idag 72 930 3,0 7,1 14 0,13 0,96 0,74 0,0066 25 000 91 0,049 0,0049

Riktvärde i StormTac (total halt) 160 2000 8,0 18 75 0,40 10 15 0,030 40 000 400 0,030

Hela returpunkten orenat (total halt) 230 2000 16 39 160 0,48 7,9 7 0,06 85 000 590 1,1 0,061

In till avslutande damm 190 1800 5,7 12 57 0,14 3,5 4,4 0,045 32 000 210 0,39 0,019

Reningseffekt avslutande damm 55% 30% 68% 56% 70% 54% 73% 61% 47% 68% 85% 86% 84%

Efter avslutande damm, ut från 
området

88 1200 1,8 5,1 17 0,063 0,95 1,7 0,024 1 000 32 0,055 0,0050

Andel löst fas i dagvatten (%) (från 
StormTac) - Median blandad urban 
avrinning

16 58 50 50 33 48 94

Uppskattad löst halt efter avslutande 
damm, ut från området

0,29 3,0 8,5 0,032 0,31 0,82 0,023

God status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus 
inlandsvatten. Årsmedelvärde - löst 
om inte anges som biotillgängligt.

1,2 biotill-
gängligt

0,5 
biotill-

gängligt

5,5 
biotill-

gängligt

≤ 0,08 (klass 1) 
0,08 (klass 2) 
0,09 (klass 3) 
0,15 (klass 4) 
0,25 (klass 5)

3,4
4 biotill-
gängligt

0,00017

God Status i inlandsytvatten eller 
Gränsvärde för kemisk ytvattenstatus 
inlandsvatten. Maximal tillåten 
koncentration - löst fas.

14

≤ 0,45 (klass 1) 
0,45 (klass 2) 
0,6 (klass 3)     
0,9 (klass 4)     
1,5 (klass 5)

34 0,070 0,27

Mängd kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år

Området idag 0,65 8,4 0,027 0,064 0,13 0,0012 0,0086 0,0067 0,000060 220 0,82 0,00045 0,000045

Mängd utifrån riktvärde i StormTac 3,8 48 0,19 0,43 1,8 0,010 0,24 0,36 0,00074 941 9 0,00074

Hela returpunkten orenat 5,4 48 0,38 0,94 3,8 0,012 0,19 0,18 0,0014 2000 14 0,026 0,0015

In till avslutande damm 1,2 11 0,036 0,074 0,36 0,0009 0,022 0,028 0,00029 200 1,4 0,0025 0,00012

Efter avslutande damm, ut från 
området

0,56 7,8 0,012 0,033 0,110 0,00040 0,0060 0,011 0,00015 65 0,20 0,00035 0,000032

Total reningsgrad 90% 84% 97% 96% 97% 97% 97% 94% 89% 97% 99% 99% 98%

Bortrenat totalt 4,8 40 0,37 0,91 3,7 0,012 0,18 0,17 0,0013 1 935 14 0,026 0,0015

Tillräcklig rening har uppnåtts 
avseende mängd

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Nej, men 

inom 
felmarignal

Nej, men 
inom 

felmarignal
Ja Ja Ja Ja
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Till de prioriterade ämnena hör bland annat kadmium, bly, kvicksilver och 
polyaromatiska kolväten (PAH) som exempelvis Bens(a)pyren (BaP). För dessa 
bedöms föreslagna lösningar kunna ge en tillräcklig rening för att inte överstiga 
dagens nivå, bortsett från möjligen kvicksilver. Mängden kvicksilver som renas 
bort är ändå cirka 1,3 g per år av de cirka 1,4 g som årligen beräknas finnas i det 
orenade dagvattnet från verksamheten.  
 
Det finns en betydande påverkan på vattenförekomsten från urban markanvändning 
avseende övergödning och från infrastruktur avseende miljögifter. Ämnen där 
dagvatten kan bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs är främst 
PAH:er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Utifrån gjorda 
beräkningar kommer näringsämnena fosfor och kväve att kunna reduceras med 
omkring 90 % respektive 84 % med föreslagna reningsmetoder, vilket är tillräckligt 
för att nå ner till dagens mängder. Halterna av koppar, zink, bly och kadmium 
bedöms minska jämfört med idag och nå en reningsgrad på 96-97 %.  
 
Försök till jämförelse med gränsvärdena för kemisk ytvattenstatus (inlandsvatten) 
har gjorts i tabell 19, men det är svårt att göra någon bra jämförelse eftersom 
gränsvärdena främst är satta som biotillgänglig löst halt och dagvatten-
beräkningarna är utifrån total halt. Löst halt har därför beräknats utifrån schabloner 
och sedan jämförts med gränsvärdena för biotillgänglig löst halt. Av de jämförda 
ämnena är det bara koppar och zink som får en beräknad löst halt i dagvattnet som 
överstiger gränsvärdet för biotillgänglig löst halt. Eftersom den biotillgängliga 
halten är en del av den lösta halten totalt sett kan dagvattnet ändå uppnå 
gränsvärdet. Gränsvärdena är satta för recipientvatten, vilket på flera sätt skiljer sig 
från dagvatten och jämförelsen är därför inte så rättvisande, men avser ge en 
övergripande bedömning av om utsläppen kan ha väsentlig påverkan eller inte. Det 
renade dagvattnet bedöms inte ha någon avgörande påverkan på recipienten utifrån 
denna jämförelse.  
 
Kvalitetsfaktorerna för ekologisk status avseende biologiska och fysikalisk-kemiska 
faktorer har god status idag men det bedöms ändå finnas risk för dagvatten kan 
bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas om det inte renas. 
Med den föreslagna dagvattenreningen bestående av rening i flera steg bedöms 
dagvattnet från den utbyggda returpunkten inte riskera ge negativ påverkan på 
dessa kvalitetsfaktorer.  
 
Grundvattnet på området fluktuerar relativt mycket, och på grund av markens 
genomsläpplighet bedöms spridningsförutsättningar från mark till ytvatten som 
relativt stora. I och med att stora delar av ytan kommer att hårdgöras samt att 
dagvatten kommer att omhändertas minskar infiltrationen av detsamma och  
spridningen från mark via grundvatten till ytvatten bör därför reduceras från 
området som helhet. (Afry 2021) Så om föroreningstransportern via dagvatten inte 
ökar efter exploatering och transporten via grundvatten förväntas minska så bör den 
totala föroreningstransporten från området till Ljurabäck minska i och med att 
returpunkten anläggs. 
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6.2 Åtgärder utifrån föreslagna lösningar 

Anläggande av föreslagen dagvattenlösning omfattas av den anmälan om 
miljöfarlig verksamhet som görs för Nodra park som verksamhet i sin helhet. 
Eftersom området är detaljplanelagt klassas dagvattnet här juridiskt sett som ett 
avloppsvatten och avledande av avloppsvatten definieras inte som 
vattenverksamhet utan som miljöfarlig verksamhet. Då inget grävande avses ske 
inom Ljurabäcks vattenområde så bedöms ingen anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet behövas. Föreslagna dagvattenåtgärder syftar inte till att förändra 
vattnets djup eller läge, leda bort grundvatten eller öka grundvattenmängden.  
 
Utöver anmälan om miljöfarlig verksamhet görs bedömningen att ingen ytterligare 
anmälan eller tillståndsansökan krävs för den planerade dagvattenhanteringen. 

7 Fortsatta utredningar 

I det fortsatta arbetet med projektering av dagvattenanläggningen behöver 
höjdsättning och utformning av samt funktion i de föreslagna lösningarna utredas 
mer i detalj tillsammans med att placering av ledningar, diken, brunnar etcetera 
fastställs. Även framtagande av skötselprogram med mera för anläggningarna 
behöver ske inom det fortsatta arbetet. 


