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Detaljplanen för Ringgatan 31, Luthagen, Uppsala omfattar idag en 
Konsumbutik. Butiken planeras att rivas och ny byggnad om fem våningar 
uppföras på fastigheten. Planområdet ligger ca 700 m väster om Fyrisån, som är 
recipient för områdets dagvatten. Fyrisåns klassificering är inte tillfredställande 
vad gäller ekologisk och kemisk status.  

Avrinningen från tomten sker i dag främst från takyta, hårdgjord yta till viss del 
plantering. I och med förändringen av markanvändningen kommer 
dagvattenflödet från tomten att minska jämfört med idag, och även 
föroreningsbelastningen kommer att minska. Detta förutsätter att gårdsytan 
anläggs så att den kan magasinera 20 mm nederbörd.  

För att ytterligare reducera avrinningen från området kan byggnaden förses med 
gröna tak. 

  





 
På uppdrag av White Arkitekter AB har WRS AB utfört en dagvattenutredning 
för den omexploatering som Genova planerar av Kv. Dagfrid på Ringgatan 31 i 
Uppsala. Befintlig byggnad planeras att rivas och ny byggnad om fem våningar 
upprättas på fastigheten. Den befintliga Konsumbutiken ersätts med en ny butik 
i den nya byggnadens nedre plan medan de övre våningsplanen kommer rymma 
lägenheter. På byggnadens baksida sett från Ringgatan kommer ett 
gårdsbjälklag ovanpå den första våningen utgöra en grönskande gårdsyta för de 
boende där fördröjning och rening av dagvatten kan ske.  

Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade 
exploateringen kan ha på dagvattenbildningen, samt att bedöma 
förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), genom 
infiltration eller fördröjning. Bedömningen grundar sig på de lokala 
markförhållandena, dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets 
föroreningsgrad. 

Dagvattenhanteringen skall utföras på ett sådant vis att möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för recipient Fyrisån inte försämras. 
Dagvattenutredningen utgår från de riktlinjer som finns i Dagvattenprogram för 
Uppsala kommun (Uppsala kommun, 2014).  

Utredningsområdet ligger cirka 700 m väster om Fyrisån (Figur 1) i stadsdelen 
Luthagen nordväst om centrala Uppsala.   
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beräknade ytor vid nuvarande och framtida 

Nuvarande Framtida 

ha ha 

ak      0,076 0,050 

årdgjord yta 0,013 - 

Övrig yta - 0,008 

Gårdsyta - 0,031 

lantering 0,006 - 

umma 0,096 0,096 
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• Ta recipienthänsyn - Hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god 
status uppnås i Uppsalas recipienter och att grundvattnets status inte 
försämras. 

• Berika stadslandskapet - Dagvattenhanteringen ska bidra till ett 
attraktivt stadslandskap.  

 
Området kommer i och med planen få en ny karaktär. I dagsläget består området 
av takyta samt hårdgjord yta (asfalt och betongplattor). Den nya planen innebär 
en ny typ av markanvändning där nuvarande takyta på konsumbutiken delvis 
ersätts av gårdsyta på bjälklag. I och med den förändrade markanvändningen 
förväntas dimensionerande flöden, årsavrinning samt föroreningsbelastningen i 
dagvattnet förändras. Nedan presenteras förväntad förändring utifrån 
detaljplanens utformning. 

Det är viktigt att ha i åtanke att nedan beräkningar är utförda med hjälp av 
schablonmässiga värden för vissa parametrar. Resultaten representerar inte en 
absolut sanning utan en indikation på förväntad förändring. Lokala 
förutsättningar spelar givetvis stor roll och gör att de sanna värdena kan avvika 
från de modellerade. 

 

Avrinningsberäkningarna har gjorts enligt Svenskt Vattens publikationer 
P110Fel! Bokmärket är inte definierat. och P104 .  För bestämning av 
dimensionerande flöden har rationella metoden använts (Formel 1). Det är en 
statistisk överslagsmetod som lämpar sig för mindre områden (upp till cirka 50 
hektar) med liknande rinntider inom området . 

 

 



Dimensionering görs utifrån ett 10-årsregn och i resultaten redovisas även 
dimensionerande flöden för 2-, 20- och 100-årsregn (Q2, Q20 och Q100). 
Områdena efter exploatering kan kategoriseras som vanliga tak, grönyta och 
övrigyta. Dimensionerande varaktighet är 10 minuter till följd av antagna 
rinntider mindre än 10 minuter. Under dessa förutsättningar gäller 
regnintensiteten 228 l/s enligt Dahlström 2010 . 

Resultaten av beräkningarna visar att de dimensionerande flödena i planområdet 
förväntas minska med 28 % efter exploatering (Tabell 2). I och med minskad 
hårdgörning innebär det att 10-årsflödet minskar från 23 l/s till 16 l/s då den 
viktade avrinningskoefficienten minskar från 0,83 till 0,60. 
Avrinningskoefficienten beskriver andelen av nederbörden på en yta som 
förväntas avrinna på ytan (i det flesta fall till ett dagvattensystem). 

Markanvändning 
Areal  

Red. 

Area  
Q2 Q10 Q20 Q100 

Ha [-] ha l/s l/s l/s l/s 

Nuvarande 

Takyta 0,076 0,9 0,069 11,5 19,6 24,6 42 

Hårdgjord yta  0,014 0,8 0,01 1,8 3,1 3,9 6,7 

Plantering 0,006 0,1 0,0006 0,1 0,19    0,23 0,4 

SUMMA NUVARANDE 0,097 0,83* 0,080 13,5 22,9 28,9     49,1 

Framtida 

Takyta 0,053 0,9 0,048 8,1 13,7 17,2     29,4 

Gårdsyta 0,035 0,1 0,001 0,6 1,0     1,3 2,2 

Övrig yta 0,007 0,8 0,006     1,0 1,7 2,2 3,7 

SUMMA FRAMTID 0,097 0,60* 0,058 9,7 16,4 20,7 35,3 

Minskning 
l/s 4 6 8 14 

  28 % 
*Viktad avrinningskoefficient för hela området. 

 

 

Den totala föroreningsbelastningen från dagvatten har beräknats utifrån 
nuvarande och framtida markanvändning i planområdet med hjälp av 
StormTac . StormTac är en statistisk modell som utifrån markanvändning och 



årsnederbörd beräknar förväntade halter och mängder av föroreningar i 
dagvattnet. Modellen använder sig av avrinningskoefficienter och 
schablonhalter som är markanvändningsspecifika.  

Beräkningen beskriver en framtida situation utan lokalt omhändertagande av 
dagvatten, som en grund för att beskriva åtgärdsbehovet i det planerade 
området. 

Årsmedelnederbörden för Uppsala 1994-2014 var 620 mm . Notera att 
avrinningskoefficienterna som används för beräkning av föroreningsbelastning 
skiljer sig något från avrinningskoefficienterna som avser dimensionerande 
flöden i avsnitt 3.1. 

Årsavrinningen av dagvatten i området minskar med drygt 142 m3/år då den 
viktade avrinningskoefficienten minskar från 0,84 till 0,60 (Tabell 3). 

Markanvändning 
Areal  Red. Area Årsavrinning P N SS Olja 

ha [-] ha m3 kg/år kg/år kg/år kg/år 

Nuvarande 

Takyta 0,076 0,9 0,68 72 0,009 0,4 0,4 0,1 

Hårdgjord yta  0,013 0,8 0,01 426 0,007 0,08 10 0,02 

Plantering 0,006 0,1 0,0006 4 0,0 0,0 

Summa 0,966 0,83* 0,08 503 0,02 0,5 11 0,1 

Framtida 

Takyta 0,053 0,9 0,048 298 0,006 0,26 0,3 0,01 

Gårdsyta 0,035 0,1 0,004 22 0,001 0,02 0,1 0,0 

Övrig yta 0,007 0,8 0,006 40 0,004 0,04 5,6 0,03 

Summa 0,966 0,60* 0,058 360 0,01 0,33 6 0,05 

Minskning 
       142 0,01 0,13 5 0,03 

      28% 34% 29% 43% 40% 
* Viktad avrinningskoefficient för hela området. 
 

 

Föroreningsbelastningen minskar generellt med minskad årsavrinning. På 
Ringgatan 31, kommer en del av markanvändningen bestå grönyta i framtiden, 
vilken minskar belastningen av näringsämnena fosfor och kväve med cirka 29-
34 %, partikulärt material med runt 43 % och oljeföroreningar med 40% (Tabell 
3). Dock sker alla dessa minskningar från väldigt låga nivåer.  

Även föroreningsbelastningen av tungmetaller förväntas minska i och med 
förändringen till ny byggnad med trädgård från enbart takytor och hårdgjord 
yta. Minskningarna varierar mellan olika ämnen och ligger mellan dryga 26 % 
upp till nästan 35 % (Tabell 4).  



Markanvändning 
Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg 

g/år g/år g/år g/år g/år g/år g/år 

Nuvarande 

Takyta 1 3 12 0,3 2 2 0,003 

Hårdgjord yta  2 3 10 0,0 1 0 0,003 

Plantering 0 0 0 0,1 0 0 0,000 

Summa 3 6 22 0,4 3 2 0,006 

Framtida 

Takyta 0,8 2,4 8,3 0,2 1,2 1,3 0,001 

Gårdsyta 0,1 0,4 0,6 0,0 0,1 0,1 0,001 

Övrig yta 1,2 1,6 5,6 0,0 0,6 0,2 0,002 

Summa 2 4 15 0,3 2 2 0,004 

Minskning 
1       2 8 0,1       1 1 0,002 

37%     32% 34% 30% 33% 30% 26% 

 

Föroreningsbelastningen beräknas minska för alla ämnen jämfört med före 
exploatering, som visats i Tabell 3 och 4, vilket beror på att områdets 
markanvändning efter exploatering utgörs av mindre del takyta och hårdgjord 
yta.  

 

 

 



 

Enligt Uppsala kommuns dagvattenprogram ska all nybebyggelse eftersträva 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Således bör dagvattenhanteringen inom 
undersökningsområdet utformas så att den efterliknar naturliga lösningar för att 
maximera den mängd vatten som kan fördröjas och där igenom renas.  

Beräkningarna i föregående avsnitt visar att föreningsbelastningen från kvarteret 
kommer att minska i och med att dagens takyta delvis omvandlas till gårdsyta. 
Även flödesbelastningen kommer att minska. I beräkningarna har antagits en 
avrinningskoefficient på 0,1 från den planerade gårdsmarken, vilket motsvarar 
avrinningskoefficienten för parkmark med rik vegetation. För att nå denna låga 
avrinningskoefficient krävs att 90 % av årsnederbörden kan magasineras och 
fördröjas på gården, vilket motsvarar fördröjning av alla regn upp till ca 20 mm.  

 

Magasinering av 20 mm nederbörd på gårdsytan som ligger på bjälklag kan 
åstadkommas i olika system. 

Om hela innergårdens area kan utnyttjas för utjämnande dagvattenmagasin, 
d.v.s. marken under grönyta och hårdgjorda ytor, behöver marken kunna lagra 
20 mm nederbörd. Denna volym kan skapas i matjord och/eller i en porös 
fyllning. En porös fyllning av t.ex. makadam eller pimpsten har en porositet på 
ca 30 % och för att lagra 20 mm vatten behövs då en fyllningshöjd på ca 7 cm. 
Om bara halva gårdsytan kan användas för magasinering behövs en 
fyllningshöjd på 14 cm.  

Avgörande för att kunna nyttja den dränerbara porvolymen i matjord och 
fyllning för att fördröja dagvatten är dels att infiltrationskapaciteten eller 
hastigheten med vilken magasinet kan fyllas är tillräckligt stor och dels att 
magasinet kan tömmas igen inom loppet av några dygn för att kunna 
magasinera nästa regn. I Figur 8 illustreras en cykelparkering anlagd på en 
infiltrerbar beläggning som kommunicerar med underliggande magasin i mark.   

Magasinsvolym kan också skapas genom att anlägga så kallade nedsänkta 
växtbäddar (regnrabatter/raingarden) dit vatten leds. Nedsänkta växtbäddar är 
planteringsytor som kan fördröja och rena dagvatten. Nedsänkningen skapar en 
fördröjningsvolym. Reningen uppstår när dagvattnet passerar växtbäddens 
filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla 
infiltrationskapaciteten. 

För att undvika stående vatten och dämningseffekter på innergården ska det 
finnas ett bräddningssystem för dagvatten. Gården bör anläggas med flera 
lågpunkter där dagvattenbrunnar för avledning av överskottsvatten placeras. 
Marken på innergården ska slutta mot dessa platser så att ytavrinning kan ske 
dit. Marken på innergården ska luta ut från huskropparna. 



 

 

 

Figur 8. Cykelparkering med genomsläpplig yta. Exempel från Visby. (Källa: 
www.cykelvarjedag.blogspot.se)  

 

 

Genom att anlägga gröna tak på det planerade bostadshuset skulle avrinningen 
från kvarteret ytterligare kunna reduceras. Gröna tak är bevuxna med Sedum-
arter eller andra växter som är toleranta mot både vatten och torka. Genom 
lagring av vatten i växtbädden, avdunstning och växternas vattenförbrukning 
(evapotranspiration) minskar avrinningen från taket väsentligt jämfört med ett 
konventionellt tak. 

Nyanlagda gröna tak kan läcka fosfor, men förutsatt att de inte 
underhållsgödslas kommer effekten vara övergående. Gröna tak har också 
förmåga att fånga upp en del luftburna föroreningar. 

Exempel på lätt lutande gröna tak visas i Figur 9. 



 

I regel består gröna tak av ett vattentätt membran för att skydda det 
underliggande taket, ett dräneringslager, en rotbarriär, ett filtertyg, en jordvolym 
och vegetation (Figur 10). Gröna tak kan indelas i extensiva (tunt jordlager) och 
intensiva (tjockare jordlager). Extensiva gröna tak har ett ca 5 cm djupt 
jordlager och rätt utformat kan de minska avrinningshastigheten av dagvatten 
för alla nederbördstillfällen. Det är dock viktigt att komma ihåg att så snart 
magasinsvolymen är fylld kommer även gröna tak att brädda med samma 
intensitet som regnet faller med. 



 

Så kallade "intensiva gröna tak" har större utjämningsvolym och planteras 
lämpligen med högre växter. Intensiva gröna tak kan ha en trädgårdsfunktion 
och användas för trivsel eller odlingsändamål. På grund av större vikt och högre 
anläggningskostnader har de ännu inte blivit så vanliga i Sverige. 

För regntillfällen med en nederbördsvolym mindre än 5 mm beräknas gröna tak 
inte ge någon nämnvärd avrinning alls. Statistiskt motsvarar sådana små regn 
drygt 50 % av årsnederbörden i Östra Svealand. Extensiva gröna tak har alltså 
kapaciteten att magasinera och med hjälp av växtligheten avdunsta i medeltal 
ungefär hälften av den årliga avrinningen. Intensiva gröna tak har kapacitet att 
utjämna upp till 20 mm nederbörd, som motsvarar cirka 90 % av 
årsnederbörden. 

Vatten från de tak som lutar in mot gården kan även fördröjas på gårdsmark, 
och då även bidra till att bevattna planeringar. Om gröna tak används kommer 
endast tillflöde att ske när taken är vattenmättade. Fördelen med att leda ut 
takdagvatten från gröna tak på grönyta på gården är att näringsläckage från taket 
kommer att gödsla gårdsmarken.  



 

Om vanliga tak används ökar det dimensionerande flödet och för att hantera 
detta vatten på gårdsmarken behöver magasinskapaciteten utökas. Om den 
takyta som avvattnas till gårdsytan är lika stor som gården så innebär det 
magasinskapaciteten behöver fördubblas.  

Takdagvatten från vanligt tak som avrinner mot innergården kan avledas i 
stuprör direkt ner till ett hålrumsmagasin på bjälklaget. Se schematisk 
beskrivning i  Figur 12. Takdagvattnet ska ledas ut en bit från byggnaden dels 
för att inte belasta byggnadens dräneringssystem och dels för att vatten inte ska 
avrinna in mot byggnaden.  

 

 

 



 
 

• Dagvattenflödet från planområde före utbyggnad vid ett 10 års regn har 
beräknats till 23 l/s. Efter den planerade utbyggnaden av området 
beräknas dagvattenflödet minska till 17 l/s.  

• Planområdets föroreningsbelastning kommer att minska efter 
exploatering utan åtgärder, då det är takyta som exploateras och delvis 
ersätts med grönyta. 

• Beräkningarna ovan förutsätter att gårdsytan på bjälklag anläggs så att 
den kan magasinera ca 20 mm nederbörd (som faller på själva 
gårdsytan). 

• Genom att anlägga gröna tak eller genom att magasinera en del av 
avrinningen från vanliga tak i gårdsytan så kan flödesbelastningen från 
kvarteret ytterligare reduceras.  


