RAPPORT
REGION GOTLAND

Visborg
UPPDRAGSNUMMER 30008663
ÖVERGRIPANDE DAGVATTENUTREDNING FÖR STADSUTVECKLINGSPROJEKT VISBORG

SLUTLIG VERSION
2021-06-30

repo001.docx 2015-10-05

JOHANNA RENNERFELT
LENA EHWALD
KARIN BOOK EMILSSON
SIMON LELIE

2 (65)
RAPPORT
2021-06-30
SLUTLIG VERSION
VISBORG

Sammanfattning
Sweco har på uppdrag av Region Gotland tagit fram en översiktlig dagvattenutredning för hela
stadsutvecklingsprojektet Visborg. Visborg planeras bli en ny stadsdel på Gotland vilken är
lokaliserad strax söder om Visby, beläget på delar av det tidigare militära P18-området. Området är
i dagsläget delvis redan bebyggt inom det tidigare Regementsområdet, medan övriga ytor till
övervägande del utgörs av naturmark. Projektområdet är cirka 500 hektar. Exploatering av området
kommer ske etappvis och viss exploatering pågår redan nu inom delar av området. Det planeras för
cirka 4000 bostäder, arbetsplatser, skola och utveckling av befintliga verksamhetsområden och
anslutande grönområden. Exploateringen innebär en förändrad markanvändning med fler
hårdgjorda ytor och en högre föroreningsgrad i dagvattnet. Sammantaget ger det högre
dagvattenflöde från området och högre föroreningsbelastning från dagvattnet till recipienten
Gotlands nordvästra kustvatten, om inga reningsåtgärder för dagvattnet vidtas. Gotlands nordvästra
kustvatten har klassificerats med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.
Visborg ligger inom både primärt och sekundärt vattenskyddsområde till två av Visbys
grundvattentäkter. Området karaktäriseras av ytnära grundvattennivåer och stora flacka ytor med
svag marklutning. I området finns även en större lågpunkt.
Det övergripande målet med dagvattenutredningen har varit att föreslå principlösningar för hur
dagvattnet kan hanteras, ta fram riktlinjer för rening av dagvatten på kvartersmark samt beräkna
ytbehov och avsätta ytor för allmänna reningsanläggningar. Utgångspunkten har varit att föreslagna
principer ska minimera risken för föroreningsspridning till grundvattnet. Utöver det ska dagvattnets
kvalitet som avleds från området bidra till att recipienten ska kunna uppnå god ekologisk och
kemisk ytvattenstatus. Fosforbelastningen behöver minska med 20 % jämfört med dagsläget för att
området ska bidra till att recipienten ska kunna uppnå miljökvalitetsnormerna. Utredningen omfattar
även en lågpunktskartering utifrån befintliga markhöjder som identifierar lågpunkter och instängda
områden. Lågpunktskarteringen ligger till grund för rekommendationer kring höjdsättning inom
områden där vatten ansamlas vid skyfallssituationer.
För att hantera den ökade mängden dagvatten och föroreningar som exploateringen medför
föreslås reningskrav på kvartersmark motsvarande att 10 mm regn ska renas och fördröjas innan
vidare avledning, om kvartersmarken därefter avvattnas till en allmän reningsanläggning. Om
avledning sker utan rening i efterföljande allmän anläggning är reningskravet istället 20 mm. Öppna
reningsanläggningar förespråkas som till exempel växtbäddar och infiltration i grönytor. Som
allmänna reningsanläggningar föreslås att dagvattnet renas och fördröjs i dagvattendammar.
Sweco rekommenderar att alla dagvattenanläggningar ska göras täta och endast dagvatten från
takytor tillåts infiltrera. Denna princip är viktig att följa för att minimera risken för
grundvattenpåverkan inom projektområdet och eventuella avsteg från principen bör motiveras.
Inom Visborgsområdet är det värdefullt att bibehålla grönytor som tillåter infiltration och bidrar till
grundvattenbildning liksom att det även bidrar till att området blir mer tåligt mot skyfall. Det är dock
väsentligt att vattnet som tillåts infiltrera inte riskerar att ge upphov till föroreningar i grundvattnet.
Med föreslagen hantering följs miljökvalitetsnormerna med avseende på god kemisk
grundvattenstatus. Föroreningsberäkningar visar att med föreslagen hantering av dagvattnet med
rening både på kvartersmark och i allmänna reningsanläggningar kan projektmålet avseende fosfor
uppnås med marginal.
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1

Orientering

1.1

Bakgrund
Visborg planeras blir en ny stadsdel som är lokaliserad strax söder om Visby, beläget på
delar av det tidigare militära P18-området. Området förvärvades av bland andra Region
Gotland år 2005 efter avvecklingen av den militära verksamheten. Projektområdet är
cirka 500 hektar och är det hittills största moderna utvecklingsområdet för nya bostäder
på Gotland. Region Gotland strävar efter att hela Visborg ska bli en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar stadsdel1.
Projektområdet är indelat i delområden som etappvis planeras för exploatering. En del av
de befintliga fastigheter som finns kommer bibehållas medan andra ersätts av ny
bebyggelse. Inom området finns ett antal redan antagna detaljplaner, pågående
detaljplaner och mark som planeras att planläggas. De första stegen i planeringen och
utbyggnaden av Visborg kommer att ske i den nordvästra delen av området, närmast
Visby i den del som kallas Norra Visborg samt en del av Regementsområdet.
Stadsdelen Visborg utgår ifrån de beslutade hållbarhetsmålen, mobilitet, innovativa
kretslopp, samspel och identitet. Dessa mål präglar planeringen inom alla delområden.

1.2

Omfattning och syfte med dagvattenutredningen
Uppdraget omfattar en översiktlig dagvattenutredning för hela Visborg, som kan ligga till
grund för kommande projektering. Det finns inga legaldefinitioner av dagvatten. I denna
utredning definieras dagvatten som: regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på
och sköljer av hårdgjorda ytor som till exempel asfalt 2.
Det huvudsakliga syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för
dagvattenhantering och föreslå riktlinjer för dagvattenhantering inom området. Riktlinjerna
ska gälla för kommande detaljplaner inom Visborg. Ett översiktligt principförslag för hur
dagvattnet kan hanteras inom området tas fram. Förslaget har som mål att
detaljplanernas genomförande inte negativt påverkar recipientens möjlighet att uppnå
miljökvalitetsnormerna (MKN) utan istället bidrar till att de kan uppnås. Även ytbehov för
allmänna reningsanläggningar beräknas för att kunna avsätta ytor i det pågående
planarbetet. Dagvattnet inom området får heller inte riskera att förorena områdets
skyddsvärda grundvattenmagasin.
Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till de riktlinjer som finns för dagvattenhantering hos
Region Gotland samt styrdokument som finns framtagna för Visborg.
Utredningen omfattar även en lågpunktskartering utifrån befintliga markhöjder som
identifierar lågpunkter och instängda områden. Lågpunktskarteringen ligger till grund för
rekommendationer kring höjdsättning inom riskområden, där vatten ansamlas vid
skyfallssituationer.

1

Introduktion till Kvalitetsprogram Visborg. Region Gotland.
Naturvårdsverket; Dagvatten - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se).

2
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2

Styrdokument och riktlinjer för dagvattenhantering
Det finns ett flertal styrdokument som tas i beaktande i denna utredning; Ramdirektivet för
vatten, Region Gotlands VA-strategi, Region Gotlands dagvattenhandbok samt
hållbarhetsmålen som är framtagna och politiskt beslutade för Visborg. Innebörden av
dem beskrivs mer ingående nedan.

2.1

Ramdirektivet för vatten
Enligt Ramdirektivet för vatten ska miljömål beslutas för att uppnå en god status för alla
yt- och grundvattenförekomster inom EU. I Sverige har direktivets miljömål
implementerats i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer (MKN) och i december 2009 tog
vattenmyndigheterna det första beslutet om MKN i form av kvalitetskrav för yt- och
grundvattenförekomster i landet. Utifrån den så kallade Weserdomen (mål C-461/13) som
avkunnades i EU-domstolen under 2015 får inte tillstånd ges till verksamheter om de
riskerar att orsaka en försämring av en vattenförekomsts status. Det inkluderar även
försämringar av status för enskilda kvalitetsfaktorer.
Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att MKN följs, Länsstyrelsen ska
pröva kommunens beslut, ändra eller upphäva en detaljplan om det kan befaras att
beslutet innebär att en MKN inte följs. I arbetet med dagvattenhanteringen blir därför
miljökvalitetsnormerna för recipienten styrande och dagvattenhanteringen måste
säkerställa att fastställda normer kan uppnås även efter genomförande av
exploateringen.

2.2

Region Gotlands VA-strategi (Vision och strategi för Gotlands VAförsörjning 2030)
Region Gotlands VA-strategi antogs av regionfullmäktige 2017-12-18. Följande punkter är
relevanta för dagvattenplanering och dagvattenhantering inom Visborg.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vid fysisk planering och bygglovsärenden ska Region Gotland säkerställa att VAförsörjningen kan fungera tillfredsställande vid alla tänkbara väderscenarier och i takt med
att klimatet förändras
Allmänna VA-anläggningar ska säkerställas så att funktionen bibehålls vid alla tänkbara
väderscenarier och i takt med att klimatet förändras
Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på ledningsnät och
recipienter begränsas
Dagvattensystemen ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar och med hänsyn
till klimatförändringens effekter
Inom detaljplanerat område, ska mark i lågpunkter avsättas för att skapa
sammanhängande avvattningsstråk
Öppna dagvattenlösningar ska integreras i parker och grönområden
Föroreningskällorna till dagvattnet ska minimeras
Avledningen av dagvatten ska ordnas så att skadeverkningar vid miljöolyckor begränsas
Vid nyproduktion inom detaljplanerat område, ska förorenat dagvatten renas före
infiltration i marken eller utsläpp till recipient

2.3

Region Gotlands dagvattenhandbok
Region Gotland har upprättat en dagvattenhandbok, daterad 2018-11-21, vilken tydliggör
när dagvattenfrågan ska hanteras och ansvarsfördelning inom Regionen avseende
dagvatten. I handboken framgår också generella krav på fördröjning och rening av
dagvatten som gäller på Gotland.
För dagvattenhantering på kvartersmark görs ett avsteg från handboken. Enligt
handboken ska 20 mm nederbörd som regel fördröjas på kvartersmark. I föreliggande
utredning föreslås 10 mm istället om dagvattnet därefter avleds till allmänna
reningsanläggningar. Krav på rening av 20 mm nederbörd gäller dock om dagvattnet inte
därefter avleds till efterföljande allmän reningsanläggning.
Anledningen till att avsteg görs när dagvattnet renas i en efterföljande allmän
reningsanläggning är att kravet är utformat utifrån att inget efterföljande reningssteg finns.
När en allmän efterföljande reningsanläggning finns är behovet av rening på kvartersmark
inte lika stort.

2.4

Hållbarhetsmål Visborg
Regionstyrelsen fattade 2019-01-30 beslut om konkreta mål enligt
Hållbarhetsprogrammet för Visborg, och därigenom tydliggjordes de mål för att uppnå ett
optimalt och hållbart samhällsbyggande som stadsutvecklingsprojekt Visborg ska arbeta
för. Följande hållbarhetsmål är relevanta och kopplade till dagvattenhantering:
•

Innovativa dagvattensystem och klimatanpassade dagvattenlösningar

•

Dagvattenlösningar som inkluderar regnbäddar, gröna tak och lokal fördröjning

•

Möjlighet för fastighetsägare och boende att använda dagvatten från tak för
bevattning

•

Begränsad andel hårdgjorda ytor

•

Alléer och äldre träd samt befintlig grönstruktur med natur- och kulturvärde
bevaras i stor utsträckning

•

Grönstruktur med öppna dammar för dagvatten och attraktiva strövområden med
koppling till idrotts- och rekreationsområdet på Visborg samt det kommunala
naturreservat Södra hällarna

•

Visborg har ett tydligt huvudstråk som kopplar mot Visby och en stadsmässig
gestaltning med levande miljöer i gatunivå
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3

Områdesbeskrivning och markanvändning

3.1

Befintliga förhållanden
Visborg utgörs idag till stor del av naturområden som skog, slätt- och hällmark, se Figur
1. Det är endast inom Regementsområdet som det redan är tätt exploaterat och där det
idag bedrivs ett antal verksamheter. Det finns även bebyggd mark på enstaka fastigheter
inom området. Skjutbanan som är belägen i Villastaden är fortfarande aktiv.

Figur 1. Visborg med dess sex olika delområden. Bilden visar befintliga förhållanden.
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3.2

Planerad exploatering och utformning av området
Stadsdelen Visborg planeras för cirka 4000 bostäder, arbetsplatser, skola och utveckling
av befintliga verksamhetsområden och anslutande grönområden. Hållbarhetstänket och
hållbarhetsmålen genomsyrar hela stadsutvecklingsprojektet och utgör en viktig del i
exploateringen. Visborg delas in i sex delområden enligt Figur 1. Dessa områden är:
•

Norra Visborg

•

Regementsområdet

•

Villastaden

•

Idrotts-och rekreationsområdet

•

Visborgs slätt

•

Södra hällarna

I norra Visborg och inom Regementsområdet blir stadsdelens täthet störst. Södra
hällarna och större delen av Visborgs slätt lämnas orörd och exploateras inte med nya
bostäder.
3.2.1 Norra Visborg
Norra Visborg och del av Regementsområdet är de första delarna att utvecklas i Visborg.
Inom området planeras för förskola, vård-och äldreboenden samt bostäder i form av
flerfamiljshus. Sammanlagt planeras för cirka 1000 lägenheter inom Norra Visborg och
den del av Regementsområdet som utvecklas samtidigt. Inom Norra Visborg ligger bland
annat den skyddsvärda Ladugårdsallén som ska bevaras. Region Gotland är den största
fastighetsägaren inom Norra Visborg. Det finns en fastighet som ägs av Stenvalvet där
kontorsverksamhet bedrivs. Stenvalvet vill utveckla sin fastighet för samhällsnyttiga
verksamheter.
3.2.2 Regementsområdet
Här finns ett antal byggnader redan idag vilka successivt anpassas och används för olika
verksamheter. I Regementsområdet sker exploateringen främst genom förtätning och ny
bebyggelse intill vägarna. Ny bebyggelse blir framför allt flerfamiljsbostäder inklusive
vårdboende. Det finns detaljplaner som redan är antagna inom området i norra delarna
av Regementsområdet: kv F.d. Soldathemmet, F.d. Kasernområdet, kv Skenet och
pågående detaljplan kv Ljuset och Lyktan och delområde A.
3.2.3 Idrotts-och rekreationsområdet
En detaljplan för idrotts-och rekreationsområdet antogs av Regionfullmäktige 2012-10-15.
Detaljplanen möjliggör att olika idrotter kan samlas och utvecklas långsiktigt.
En stor del av området är avsatt som friluftsområde för i huvudsak motionsspår och som
strövområde.
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3.2.4 Villastaden
Villastaden utgör ett stort område i södra delarna av Visborg. Området föreslås komma
att bebyggas med friliggande småhus/villor på mindre tomter samt radhus och eventuellt
med inslag av verksamheter. Cirka 1000 -1500 småhus/villor planeras. Villastaden är
dock ett framtida utbyggnadsområde och det finns fortfarande mycket osäkerheter kring
om och hur området ska bebyggas. Eftersom utbyggnaden av detta område förutsätter att
stora delar av infrastrukturen för Norra området och Regementsområdet är på plats,
kommer genomförandet av Villastaden påbörjas som tidigast när både Norra Visborg och
Regementsområdet är i slutskedet av utbyggnaden.

4

Platsspecifika förutsättningar

4.1

Topografi
Projektområdet är till stor del flackt och sluttar svagt mot nordväst från de södra och
sydostliga delarna ned mot de centrala delarna av Visborgsområdet som bildar en sänka i
nord-sydlig riktning. I Figur 2 visas projektområdet inklusive dess avrinningsområde och
höjdförhållanden i profil från syd (A) till norr (B). Markytan faller från + 70 längst i södra
delen till markhöjder mellan +43 och +41 inom projektområdet. Vid klintkanten i Södra
hällarna sluttar marknivån brant mot havet.

Figur 2. Höjdförhållanden inom avrinningsområdet. Projektområdet befinner sig i en topografisk
lågpunkt.
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4.2

Lågpunkt inom Visborg
Markens lutning inom del av projektområdet och där en lågpunkt är identifierad redovisas
på en översiktlig nivå i Figur 3. Marken lutar till ett låglänt område som befinner sig på
cirka +41,3 (RH2000).

Figur 3. Markens höjdförhållanden inom del av projektområdet idag. Blått område visar det området
som ligger lägst i terrängen där vatten samlas först vid skyfall.

4.3

Jordlagret
PentaCon har sammanställt data från tidigare genomförda geotekniska och miljötekniska
undersökningar inom Visborg3. Jordlagret inom Visborgsområdets centrala, östra och
sydöstra del bedöms i huvudsak bestå av postglacial sand på lerig morän. Sandens
mäktighet varierar mellan cirka 1-5 meter. Sandlagret kan antas ha en hög
infiltrationskapacitet, medan moränen är mindre genomsläpplig. Moränen bedöms direkt
3

PentaCon, 2019. Visborg 1:9 m.fl. Visby Sammanställning av utförda geotekniska-och miljötekniska
undersökningar.
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överlagra kalkstensberget. I områdets västra del har inga geotekniska undersökningar
genomförts men enligt SGUs jordartskarta är lerig morän den dominerande jordarten
tillsammans med ytligt kalkstensberg. I norra delarna dominerar kalkstensberget. SGUs
jordartskarta i Figur 4 visar jordlagrens utbredning, som verifieras av de genomförda
undersökningarna.

Figur 4. Jordartskarta över Visborg med omnejd. Projektgräns är markerad med gul linje. Källa:
SGU.
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4.4

Jorddjup
Inom de centrala, östra och sydöstra delarna av projektområdet förekommer jordlager
ovan berggrunden. Den totala jordmäktigheten bedöms enligt SGUs4 jorddjupskarta vara
som störst i områdets centrala och sydöstra del. Här kan djup från markytan till berg
uppgå till mellan 10-20 meter. Längre västerut i riktning mot Södra hällarnas
naturreservat avtar jorddjupet succesivt, se Figur 5.

Figur 5. Jorddjupskarta från SGU. Projektgräns är markerad med gul linje.

4

Jorddjupskartan, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). www.SGU.se
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4.4.1 Hydrogeologiska förhållanden
Inom projektområdet förekommer grundvattenmagasin i jord och berg. I områden med
ytligt berg eller berg i dagen (västra och nordvästra delarna av projektområdet)
förekommer berggrundvatten. Berggrunden i Visborgsområdet och på den nordvästra
sidan om Toftavägen utgörs av kalksten. Närmare klinten, längs strandremsan mot
Östersjön, utgörs berggrunden av märgelsten 5.
Berggrundvattnet förekommer i kalkstensberggrunden i horisontella och vertikala
spricksystem. Förekomsten av vattenförande sprickor är mycket varierande och inom
vissa områden bidrar kemisk vittring (s.k. karstvittring) till att sprickorna vidgats och kan
vara mycket vattenförande. De kommunala dricksvattentäkterna som ligger i direkt
anslutning till projektområdet uttar sitt dricksvatten ur berggrunden.
Förekomsten av grundvatten i det ovan berggrunden befintliga moränlagret antas vara
begränsad. Ett övre öppet grundvattenmagasin förekommer i friktionsjorden (främst sand)
ovan moränen.
Genomförda grundvattennivåmätningar (augusti 2018 till september 2019) i
grundvattenrör installerade i det övre öppna magasinet i friktionsjorden visar på relativt
marknära grundvattennivåer med minst en meters nivåvariation över det hydrauliska året.
Som högst har grundvattennivån återfunnits drygt 0,5 m under markytan.
Grundvattenrörens position inom Visborg visas i Figur 6.
Grundvattengradienter och grundvattenströmning i jordmagasinet är ej utrett i detalj men
kan till viss del förväntas följa topografin inom området. Tolkade avrinningsförhållanden
tyder på att grundvattenströmning i jord sker främst mot den identifierade lågpunkten i
området.
Grundvattenströmning och grundvattengradienter i bergmagasinet är för projektet okänt
då övervakningspunkter saknas, men kan antas ske mot de uttagspunkter som de
kommunala dricksvattenbrunnarna i området utgör samt följa bergöverytans lutning. Det
södra slukhålet kan utgöra en risk i form av direktkontakt från markytan och det övre
grundvattenmagasinet ner mot berggrundvattnet från vilket den kommunala vattentäkten i
Vibble erhåller sitt vatten.
I det västra området närmst kusten förväntas grundvattenströmningen i berg ske genom
klinten mot Östersjöns ytvatten.
Inom området förekommer enligt SGUs Brunnsarkiv samt i PentaCons rapport (2019) ett
antal enskilda brunnar som behöver beaktas vid den planerade exploateringen av
Visborg.

5

Berggrundsgeologiska kartan, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). www.SGU.se
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Figur 6. Position av de grundvattenrör där mätningar genomförts inom Visborg, vilka visas som
röd/orange fyrkanter.

4.5

Markföroreningar
Föroreningar i mark PentaCons sammanfattning avseende provtagningar av
markföroreningar i jord6 konstaterar att de påträffade halterna av organiska och
oorganiska ämnen generellt ligger under riktvärden för känslig markanvändning.

6PentaCon,

2019. Visborg 1:9 m.fl. Visby Sammanställning av utförda geotekniska-och miljötekniska
undersökningar.
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De undersökta områdena var koncentrerade till Regementsområdet där ett flertal
undersökningar har genomförts. Det finns även enstaka undersökningar i Norra Visborg,
Kungsladorna samt i Idrotts-och rekreationsområdets sydöstra del.
Tre områden där halter av organiska eller oorganiska ämnen över KM har påträffats är
vid Kungsladorna (förhöjda halter av PAHer har påträffats), Regementsgatan och
Vädursgatan m.fl. (förhöjda halter av PAHer har påträffats vid asfaltsprovtagning i två av
15 prover) samt i området för detaljplan Ljuset och Lyktan där en bedömd oljeförorening i
jord påträffades i samband med schaktarbete. Förorenad jord med bedömd
föroreningshalt över KM har fraktats bort från området.
Vid förekomst av föroreningar i mark bör dagvatten inte tillåtas infiltreras eftersom det kan
leda till ökad föroreningsspridning inom området.

4.6

Föroreningar i grundvatten
Det finns inga utförda undersökningar på förekomst av föroreningar i vare sig jord- eller
berggrundvattnet.

4.7

Naturvärden och naturreservat
Calluna utförde en naturvärdesinventering i Visborg år 2011-20127. Inventeringen visar
att det förekommer ytor med höga naturvärden, påtagliga naturvärden, visst naturvärde
och ett antal rödlistade arter inom Visborg, se Figur 7.
I det norra området med bedömt höga naturvärden (område 4:7) växer svampen
flockskivling. Svampen är mycket sällsynt och finns endast vid två lokaler i Sverige, och
dess livsmiljö måste bevaras. Området utgör numera ett naturreservat. Det andra
området med högt naturvärde ligger i sydöstra delarna av Visborg där sandmarkerna ger
goda livsmiljöer för flera stekelarter och andra sandmarksinsekter.
Södra hällarna är ett naturreservat inom Visborg som används som ett natur-och
friluftsområde. Inom Södra hällarna planeras ingen förändring att ske.
På Visborgs slätt förekommer ett antal rödlistade arter.

7

Calluna, 2011-2012. Naturvärdesinventering Visborgsområdet P18.
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Figur 7. Naturvärden och förekomst av rödlistade arter inom Visborg (Calluna).
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4.8

Kultur- och fornlämningar
Det finns flertalet kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom Visborg. Inom fastigheten
Kungsladugården har en kulturhistorisk värdering genomförts av befintliga byggnader 8.
Oscarsstenen i Norra Visborg är en av två fornlämningar inom Visborg.

5

Avrinningsområden och avvattningsvägar idag

5.1

Avrinningsområden
Området har delats in i så kallade avrinningsområden, vilka beskriver de områden som
bidrar med avrinning från nederbörden till en specifik punkt. Avrinningsområdena har
identifierats med hjälp av dikesinmätningarna och modelleringsverktyget Scalgo Live och
baseras på områdets befintliga höjdförhållanden men tar även hänsyn till det tekniska
dagvattenledningssystemet. Avrinningsområdet är cirka 14 km2 stort och delas in i totalt
10 delavrinningsområden, se Figur 8. Pilar visar avrinningsriktning. Som figuren visar är
den ytledes rinnriktningen in mot projektområdet Visborg, från omkringliggande områden.
Bland annat leds dagvatten från Djuplunda och Haga in i Visborg (både tekniskt och ytligt
vid skyfall). Projektområdet är markerat med gul linje i figuren.

5.2

Avvattningsvägar och utloppspunkter idag
I Figur 8 visas delavrinningsområden, avvattningsvägar och utloppspunkter inom
projektområdet idag. Delavrinningsområdenas ytor är markerade i olika färger och varje
delavrinningsområde har namngivits.
Idag avvattnas övervägande del av bebyggda ytor inom Visborg via ett
dagvattenledningssystem till en dagvattenledning med dimension 900 mm (D900ledning) som går tvärs genom naturreservatet Södra hällarna och ut mot recipienten. Det
finns även djupa dikessystem inom området som ansluter till D900-ledningen.
Utöver D900-ledningen finns det två slukhål i området, vidare benämnt södra och norra
slukhålet. Slukhålens placering är markerade med röda prickar i Figur 8. Det södra
slukhålet finns strax sydväst om skjutfältet och avvattnar delavrinningsområde ”slukhål”
vilket framförallt är naturmark inom de södra delarna av planområdet och del av
skjutfältet. Det södra slukhålet avleder sannolikt både dagvatten samt grundvatten från
det övre grundvattenmagasinet från delar av Visborg och även ytor som angränsar till
Visborg. Det norra slukhålet är beläget nordväst om Kungsladugården och avvattnar en
liten del av planområdets norra spets, även det naturmark idag.
Vatten från ”Centrum”, ”Skjutbana” och ”Djuplunda/Haga” bräddar till område ”Slukhål”
vid större regntillfällen. Område ”Slukhål” och ”Södra” saknar tekniskt avledningssystem
vilket gör att vatten ansamlas intill Toftavägen (ungefär vid den blåa pilen i figuren). Vid
större regn bräddar vatten över vägen i riktning mot Vibble. Vatten från
delavrinningsområde ”Norra” rinner via ett dike norrut och vatten från ”Utlopp” och
”Strand” rinner direkt mot havet och berör inte exploateringen inom Visborg.

8

Visborgs kungsladugård, detaljplan 2018. Planförslag Kulturhistorisk värdering.
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Figur 8. Delavrinningsområden och det befintliga ledningsnätet (gröna linjer) redovisas.
Projektområdesgränsen är markerad med gul linje. Vita pilar visar övergripande flödesriktning.
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5.3

Markavvattningsföretag
Det finns inga markavvattningsföretag inom projektområdet Visborg. Dock finns ett
markavvattningsföretag som ligger i Vibble ”Vibble markavvattningsföretag”. Det finns
inget dagvatten från projektområdet som avvattnas till markavvattningsföretaget idag. Om
det framöver planeras ske en avvattning mot markavvattningsföretaget rekommenderas
att ompröva markavvattningsföretaget med hänsyn till den ökade mängd vatten som
därmed kommer hanteras i diket. Det kan också finnas anledning att avveckla
markavvattningsföretaget om det inte är aktivt.

6

Recipient, dess status och miljökvalitetsnormer
Nedan beskrivs ytvattenvattenrecipienten med avseende på dess ekologiska och
kemiska status samt miljökvalitetsnormer. Även förbättringsbehovet för recipienten och
det specifika projektmålet avseende fosforavskiljning beskrivs.

6.1

Ytvattenrecipientens status
Hela projektområdet avvattnas till samma recipient; Gotlands nordvästra kustvatten enligt
Vatteninformationssystem i Sverige9 (VISS EU_CD: SE574520-182151). Se
vattenförekomstens utbredning i Figur 9.
Kustvattenförekomsten sträcker sig från Kappelhamnsviken i norr till strax söder om
Visby på Gotlands västra sida. Området karakteriseras av öppen klintkust utan några
större vikar och snabbt vattenutbyte. Området Visby hamn undantaget. Maximalt djup
inom vattenförekomsten är cirka 40 meter.

9

VISS. Vatteninformationssystem i Sverige. Data hämtad från VISS 2020-11-02.
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Figur 9. Recipienten Gotlands nordvästra kustvatten och dess utbredning längs Gotlands kust
markerad i blått.

6.1.1 Ekologisk status
Gotlands nordvästra kustvatten har måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten uppnår
inte kraven för god ekologisk status avseende biologiska kvalitetsfaktorer för
övergödning. Kvalitetsfaktorn växtplankton, som visar på måttlig status, har varit
utslagsgivande vid den sammanvägda bedömningen. Bedömningen stöds av den
fysikaliska/kemiska parametern siktdjup som visar måttlig status.
Flertalet av de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna (som ingår i den ekologiska
statusen) är ännu inte klassade, vilket innebär att det finns en osäkerhet avseende
recipientens ekologiska status. Till exempel saknas klassning av syrgasförhållanden,
näringsämnen (sommar- och vintervärden) och särskilt förorenande ämnen som zink och
koppar.
6.1.2 Kemisk status
Gotlands nordvästra kustvatten uppnår inte god kemisk status. Utslagsgivande för den
kemiska statusbedömningen är att de prioriterade ämnena bromerade difenyletrar
(PBDE) och kvicksilver och kvicksilverföreningar inte uppnår god status. Det är överallt
överskridande ämnen där en nationell klassificering har gjorts och inga mätningar inom
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den aktuella vattenförekomsten som ligger till grund för klassificeringen. Många av de
övriga prioriterade ämnena är ej klassade eftersom det saknas representativa mätningar.
Man bör därför ta i beaktande att recipienten kan ha problem med att flera andra ämnen
inte heller uppnår god kemisk status.

6.2

Miljökvalitetsnormer för ytvattenrecipienten
Miljökvalitetsnormen för recipienten är god ekologisk status till år 2027 då det anges som
skäl att det är tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2021. God ekologisk
status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av att över 60 procent av den
totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna
vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska
kunna nås till 2027. Förslag på nya MKN tas fram och beslutas under år 2021, samråd
pågår i skrivande stund. Det finns ett förslag att tidsfristen ska förlängas till 2039, men det
är ännu inte beslutat.
Miljökvalitetsnormen för god kemisk status är till år 2027. Nationellt undantag gäller för
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) på grund av att föroreningarna anses
härröra från långväga globala luftföroreningar. Det är tekniskt omöjligt att på lokal nivå
minska halterna så pass mycket att god status kan uppnås med avseende på dessa
ämnen. För PBDE och kvicksilver gäller därför tillsvidare att belastningen inte får öka.

6.3

Recipientens förbättringsbehov
Det framgår inte i VISS vilket procentuella förbättringsbehov recipienten har med
avseende på de ämnen som inte uppnår god status idag.
Förbättringsbehovet används som en utgångspunkt vid planering av nya områden, då
reningsbehovet av dagvatten ska beräknas. Tidigare var utgångspunkten att inte öka
belastningen jämfört med befintligt läge, men det är inte längre tillräckligt för att
recipienten ska kunna uppnå god status. Om statusen är lägre än god måste
belastningen minska till viss del för att den planerade förändringen inom ett område ska
bidra till att miljökvalitetsnormen ska kunna uppnås. Med kännedom om att recipienten
har problem med övergödning som orsakas av näringsämnena fosfor och kväve valdes
att fokusera på dessa ämnen.
I brist på underlag kring förbättringsbehovet valdes att utifrån källfördelningen av fosfor
och kväve10 ta fram ett specifikt projektmål formulerat som en minskning i belastning av
dessa föroreningar från projektområdet jämfört med dagsläget.
Från källfördelningen framkommer att recipienten årligen belastas med 381 kg fosfor från
dagvatten. Det är ungefär 5 % av totala fosforbelastningen på recipienten. Motsvarande
för kväve är 10,6 ton varav cirka 4 % från dagvatten. Den övervägande och största
påverkanskällan från land avseende kväve är jordbruket och åtgärder från den källan är
därför mer effektiva än åtgärder för att minska kvävebelastning från dagvattnet. Fosfor är
10

SMHIs VattenWebb. www.smhi.se
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därför det ämne som får vara styrande för projektmålet inom Visborg. Målet om 20%
belastningsminskning av fosfor efter genomförd exploatering är ambitiöst men i detta har
tagits höjd för att fosforbelastningen från dagvatten kan vara underskattad i
källfördelningen.
För zink och koppar och övriga prioriterade ämnen saknas statusklassificering och det
går därmed inte att göra en bedömning. Med det högt uppsatta fosformålet och de
reningsåtgärder som i och med det behöver anläggas, kommer även dessa ämnen i stor
utsträckning att avskiljas och belastningen på recipienten därmed minska.
För PBDE och kvicksilver gäller tillsvidare att belastningen inte får öka. Eftersom
polybromerade difenyletrar inte är kopplat till föroreningar i dagvattnet ingår de inte att
utreda vidare i dagvattenutredningen.

7

Grundvatten
Nedan beskrivs grundvattenvattenrecipienten med avseende på dess ekologiska och
kemiska status samt miljökvalitetsnormer. Även de närliggande grundvattentäkterna
beskrivs liksom dess skyddsområden.

7.1

Status för grundvattenförekomsten ”Mellersta Gotland-Visby”
Visborg ligger i södra delen av en stor grundvattenförekomst. Grundvattenförekomsten
heter ”Mellersta Gotland-Visby” VISS EU_CD: SE639767-165410, se Figur 10. Typ av
grundvattenmagasin: sedimentär bergförekomst.
Kvantitativ status bedöms vara god13. I vattenförekomsten finns mindre indikationer
(under riktvärdet men över vända trend) på saltvatteninträngning, samt därmed förhöjda
kloridhalter, konduktivitet och sulfathalter. Större områden i förekomsten består av
berggrund i dagen utan större jordtäcke, men ändå med gotländska mått mätt relativt
stora grundvattentillgångar.
Den kemiska statusen är otillfredsställande. Det finns en dokumenterad PFAS-förorening
i grundvattnet där PFAS över riktvärdet har hittats i 35 enskilda brunnar samt vid ett
tillfälle i allmänna vattentäkter inom förekomsten. Vidare finns det inom förekomsten
uppmätta blyhalter över riktvärdet i grundvattnet vid två förorenade områden inom
förekomsten. Dels ett förorenat område med förorening av dioxin och bly, och ett
förorenat område inom primär skyddszon med förorening av enbart bly.
Övriga parametrar bedöms ha god kemisk status. Analysdata kommer från
vattentäktsarkivet och regional miljöövervakning, i första hand från perioden 2013-2017.
Klassificeringens tillförlitlighet bedöms som medium eftersom förekomsten är mycket stor
till ytan (214 km2) och det är osäkert om de stationer som används vid statusklassningen
är tillräckliga för att göra en enhetlig bedömning för hela förekomsten. Det finns dock
relativt mycket analysdata.

13

Data hämtad från VISS 2020-11-02
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Miljökvalitetsnormen för kemisk status är god kemisk grundvattenstatus med ett
tidsundantag för bly och blyföreningar till år 2027 samt god kvantitativ status.
Kvalitetskrav på vattnet är ställt enligt dricksvattenföreskrifterna avseende kvalitet.

Figur 10. Utbredning av grundvattenförekomsten Mellersta Gotland- Visby. Källa: VISS.

7.2

Skyddsområde för grundvattentäkt
Hela Visborgsområdet ligger inom ett för Gotland betydelsefullt grundvattenområde och
ingår i både primär och sekundär skyddszon för två vattenskyddsområden, se Figur 11.
Just öster om projektområdet ligger en av Visbys största grundvattentäkter, Langes
Hage, vars primära skyddszon tangerar projektområdet. Langes Hage består av 16
bergborrade brunnar och medeluttaget uppgår till ca 40 L/s23. Strax väster om
projektområdet ligger en annan av Visbys grundvattentäkter, Vibble, vars primära
skyddszon ligger inom projektområdet. Vattentäkten i Vibble består av 3 bergborrade
brunnar. Vibble är inte i drift idag men ansökan om ny vattendom är inskickad till
Länsstyrelsen och beslut tas sannolikt under år 2021. Det sökta medeluttaget för
Vibbletäkten är 3,5 L/s. Det finns dessutom planer på att borra kompletterande
uttagsbrunnar.

23

AkvaNovum, 2013, Ansökan för reviderat vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter.
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Skyddsföreskrifterna24 för Visbys grundvattentäkter (från 2015) kopplat till
dagvattenhantering är allmänt skrivna och innebär generellt inget förbud mot infiltration av
dagvatten inom den sekundära skyddszonen. Inom primär skyddszon får inga nya
infiltrationsanläggningar för avloppsvatten anläggas. Miljöbalkens allmänna
hänsynsregler innebär att försiktighetsprincipen ska tillämpas:
Försiktighetsprincipen (2 kap. 3 §) – innebär att verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder
eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga,
hindra eller motverka att skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.
En tolkning som görs i denna utredning av de allmänna hänsynsreglerna är att lokal
infiltration av dagvatten endast får göras om det kan ske utan risk för att grundvattnet
förorenas. Swecos föreslagna tillämpning inom exploateringsområdet redogörs för under
rubrik 9 och 15 i föreliggande rapport.

24

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter. Regionfullmäktige 2015-03-30.
Protokoll med bilaga ”vattenskyddsföreskrifter” och beslut.
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Figur 11. Karta över Visbyområdets vattenskyddsområde. Grön färg= primär skyddszon, beige
färg= sekundär skyddszon. Projektområdets gräns är markerad med röd linje.

26(63)
RAPPORT
2021-06-30
SLUTLIG VERSION
VISBORG

8

Beräkningsmetodik

8.1

Flödesberäkningar
Årsmedelflöden har beräknats för befintlig situation och för planerad exploatering, för hela
projektområdet och per delavrinningsområde med och utan LOD25 på kvartersmark. Syftet
med beräkningarna har varit att utreda förändringar i flöden som konsekvens av
exploatering och vilken effekt LOD-åtgärder har på dagvattenflödet.
Beräkningarna har gjorts med dagvatten-och recipientmodellen StormTac, webversion
v20.2.2. Modellen beräknar årsmedelflöden utifrån årsmedelnederbörd (600 mm),
markanvändning och avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienterna som använts för
de identifierade markanvändningarna i planområdet är hämtade ur Svenskt Vattens
P110, kapitel 5.
Dagens markanvändning har bedömts utifrån platsbesök och med hjälp av primärkarta.
Planerad markanvändning har erhållits utifrån strukturplan 26 och i samråd med Region
Gotland. Markanvändning är fördelad enligt Tabell 1 och vid flödesberäkningarna är det
scenario A-C som har beräknats. Scenario D innebär ett scenario som tillämpas i
föroreningsberäkningarna där dagvattendammar på allmän platsmark inkluderas.
Scenario D beskrivs i nästföljande rubrik.
I områden med redan antagna detaljplaner har antagits att ingen LOD på kvartersmark
sker.

25LOD=

Lokalt omhändertagande av dagvatten, innebär att dagvattnet lokalt fördröjs och renas innan vidare
avledning.
26Fördjupningsdel tillhörande strukturplan Visborg 2016-04-25) och arbetsmaterial för ”Kvalitetsprogram
Visborg” (Fördjupningsområde Norra Visborg samt del av Regementsområdet)
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Tabell 1. Markanvändning, ytor i hektar (ha) och avrinningskoefficienter (φ) för befintlig situation och för
planerad exploatering i ett antal olika scenarier, A-D. Markanvändningen och avrinningskoefficienterna har
använts som underlag till flödes-och föroreningsberäkningarna som genomförts för hela Visborgsområdet.
Befintlig

Planerad

Planerad

Planerad

situation

exploatering

exploatering

exploatering med

utan LOD och

med LOD på

LOD på

utan dammar

kvartersmark

kvartersmark och
dammar

Scenario

A
φ

Markanvändning

C

D

Area (ha)

Area (ha)

Area (ha)

Kontor

0,7

57

23

8,6

8,6

Kontor med LOD

0,38

-

-

14

14

Skjutfält

0,10

9,6

-

-

-

Motorcrossbana27

0,20

6,8

-

-

-

Centrumområde

0,6

-

2,4

2,4

2,4

Toftavägen

0,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Langs väg

0,8

1,6

1,6

1,6

1,6

Skogs-och ängsmark

0,12

317

174

174

171

Idrottsplats

0,25

4,4

25

25

25

Parkmark

0,1

-

5,7

5,7

5,7

Skola & förskola

0,45

-

6,0

6,0

6,0

Radhus

0,32

-

9

-

-

Villaområde

0,25

-

5,4

-

-

Radhus m LOD

0,22

-

-

61

61

Villaområde m LOD

0,18

-

-

57

57

Gräs

0,1

-

7,4

7,4

7,4

1,0

-

-

2,8

2,8

0,3

-

103

-

-

0,4

-

30

-

-

0,28

-

-

30

30

Ytvatten/dammytor
Villa- och radhusområde

28

Flerfamiljshusområde
Flerfamiljshusområde m LOD

Area (ha)

B

Gång- och cykelväg

0,7

-

2,5

2,5

2,5

Sandhedsvägen

0,8

*

1,1

1,1

1,1

Vädursgatan

0,8

*

1,2

1,2

1,2

Summa

399

399

399

399

Södra hällarna, Kungsladan

104

104

104

104

Summa

503

503

503

503

27

I Stormtac antogs motorcrossbana motsvara schablon för parkering med sänkt avrinningskoefficient, då det

inte finns schablon för motorcrossbana. Sandhedsvägen, Vädursgatan och Regementsgatan har antagits ha
ÅDT< 1000 i dagsläget och dess ytor ingår därför i andra markanvändningar.
28

Villastaden. Enligt ö.k. med Region Gotland blir det området till 80 % exploaterad m Villor-och radhus.
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8.2

Föroreningsberäkningar
Beräkning av föroreningshalter och föroreningsmängder i dagvatten har genomförts med
dagvatten-, och recipientmodellen StormTac, webversion v 20.2.2. För dagvatten
beräknar modellen föroreningshalter och årlig föroreningsbelastning med hjälp av
schablonföroreningshalter från angiven markanvändning, avrinningskoefficienter samt
årsnederbörd (600 mm/år). Följande föroreningar har beräknats: fosfor, kväve, bly,
koppar, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver, suspenderad substans, opolära alifatiska
kolväten (olja) och BensaPyren (BaP). För samtliga ämnen redovisas totalhalter i µg/l och
föroreningsbelastning i kg/år. Markanvändningen som tillämpas är densamma som i Tabell
1, för scenario A-D.
Föroreningshalter- och belastning har beräknats för följande fall:
•

Föroreningshalt- och belastning för befintlig situation (scenario A)

•

Föroreningshalt- och belastning för planerad exploatering utan LOD (scenario B)

•

Föroreningshalt- och belastning för planerad exploatering med LOD på kvartersmark (ej
LOD på lokalgator) (scenario C)

•

Föroreningshalt- och belastning för planerad exploatering med LOD på kvartersmark (ej
LOD på lokalgator) och med dammar (scenario D)

I scenario A för befintlig situation har det förutsatts i enighet med Region Gotland att det
inte finns några reningsanläggningar idag inom Visborg29.
Då LOD på kvartersmark tillämpas i scenario C och D, förutsätts att ingen LOD sker på
kvartersgator utan att dagvattnet avleds direkt via brunnar till ett dagvattenledningsnät.
De planerade reningsanläggningarna som är inkluderade i scenario D är LOD på
kvartersmark och efterföljande och slutlig rening i de allmänna reningsanläggningarna.
För de vägar som idag eller framöver förväntas ha en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) > 1000
ÅDT har föroreningsbelastningen beräknats med värden för årsmedeldygnstrafik (ÅDT)30
enligt Tabell 2.
Mindre vägar (med lägre ÅDT) inom området ingår i schablonvärdena för
markanvändningarna som redovisas ovan. För befintlig väg motsvarande den nya
sträckningen av Sandhedsvägen, Regementsgatan och Vädursgatan finns inga uppgifter,
men ÅDT kan bedömas vara <1000.

29

Inga kända dagvattenanläggningar finns inom projektområdet idag enligt RG (framgår i protokoll 2020-10-15)
Befintlig och förväntad framtida ÅDT har hämtats från Rambölls Trafikutredning Visborg, 2009. Då flera ÅDT
finns på samma väg men olika delsträckor, beräknades ett medelvärde av dessa.
29(63)
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Tabell 2. Genomsnittlig befintlig och beräknad ÅDT till 2025 (årsmedeldygnstrafik) per större väg.
Befintlig situation

Efter exploatering

Toftavägen

8 000

11 500

Langs väg

800*

1 500

Sandhedsvägen

<1000*

4 500

Regementsgatan

<1000*

2800

Vädursgatan och del av Sandhedsvägen
och Kung Oscars väg

<1000*

6 000

*ingår i schablonerna för aktuell markanvändning och beräknas inte som en egen markanvändning

8.3

Dimensionering av dagvattendammar
En översiktlig dimensionering av de planerande dagvattendammarna har genomförts med
dagvatten-, och recipientmodellen StormTac, webversion v 20.2.2. Dimensioneringen har
genomförts för att kunna ange en ungefärlig storlek som dammarna bedöms uppta utifrån
de ytor som avleds till dammarna och med förutsättning att en hög reningseffekt ska
kunna uppnås.
Följande förutsättningar vid dimensioneringen gäller:
•

Dammar dimensioneras utifrån förutsättningen att den permanenta ytan på
dammen är 150 m2/reducerad hektar avrinningsområde

Dammarna dimensioneras utifrån två scenarier:
1. LOD tillämpas inte inom området
2. LOD tillämpas inom kvartersmark (ej LOD på kvartersgator)
Dammarnas ytbehov kan sedan ligga till grund för vilka ytor som reserveras för
dagvattenhantering i planhandlingar. Observera att ytor- och volymer är ungefärliga och
kan komma att ändras om någon av ovan dimensioneringsförutsättning förändras. Att
tillämpa dimensioneringsprincipen 150 m2 dammyta/reducerad hektar avrinningsområde
ger en mycket bra avskiljning av föroreningar i dammen, men dammens totala effektivitet
är beroende av flera faktorer än så. I många fall kan dammar på grund av platsspecifika
förutsättningar dimensioneras med en mindre yta per reducerad hektar
avrinningsområde, men kan trots det uppnå mycket hög reningseffekt. I detta skede har
det dock ansetts mest lämpligt att dimensionera utifrån de dimensioneringsprinciper som
normalt rekommenderas för att inte riskera att underskatta ytbehovet.
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9

Principförslag för dagvattenhantering
Nedan föreslås ett antal principer och riktlinjer för dagvattenhantering som
rekommenderas att följas i detaljplaneprocesser inom området. Principförslaget medger
möjlighet att följa miljökvalitetsnormerna för god kemisk och ekologisk ytvattenstatus, det
vill säga att tillräcklig reningsgrad uppnås av dagvattnet via både rening och fördröjning
av dagvattnet inom Visborg. Vidare tas hänsyn till att Visborg ligger inom både primär och
sekundär skyddszon till grundvattentäkterna Langs hage och Vibble, vilket ställer höga
krav på dagvattenhanteringen. Att skydda grundvattentäkterna från föroreningar är
centralt och har högsta prioritet. Föreslagen dagvattenhantering medger även möjlighet
att följa miljökvalitetsnormerna för god kemisk grundvattenstatus, medan ytterligare
hydrogeologisk utredning behöver säkerställa att den kvantitativa grundvattenstatusen
kan bibehållas.
Försiktighetsprincipen ska gälla inom hela Visborg, vilket utifrån ett dagvattenperspektiv
innebär att hantering av dagvatten ska ske så att ingen risk att förorena grundvattnet
föreligger. Swecos tolkning av försiktighetsprincipen innebär att täta dagvattenlösningar
föreslås för allt dagvatten inom området förutom takvatten, som tillåts infiltrera. Att föreslå
täta lösningar innebär dock en lägre grundvattenbildning inom området, vilket inte är
eftersträvansvärt. Risken att förorena grundvattnet väger i detta fall tyngre än minskad
grundvattenbildning inom området. Grundvattenrecipienten har idag god kvantitativ status
vilket också bidrar till principen gällande täta lösningar. Ett försiktigt antagande har också
gjorts utifrån vattenskyddsområdenas storlek, att Visborg totalt sett har en liten påverkan
på grundvattentillförsel i täkterna. Detta måste verifieras i fortsatt arbete. Om renat
dagvatten kan användas som en resurs kan det också väga upp för den minskade
grundvattenbildningen inom området.
Avstängningsventiler bör anordnas så att det finns möjlighet att begränsa spridning av
förorenat vatten vid till exempel en olycka. Beredskapsplanen för sanering vid akut
föroreningsrisk som upprättats av vattentäktens huvudman ska följas om olycka inträffar.
Miljöfarliga ämnen och byggnadsmaterial vilka kommer i kontakt med regnvatten ska
undvikas, vilket kan regleras i planbestämmelser enligt 4 kap i plan-och bygglagen. Det
kan till exempel innebära att zinktak, kopparfasader eller andra miljöfarliga ämnen ska
undvikas. De kan annars utgöra en föroreningskälla som sprids vidare med dagvattnet.
Avledning av dagvatten från ytor som exploateras i Villastaden till det södra slukhålet bör
undvikas med tanke på att det är beläget mycket nära primärt vattenskyddsområde.
Naturmark kan fortsättningsvis avledas i riktning mot slukhålet. Till det norra slukhålet
avvattnas enbart naturmark idag och exploateringen påverkar inte avvattningen till
slukhålet.
Om avsteg från principerna och reningskrav görs, bör detta motiveras och en bedömning
om hur det kan påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna liksom en
bedömning av risken att förorena grundvattentäkterna ska göras.
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9.1

Principer och riktlinjer för hantering av dagvatten inom kvartersmark
Grundprincipen är att dagvatten från kvartersmark ska fördröjas och renas inom kvarteret
i täta lösningar. Dagvatten från takytor tillåts infiltrera om platsens förutsättningar tillåter
det.
• Anläggningarna ska klara av att fördröja och rena dagvatten från regn som ger upp
till 10 mm nederbörd om dagvattnet därefter avleds till en allmän
reningsanläggning. Om avledning sker från kvartersmark utan efterföljande
rening i allmän reningsanläggning ska 20 mm nederbörd renas och fördröjas på
kvartersmark. Tabell 3 sammanfattar kravet för rening på kvartersmark.
Tabell 3. Kravställning för dagvattenhantering på kvartersmark.

Dagvatten
kvartersmark

Förklaring

10 mm

Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i täta
anläggningar med strypt utlopp och en kapacitet motsvarande
10 mm nederbörd, om dagvattnet därefter avleds till en allmän
reningsanläggning.

20 mm

Dagvatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i täta
anläggningar med strypt utlopp och en kapacitet motsvarande
20 mm nederbörd, om dagvattnet därefter INTE avleds till en
allmän reningsanläggning.

• Fördröjning och rening i täta och öppna dagvattenanläggningar såsom växtbäddar
och skelettjordar (i trädplanteringar) att föredra framför krossmagasin eller andra
typer av underjordiska anläggningar.
• Inom kvartersmark ska eftersträvas att låta minst hälften av ytan vara
vegetationstäckt och därmed genomsläpplig för att minska uppkomst av
avrinnande dagvatten, samt bidra till lokal grundvattenbildning. Detta bör endast
eftersträvas inom områden med verksamhet- eller vid markmiljöförhållanden som
inte riskerar att förorena grundvatten. Endast dagvatten från takytor tillåts
infiltrera direkt i vegetationstäckta områden.
Dagvatten från takytor bör om möjligt omhändertas genom uppsamling i tät
anläggning för att användas till bevattning. Vegetationstäckta tak kan också vara
en tänkbar lösning som bör övervägas eftersom det kan bidra med biologisk
mångfald. Dagvatten från takytor kan också tillåtas infiltreras i grönyta om
platsens förutsättningar så tillåter.
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• Dagvatten från gator/vägar som tillhör kvartersmark ska avledas utan fördröjning till
tät dagvattenledning på grund av att risk föreligger att förorena grundvatten om
infiltration tillåts.
• Dagvatten från större markparkeringar ska oljeavskiljas före avledning.
Parkeringsplatser görs med tät beläggning vilken inte ska tillåta infiltration.
Oljeavskiljning ska ske i täta lösningar, antingen i naturliga och täta system eller
tekniska anläggningar, utan risk för grundvattenförorening. Med större
markparkeringar avses 20 stycken eller fler parkeringsplatser som är
sammanlänkade eller friliggande uppställningsplatser för motorfordon inom
samma fastighet.
• Släckvatten ska kunna samlas upp och avlägsnas från platsen utan risk att
förorena grundvattnet eller spridas vidare till det allmänna
dagvattenledningsnätet. Behov av avstängningsventiler i brunnar bör utredas.
• Vid val av material tillämpas försiktighetsprincipen som anger att man ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka uppkomsten av skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljö. Framför allt avses de särskilt
förorenande ämnena och de prioriterade ämnena. Specifikt vilka ämnen som
avses framgår i Havs-och vattenmyndighetens författningssamling31 (särskilt
förorenande ämnen) samt i Europaparlamentets och Rådets direktiv32
(prioriterade ämnen).

9.2

Exempel på tekniska anläggningar inom kvartersmark
Det finns ett flertal tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar och robust
dagvattenhantering. Vilken teknisk lösning som väljs behöver anpassas till de
platsspecifika förhållanden som råder där anläggningen ska placeras. Det är specifikt
grundvattennivåer, jordarter, jorddjup ner till berg, som kan påverka val av anläggning
liksom vilken typ av dagvatten (föroreningsinnehåll) som förväntas uppkomma på platsen.
Även platsens utformning och tillgänglig yta påverkar val av lösning, eftersom ytbehovet
är olika beroende på anläggning.
Att ta hand om dagvattnet på kvartersmark ger en första rening och fördröjning av
dagvattnet nära källan. Det kan fördröjas och renas på tak, i mark eller under mark.
Nedan beskrivs olika anläggningstyper som lämpar sig för kvartersmark.

9.2.1 På tak
Vegetationstäckta tak minskar avrinningen från taket och fördröjer nederbörd. En fördel
med lösningen är att de inte tar någon markyta i anspråk. Taken bör vara platta eller ha
en låg lutning (0-5 grader). I medeltal minskar årsmedelavrinningen från ytan med cirka
31

Havs-och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS 2019:25
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/39/EU

32
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50 %, men den siffran varierar beroende på substratets tjocklek. Vegetationsklädda tak
bidrar inte med rening i någon större utsträckning, i och med att nederbördsvattnet är
förhållandevis rent. Beroende på skötsel inklusive gödsling av taket kan det ibland till och
med öka belastning av näringsämnen i dagvattnet som avleds. Om dagvattnet inom
kvarteret kan användas till bevattning bör inte vegetationstäckta tak anläggas eftersom
det minskar avrinningen från taket. För en principiell uppbyggnad av ett vegetationstäckt
tak, se Figur 12.

Figur 12. Principskiss på uppbyggnad av ett vegetationstäckt tak.

9.2.2 I mark
Anläggningar i mark samlar upp och fördröjer dagvatten i markytan. Rening sker då
vattnet infiltrerar33 i naturliga eller uppbyggda jordlager. De olika anläggningarnas
förmåga att fördröja och rena dagvatten varierar. Samtliga anläggningar avskiljer
partikelbundna föroreningar och några även lösta föroreningar som till exempel metaller.
Det är viktigt att tänka på att anläggningarna inom Visborg måste göras täta så att ingen
perkolation34 vidare till grundvattnet tillåts.
Infiltration i grönyta
En vanlig gräsmatta eller annan naturmark kan användas för att fördröja och rena
dagvatten.
Tekniken bidrar med naturlig grundvattenbildning och grönska i stadsmiljön. Den kan
användas inom Visborg för att ta hand om dagvatten från tak där ingen risk att förorena
grundvattnet via infiltration föreligger.
Grönytor kan fånga upp en stor andel av de partikelbundna föroreningarna. Tekniken är
enkel, billig och driftstabil, men ytkrävande.

33Infiltration-

vatten tränger ner från markytan till underliggande jordlager
vattnets fortsatta rörelse ner genom markprofilen efter att ha infiltrerats eller på annat sätt leds
ner under markytan
34Perkolation-
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Växtbäddar
Växtbäddar är planeringsytor med förmåga att både rena och fördröja dagvatten. De
bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Växtbäddarna kan fånga upp
merparten av de partikelbundna föroreningarna men bidrar även till viss del lösta
föroreningar. Växtbäddar kan antingen utföras som nedsänkta eller upphöjda. Figur 13
visar en principskiss över hur en nedsänkt växtbädd kan byggas utformas, men det finns
andra tillvägagångssätt också. Figur 14 visar fotografi på upphöjda växtbäddar på
förgårdsmark intill entréer. Stuprör kan anslutnas till de upphöjda växtbäddarna.

Figur 13. Principskiss på en nedsänkt växtbädd.
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Figur 14. Foto på upphöjda växtbäddar på förgårdsmark.

Diken
Olika utformning av diken så som öppna diken, makadamfyllda diken, svackdiken
tillämpas ofta inom kvartersmark och allmän platsmark för avledning av vatten. Inom
Visborg rekommenderas dessa ej att tillämpas längs med vägar. Främst gäller denna
rekommendation på grund av att det kan vara en källa till förorening av grundvattnet samt
att öppna långa dikessystem i detta område blir väldigt djupa och tar mycket plats i
anspråk. Om diken ändå väljs, bör dessa anläggas täta och med möjlighet att förhindra
utflöde i händelse av olycka. Längslutning i diken bör vara minst 0,5 % för att säkerställa
god avledning av dagvatten.
9.2.3 Under mark
Vid platsbrist kan magasin för att fördröja och rena dagvatten anläggas under mark. I
Visborg är det endast aktuellt med täta magasin på grund av närhet till grundvattentäkt.
Avledning av dagvatten från magasin måste anordnas. Anläggningar under mark har en
tendens att med tiden misskötas och/eller glömmas bort eftersom de inte syns, men ofta
har de ett större drift- och skötselbehov än öppna anläggningar. Om anläggningar under
mark blir aktuellt är det viktigt att upprätta drift-och skötselprogram för att förhindra
försämrad funktion på grund av utebliven tillsyn och skötsel.
Avsättningsmagasin
Avsättningsmagasin fungerar ungefär som en slamavskiljare och kan avskilja
suspenderat material och partikelbundna föroreningar.
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Dagvatten från parkeringsytor och bostadsgårdar kan avledas till avsättningsmagasin då
inte öppen avledning är möjligt. Tekniken passar i områden där det är brist på utrymme
och det finns behov av att skydda grundvattnet.
Reningseffekten uppstår främst genom att suspenderat material och partikelbundna
föroreningar sedimenterar i magasinet. Graden av rening beror på flödesförhållandena.
Avskiljande filter och fällningskemikalier kan öka reningsgraden och göra det möjligt att
även avskilja lösta föroreningar.
9.2.4 Oljeavskiljning
Dagvatten från större markparkeringar med 20 stycken eller fler parkeringsplatser inom
samma fastighet ska oljesvskiljas före avledning. Oljeavskiljning ska ske i täta lösningar,
antingen i naturliga system eller i en teknisk anläggning.
En oljeavskiljare är en teknisk anläggning som renar dagvatten från olja, se Figur 15.
Oljeavskiljaren är utformad med en slamavskiljningsdel vid inloppet som sedan leder
vattnet vidare till oljeavskiljningsdelen. Då vattnet har tvingats ner mot botten i
sedimenteringsdelen flyter oljan mot ytan och avskiljs på så sätt från vattnet som sedan
leds ut ur anläggningen. För att oljeavskiljaren ska kunna upprättahålla sin funktion krävs
att oljan som ansamlas i anläggningen tömms. Det finns olika typer av oljeavskiljare varav
beskriven anläggningen är en av dem. Enligt Gotlands dagvattenhandbok är kravet på
oljeavskiljaren att anläggningen ska uppfylla ISO-EN 858 klass 1 vilket innebär att den
ska tillses varje månad och restinnehållet ska vara högst 5 mg/l. Oljeavskiljaren bör
förses med automatisk avstängningsventil och larm.

Figur 15. Principskiss över uppbyggnad av en oljeavskiljare.

9.3

Reglera dagvattenhantering inom kvartersmark
De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen, ställer krav på
vattenkvaliteten och anger ansvarsförhållandena för dagvattnet är miljöbalken, MB, och
lagen om allmänna vattentjänster, LAV. Plan- och bygglagen, PBL ger sedan kommunen
de planinstrument som behövs för att hantera lokalisering av bebyggelse och för att
37(63)

RAPPORT
2021-06-30
SLUTLIG VERSION
VISBORG

reglera de fysiska förutsättningarna för att hantera dagvattnet så att marken blir lämplig
att använda för bebyggelse. Dessa avser både kvartersmark och allmän platsmark.
I Plan- och Bygglagens (PBL) fjärde kapitel anges vad kommunerna ska och får reglera i
en detaljplan. Boverkets föreskrifter om detaljplan preciserar lagens krav och anger vilka
planbestämmelser som får användas, vad som ingår i dem och ibland även hur de ska
formuleras.
När Region Gotland/kommunen är markägare kan tillämpningen av reningskrav på
kvartersmark till exempel regleras i markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Genomförandet av dagvattenåtgärder säkerställs genom överenskommelser om
exploatering. Kommunens möjligheter att teckna markanvisningsavtal vilar på vad man
som markägare civilrättsligt kan avtala om. Villkoren får emellertid inte gå utöver vad som
följer av exempelvis kommunallagen, avtalslagen och jordabalken. Avtalsmöjligheterna
begränsas också av vad som följer av PBL, LAV och MB35.
Dagvattenutredningar föreslås att genomföras för respektive detaljplan inom Visborg. I
dagvattenutredningarna i detaljplaneskede ska de framgå hur dagvattnet kan hanteras
och renas för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det är viktigt att detaljplanen möjliggör
dagvattenhantering och för det krävs yta för dagvattenanläggningar. Olika typer av
anläggningar tar olika mycket plats i anspråk och det är därför väsentligt att i detaljplanen
föreslå ett sätt att hantera dagvattnet som uppfyller kraven inom Visborg och reservera
plats för de ytor de tar i anspråk. För att ytor till dagvattenhantering ska möjliggöras kan
andelen hårdgjord yta regleras i detaljplanen.
De detaljplaner som inte kan visa att de klarar miljökvalitetsnormerna kan komma att
upphävas av Länsstyrelsen. I arbetet med dagvattenhanteringen blir därför
miljökvalitetsnormerna för recipienten styrande.
Den långsiktiga funktionen av dagvattenanläggningar på kvartersmark är svår att
säkerställa även om anläggningarna finns på plats.

35

www.boverket.se
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9.4

Principer för hantering av dagvatten inom allmän platsmark
Huvudprincipen för hantering av dagvatten som uppkommer inom allmän platsmark
föreslås vara att avleda dagvattnet i täta dagvattenledningar utan fördröjning vidare till de
allmänna reningsanläggningarna (dagvattendammar) som planeras på Visborgs slätt.
Genom att dagvattendammarna anläggs som en tät konstruktion och dagvattnet leds till
dammarna i täta ledningar minskas risken för att orenat dagvatten infiltrerar till
grundvattnet, eller att oavsiktlig grundvattenbortledning sker. Under rubrik 10 finns
beskrivet vilket ytbehov som har beräknats för att kunna uppnå en höggradig rening av
dagvattnet i dammarna. Nedan ges specifika riktlinjer för dagvattenhantering på allmän
platsmark.
• Dagvatten från gator/vägar som tillhör allmän platsmark ska i första hand som
princip avledas utan fördröjning till tät dagvattenledning på grund av att risk
föreligger att förorena grundvatten om infiltration tillåts eller långa öppna
ledningssystem anläggs som kan bli svåra att sanera i händelse av olycka.
• Dagvatten från ytor som inte ger upphov till föroreningar kan med fördel ledas till
grönytor för infiltration, förutsatt att det inte föreligger någon risk för
grundvattenförorening.
• Täta dagvattendammar planeras som end-of-pipelösningar inom Visborgsområdet,
på Visborgs slätten. De kommer rena och fördröja dagvatten från både
kvartersmark och allmän platsmark i ett slutsteg innan avledning till recipient.
• I biotopskyddad allé med tillhörande diken, kan dikena om möjligt tätas om det
samtidigt finns en risk för att grundvattnet kan förorenas (beroende på
markanvändning inom avrinningsområdet). Eventuell tätning måste stämmas av
mot andra intressen.
• Om öppna avledningssystem behövs längs med vägar ska de anläggas täta och
förses med avstängningsmöjligheter.
• Parkeringsplatser anläggs med tät beläggning vilken inte ska tillåta infiltration.
Oljeavskiljning ska ske i täta lösningar, antingen i naturliga system eller tekniska
anläggningar, utan risk för grundvattenförorening. Med större markparkeringar
avses 20 stycken eller fler parkeringsplatser som är sammanlänkade eller
friliggande uppställningsplatser för motorfordon inom samma fastighet.
• Släckvatten ska kunna samlas upp och avlägsnas från platsen utan risk att
förorena grundvattnet eller spridas vidare i det allmänna dagvattenledningsnätet.
Behov av avstängningsventiler i brunnar bör utredas.
• Om dagvatten från allmän platsmark inte avleds till någon av de planerade
dammarna (på grund av till exempel VA-tekniska svårigheter att leda vattnet till
en damm) bör utredas om dagvattnet kan renas inom kvartersmark. Motsvarande
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krav som på kvartersmark tillämpas då; 20 mm nederbörd renas och fördröjas i
dagvattenanläggningar.
• Snöupplag ska anordnas med tät botten för att förhindra föroreningsspridning via
smältvatten till grundvatten. Snöupplag kan anordnas intill en/flera
dagvattendammar så att smältvattnet avrinner ner i dammarna. Upplaget bör
placeras så när dammens inlopp som möjligt. Enligt 10§ i
vattenskyddsföreskriften får enbart snö från den egna zonen hanteras i primärt
område. I sekundär zon får enbart snö från vattenskyddsområdets ytor hanteras
(gäller trafikerade ytor).
• Vid val av material tillämpas försiktighetsprincipen som anger att man ska utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka uppkomsten av skada eller
olägenhet för människors hälsa och miljö.

9.5

Exempel på allmänna reningsanläggningar
I nuläget planeras det för dagvattendammar som allmänna reningsanläggningar. Om
dagvattendammar inte skulle kunna anläggas inom delar av Visborg, föreslås i andra
hand att skelettjordar anläggs längs med huvudgatorna för rening av dagvatten från
dessa vägar. Även växtbäddar kan bli aktuellt i ett sådant scenario, vars uppbyggnad
beskrivs under kvartersmarksavsnittet.

9.5.1 Damm och våtmark
Öppna anläggningar används för att fördröja och rena dagvatten från större områden,
ofta som ett slutsteg innan dagvattnet leds ut i recipienten.
I både dammar och våtmarker sker sedimentation av partikulära föroreningar samt rening
av lösta ämnen genom bland annat växtupptag och andra biologiska processer. Ofta
utformas dagvattendammar med en fördamm/sedimentationsdel i anslutning till inloppet
av dammen, som med fördel kan göras djupare än resterande dammyta, se Figur 16. Där
ges möjlighet för sediment att ansamlas, medan ansamling i resterande yta blir mindre.
Sedimentationsdelen i dammen kan sedan tömmas med ett tätare intervall än resterande
delar.
En damm med våtmarksliknande karaktär görs ofta grundare vilket ger växtlighet över
hela dammytan med tiden.
Det finns många parametrar som påverkar reningseffekten i dammar och våtmarker.
Längd- och breddförhållande är viktigt och reningseffekten ökar med ökad längd i
förhållande till bredden. En lång och smal damm ger hög yteffektivitet och få så kallade
”döda zoner” dit vattnet inte leds/ strömmar i dammarna. Växtlighet i dammarna skapar
balans och bidrar både till ökad sedimentation och upptag av närsalter och metaller. De
bidrar också med yta/plats för de mikroorganismer som inte är frilevande i vattenmassan.
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Placering av in-och utlopp påverkar också reningseffekten. Vattnets väg genom dammen
ska göras så lång som möjligt, varför in-och utloppsplacering blir väsentligt. Ledningarnas
nivå i förhållande till bottennivån på dammen påverkar också reningseffekten. Varken ineller utloppsledning ska placeras i nivå med botten, helst > 0,3 m över bottennivå. I annat
fall kan ”sedimentuppvirvling” vid inlopp ske och med tiden ansamlat bottensediment vid
dammens utlopp följer med utgående vatten ur dammen vilket inte är önskvärt.

Figur 16. Principskiss på en sektion av en dagvattendamm.

9.5.2 Trädrad med skelettjord
Skelettjordar är en teknik som ursprungligen användes för att skapa goda förutsättningar
för träd som planteras i hårdgjord stadsmiljö. På senare tid används de också för att både
rena och fördröja dagvatten, ofta vägdagvatten. Dagvattnet leds till anläggningen via
rännstensbrunnar med sandfång, men variationer finns. Dagvattnet renas då det infiltrerar
genom skelettjorden, men även med hjälp av växtupptag. Om vattnet kan perkolera
genom underliggande material kan även lösta partiklar avskiljas, men i Visborg måste
anläggningarna utföras som täta konstruktioner. Renat vatten leds ut via en
dräneringsledning i botten av anläggningen.
Det finns två olika skelettjordar; vanlig och luftig skelettjord. En vanlig skelettjord har ofta
matjord, kompost och/eller biokol inspolad i det luftiga förstärkningslagret. Detta förbättrar
reningen av lösta ämnen jämfört med en luftig skelettjord, som å andra sidan har större
volymkapacitet att fördröja och magasinera dagvatten. Se Figur 17 för en principiell
uppbyggnad av en skelettjord. Observera att anläggningen i bilden tillåter vidare
perkolation av dagvattnet, men det blir inte aktuellt inom Visborg.
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Figur 17. Principskiss på luftig skelettjord.

10

Planerade dagvattendammar

10.1 Placering av dammarna
Dagvattendammar med permanent vattenvolym planeras utgöra de allmänna
reningsanläggningarna inom Visborg. Dammarnas primära funktion är att rena och
fördröja dagvattnet från både allmän platsmark och kvartersmark, som ett slutsteg innan
vidare avledning av dagvattnet från projektområdet.
Dammarna rekommenderas anläggas som täta konstruktioner eftersom det annars
föreligger risk att förorena grundvattnet och därmed grundvattentäkterna. Det finns även
risk för grundvattenbortledning via dammarna om inte konstruktionerna är täta då det
generellt är höga grundvattennivåer inom Visborg.
Utöver de rent tekniska funktionerna som dammarna har bidrar de även till ett mervärde
för projektområdet eftersom det kan bli en estetiskt tilltalande lösning, och vanligt är
också att den biologiska mångfalden påverkas positivt med dammar i området. Anläggs
dammarna i ett sammanhängande stråk längs Visborgs slätt kan ett promenadstråk längs
dammarna anläggas som ökar tillgängligheten för de boende i området.
Promenadstråken kan med fördel anläggas så att de även kan utgöra driftväg för skötsel
av dammen/dammarna.
På grund av områdets platsspecifika förutsättningar med höga grundvattennivåer och
flacka karaktär med svag lutning är det i detta utredningsskede svårt att med säkerhet
säga var dammarna ska placeras. Området behöver höjdsättas och fler
underlagsutredningar behöver finnas tillgängliga för att fastställa placeringen. När
dammarnas läge är bestämt rekommenderas att det tas fram ett separat PM med mer
detaljerad information om respektive dammanläggning.
Generellt när fortsatt arbete med planering av dammar görs bör det strävas efter ett flertal
större dammanläggningar istället för många små, om möjligt ur ett VA-tekniskt perspektiv.
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Fördelarna med det är att en stor damm rymmer en större permanentvolym vatten och
blir därmed mindre känslig för torrperioder. Ur ett rent estetiskt perspektiv ger en större
damm fler gestaltningsmässiga möjligheter och bidrar till ett mervärde för boende inom
området. Dammanläggningens olika delar kan varieras från djupa zoner till mer
våtmarkslika och grundare partier med tät växtlighet. Det är också mer ekonomiskt att
anlägga en (lite större) damm, än flera mindre anläggningar med motsvarande storlek,
samt enklare i driftskedet. Vid en sådan lösning blir det aktuellt med flera inlopp i samma
dammanläggning.

10.2 Dammarnas ytbehov
En översiktlig dimensionering av dammarna har gjorts i detta skede. Syftet med
dimensioneringen är primärt att få reda på vilket ytbehov för dammarna som behövs inom
projektområdet för att erhålla en tillräckligt hög reningseffekt av föroreningar. Totalt sett
för hela projektområdet behövs en permanent dammyta på cirka 2 hektar. Därtill
tillkommer slänter för att inrymmas reglervolym (den volym som fördröjer flöden vid
nederbördstillfällen). Hur stor reglervolym som behövs påverkas av vilket maximalt
utflöde som dammarna kan ha, men en beräkning med kraftigt strypt utflöde från
dammarna visar att total anläggningsyta som också inkluderar reglervolym uppgår till 2,8
hektar. Fördelas denna erforderliga totalyta ut på flertalet mindre anläggningar behöver
hänsyn vid dimensionering tas till avrinningsområdets storlek till varje damm. Hänsyn har
tagits till att dagvatten från omkringliggande områden tekniskt (Djuplunda och Haga) eller
naturligt (söder ifrån) leds till dammarna.
Dammstorlekar har också beräknats för scenario då LOD på kvartersmark tillämpas. Det
leder till att dammarnas totala anläggningsyta kan minskas med drygt 0,4 hektar. Det
rekommenderas dock att dammarna dimensioneras utan hänsyn till LOD på
kvartersmark, som en försiktighetsåtgärd i och med att det är svårt att på lång sikt
säkerställa funktionen av LOD-åtgärder på kvartersmark.

10.3 Dammarnas djup
Dammarna har i detta skede getts ett permanentdjup i djupaste dammdelen på 1,2 m.
Erfarenheter från tidigare byggda dammar i Sverige visar att med ett djup på 1,2 m kan
en öppen vattenspegel kvarstå med tiden, eftersom inga växtarter i Sverige etablerar sig
så djupt. Dammar med våtmarkskaraktär är ofta betydligt grundare och en djup om 0,30,5 m ger med tiden växtlighet över hela vattenytan. Ur reningssynpunkt är det dock
oftast positivt, men kräver intensivare skötsel av dammen för att funktionen ska kunna
upprätthållas. I Visborg kan det bli aktuellt med grundare partier i vissa
dammdelar/dammar på grund av till exempel marknära berg, medan andra delar i
dammanläggningen skulle kunna göras djupare.
Minskar dammarnas volym mycket på grund av att permanentdjupet i
dammen/dammarna sänks väldigt mycket kan det påverka ytbehovet, som då ökar. En
viss reningsvolym (den permanenta volymen) bör finnas i dammarna, 10-15 mm regndjup
rekommenderas generellt. Eventuella minskningar i dammvolymerna bör därför utredas
med hänsyn till hur det påverkar reningseffekten och avskiljande förmåga av framförallt
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fosfor. Det är dock många andra parametrar som i slutändan påverkar en damms
reningseffekt och det är viktigt att se till helheten.
Reglervolymen i dammarna beror på hur stort fördröjningsbehov som finns och vilket
utflöde av dagvatten som dammarna maximalt kan ha. Det i sin tur beror på vilken
kapacitet, i detta fall, den ledning som avleder vattnet vidare till recipienten har.
Dammens permanentyta tillsammans med reglerhöjden ger en viss reglervolym. Totala
djupet av dammen beror alltså på både permanentdjupet och reglerhöjden, se Figur 16.
Om mycket vatten ska fördröjas ger det totalt sett en djupare damm, eftersom
reglerhöjden blir stor. Exakt hur djupa dammarna kan göras får utredas då det finns mer
information om fördröjningsbehov och dammplatser.

10.4 Risk för bottenupptryckning i dammarna
Inom Visborg förekommer marknära grundvattennivåer. Generellt gäller att den
permanenta dammytan kan vara lägre än omgivande grundvattennivåer så länge
dammens mottryck är större än grundvattentrycket och dammkonstruktionen är tät.
Dammkonstruktörer behöver konsulteras vid dimensionering av dammarna för att
bedöma vilket mottryck från dammens konstruktion som behövs för att dammens botten
inte ska lyfta. Är dammkonstruktionens vikt lägre än vattentrycket kommer dammen lyfta.
Ett mottryck kan skapas på flera sätt, till exempel kan dammens botten fyllas med
krossmaterial som tillsammans med en lägsta permanent vattennivå i dammen ger
erforderligt mottryck. Enbart vattennivå kan ibland vara tillräckligt, men mer känsligt då
permanentnivåer i dammarna kan sjunka vid längre torrvädersperioder.
Om vattentrycket enbart utgör dammkonstruktionens mottryck så blir det väsentligt att
räkna ut vilken lägsta vattennivå som minst måste upprätthållas. Vid skötsel av dammen
måste sediment avlägsnas genom att suga bort det utan att sänka vattennivån. Om den
geotekniska utredningen visar att det är mycket stor risk för bottenupptryckning kan
dammbotten och eventuellt kanter på dammen anläggas med betongplatta. Då blir
konstruktionen inte känslig för sänkta vattennivåer i dammen.

10.5 Tillskott av BDT-vatten till dammarna
Eventuell möjlighet att tillföra behandlat bad-, disk-, och tvättvatten (BDT-vatten) till
dagvattendammarna har översiktligt utretts. Om källsorterande spillvattensystem byggs ut
för hela Visborg (ca 12 000 pe) beräknas BDT-flödet till mellan 1200-1450 m3/dygn. Då
basflödet till dammarna är cirka 700 m3/dygn skulle BDT-vattentillskottet utgöra en relativt
stor andel. Dagvatten inklusive basflöde uppgår till cirka 920 000 m3/år (i scenario med
LOD på kvartersmark) medan motsvarande siffra för BDT-vattentillskott är cirka 440 000 530 000 m3/år Det blir ett betydande tillskott till dammarna, och om alternativet ska drivas
vidare i projektet behöver detta beaktas vid dimensioneringen av dammarna. I annat fall
leder det till en kortare uppehållstid för dagvattnet med sämre rening som följd.
Under torrperioder skulle det vara fördelaktigt med tillskott av BDT-vatten, men ett så
högt konstant tillskott över året är mycket tveksamt. Ur ett VA-tekniskt perspektiv kan det
också bli komplicerat att lösa BDT-tillskott till dammarna som arbetas fram just nu, blir
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många till antalet. En möjlighet att titta vidare på skulle kunna vara att en teknisk styrning
av vattnet möjliggör BDT-vatten tillskott till en/några av dammarna beroende på slutlig
placering.

10.6 Övrigt kring dammar
När fortsatt planering av dammarna sker är det viktigt att även se till att åtkomst för
driftfordon ges till varje anläggning. Möjlighet till provtagning av dagvattnets kvalitet bör
säkerställas i projekteringsskedet, vid både inlopp och utlopp.
Regelbunden skötsel och underhåll av dammarna innebär att anläggningarnas livslängd
ökar, samt att dammarnas ursprungliga funktion upprätthålls. Ett drift-och skötselprogram
bör upprättas för respektive damm som tar upp vilka skötselbehov som dammen har och
hur frekvent varje moment ska göras. Om det finns risk för bottenupptryckning på grund
av höga grundvattennivåer kring dammen bör det även i skötselprogrammet framgå om
dammens permanentnivå får sänkas, och i sådant fall till vilken nivå.
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Kapacitetskrav på det kommunala ledningssystemet för dagvatten
Det befintliga dagvattenledningssystemet inom Visborg är idag bristfälligt vad gäller dess
kapacitet. Enligt genomförd kapacitetskontroll36 klarar inte ledningssystemet att avleda
mer än ett 2-årsregn utan marköversvämningar på flertalet platser inom området.
I och med att Visborg ska exploateras och förtätas föreslås att det befintliga
ledningssystemet för dagvatten ersätts med nya dagvattenledningar i övervägande del av
projektområdet. I nordöstra delen av projektområdet där ingen ny bebyggelse ska
uppföras kan de befintliga dagvattenledningarna behållas så länge de är i gott skick.
Enligt Svenskt Vatten och SMHI förväntas dimensionerande flöden öka framöver. För att
minska risken för översvämning rekommenderas att nya dagvattensystem dimensioneras
för ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 enligt P110 (Svenskt Vatten, 2016). Att räkna
med en klimatfaktor innebär att hänsyn tas till den förväntade klimatförändringen med
mer intensiva regn.
Enligt P110 ansvarar VA-huvudmannen för att regn med en återkomsttid på 10 år i gles
bostadsbebyggelse inte orsakar marköversvämningar, se Tabell 4. Detta är dock
minimikrav på nya dagvattensystem och vid exploatering av nya områden.
Aktuellt område är redan delvis exploaterat och det är därför inte självklart vilka krav som
ska gälla på ledningssystemet inom området. Rättspraxis för när VA-huvudmän har blivit
skadeståndsskyldiga motiverar dock att systemet minst ska klara att avleda ett regn med
återkomsttid på 10 år med dimensionerande varaktighet och med dämning upp till
marknivå, vilket blir rekommendationen. Sweco rekommenderar att detta gäller även om
LOD-lösningar används på kvartersmark då det är svårt att säkerställa deras långsiktiga
funktion.

Sweco, Skyfallshantering Visborg, 2021 -03-12.
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Tabell 4. Minimikrav på återkomsttid för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt
Svenskt Vattens publikation P110 (2016).
VA-huvudmannens ansvar

Kommunens ansvar

Återkomsttid för
regn vid fylld
ledning

Återkomsttid för
trycklinje i
marknivå

Återkomsttid för
marköversvämning
med skador på
byggnader

Gles bostadsbebyggelse

2 år

10 år

>100 år

Tät bostadsbebyggelse

5 år

20 år

>100 år

10 år

30 år

>100 år

Centrum- och affärsområden

Den befintliga D900-betongledningen har i genomsnitt cirka 2 ‰ lutning och därmed en
flödeskapacitet på cirka 840 l/s. Stormtac-dimensionerande flöden för planerad
exploatering är betydligt högre än 840 l/s vid 10-årsregn om allt dagvatten från Visborg
skulle ledas till D900-ledningen och vidare till recipienten. Tanken är dock att dammarna
ska ha en flödesutjämnande funktion upp till 10-årsregnet innan avledning till D900ledningen.
En dimensionering gjordes där dammarnas erforderliga reglervolymer beräknades utifrån
Stormtac-modellerade flöden in till dammarna och med strypta utflöden ut från
dammarna. Detta genomfördes i syfte att kontrollera möjligheten till att behålla den
befintliga D900-ledningen som enda utloppsledning i Visborg efter planerad exploatering.
Det kunde konstateras att ett så kraftigt strypt utflöde från dammarna, där de totalt och
maximalt fick ha ett utflöde på 840 l/s, skulle ge alltför djupa dammar då reglervolymerna
och reglernivåer blev väldigt stora. Alltför hög reglerhöjd (> 1 m) bör undvikas då det gör
att den permanenta dammytan ligger lågt i förhållande till omgivande marknivåer och ger
djupa schakter. För att minska reglervolymerna kan dammens permanentyta göras större
eller så kan utflödet ökas. Men för att utflödet ska kunna ökas från dammarna krävs att
D900-ledningen antingen ersätts med en större ledning alternativt ytterligare
utloppsledning/ar anläggs för att fördela flödet på fler ledningar.
Eftersom D900-ledningens kapacitet är liten rekommenderas att i fortsatt
projekteringsarbete se över om den befintliga ledningen behöver ersätts med en ny
ledning med högre kapacitet. Ett alternativ till det är att nya avvattningsvägar avlastar
den befintliga ledningen och på så vis undviks att ersätta den befintliga ledningen.
Stormtac-modellerade flöden bör dock inte ensamt utgöra underlag till beslut, utan en
flödesmätning i D900-ledningen rekommenderas som ett första steg i vidare
projekteringsskede. Mätningen kan användas för att korrigera den hydrauliska modellen
(Mike Urban)som har upprättats över befintlig situation inom Visborg. Modellen ger
betydligt högre noggrannhet över flödessituationen än Stormtac.
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I Tabell 5 visas olika ledningsdimensioner och deras kapacitet vid en lutning på 2 ‰ på
ledningen, vilket motsvarar genomsnittlig lutning på befintlig D900-ledning.
Tabell 5. Flödeskapacitet (l/s) i betong- och plastledning med olika ledningsdimensioner.
Ledningsdimension, mm

Lutning, ؉

Kapacitet, l/s

Kapacitet, l/s

(plast)

(betong)

900*

2

-

840*

1000

2

1 300

1 100

1500

2

3 700

3 200

2000

2

7 900

6 800

2500

2

14 000

12 000

3000

2

23 000

20 000

*befintlig D900 i betong.

11.1 Planerade avvattningsvägar från området
Planerade avvattningsvägar från området är under utredning och inget kan i detta
utredningsläge fastställas. Den för Visborg upprättade hydrauliska Mike Urbanmodellen
behöver korrigeras mot uppmätta flöden och dammarnas reglervolymer och maximala
utloppsflöden bestämmas, vilket då sammantaget ger ett bra beslutsunderlag gällande
avvattningsvägar.
Utifrån D900-ledningens kapacitet kan det med hög sannolikhet uteslutas att den ensamt
skulle kunna utgöra utloppsledning för Visborg framöver, utan att behöva dimensioneras
upp. Inom projektet finns som arbetshypotes att se över möjlighet till ytterligare två
avvattningsvägar från området som då avlastar D900-ledningen, se Figur 18.
Den ena möjliga avvattningsvägen (1) är att dagvatten från Norra Visborg avvattnas via
en befintlig bräddledning för spillvatten i norra delen av Visborg som inte används idag.
Ett alternativ till denna lösning kan vara att anslutning görs från dammen till det befintliga
ledningsnätet i Toftavägen intill Färjeleden. Det alternativet kräver sannolikt att den
befintliga ledningen i Toftavägen dimensioneras upp för att klara av det ökade flödet som
en anslutning från Norra Visborg utgör. Ytterligare ett alternativ är att avleda dagvatten
från dammen i riktning mot D900-ledningen, ett alternativ som sannolikt kräver pumpning
av utgående vatten från dammen.
I de två delavrinningsområden som idag saknar teknisk avledning av dagvatten och som
framöver blir Villastaden skulle eventuellt en tredje avvattningsväg vara möjligt. En ny
utloppsledning kan anläggas längs med västra kanten av naturreservatet Södra hällarna,
se Figur 18 och avvattningsväg (3). Det är inte utrett ännu om denna lösning gör att
dagvattnet kan ledas med självfall eller inte till den nya föreslagna ledningen.
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För att undkomma en helt ny ledningsdragning i naturreservatet kan ett alternativ vara att
dimensionera upp den befintliga D900-ledningen. Vattnet från villaområdet kan dock inte
avledas med självfall till D900-ledningen eftersom det finns en vattendelare i området.
Pumpning blir då aktuellt till D900-ledningen.
Om det framöver beslutas att befintlig D900-ledning och/eller spillvattenledningen i Norra
Visborg kommer användas som avvattningsvägar, bör ledningarna filmas för att
kontrollera dess respektive skick.

Figur 18. Schematisk skiss över de föreslagna avvattningsvägarna. Observera att detta är
arbetsmaterial.
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Resultat av föreslagen principlösning avseende flöden
Årsmedelflödet av dagvatten (inklusive basflöde) från hela projektområde ökar med cirka
10 % på årsbasis vid ett genomförande av exploateringsplanerna för Visborg. Det är en
konsekvens av att området förtätas och att naturmark till viss del exploateras.
Genomsläppliga ytor ersätts då av hårdgjorda ytor med högre avrinning. I Tabell 6 visas
årsmedelflödet från hela projektområdet samt för varje delavrinningsområde. Tabellen
visar årsflöde för befintlig situation (scenario A), efter exploatering utan LOD på
kvartersmark (scenario B) och ett tredje scenario ”planerad exploatering med LOD på
kvartersmark” (scenario C). Årsmedelflödet för befintlig situation är cirka 900 000 m3/år,
efter genomförande av planerad exploatering utan LOD är motsvarande siffra 1 015 000
m3 och med LOD på kvartersmark 918 000 m3. LOD-scenariot förutsätter dock att
infiltration sker, görs LOD-lösningar täta så kan det avledas större mängder dagvatten än
om det istället tillåts infiltreras.
Tabell 6. Beräknat årsflöde från projektområdet Visborg och dess delavrinningsområden (m3/år).
Årsflöde, m3/år

Delavrinningsområde
(inom projektgräns)

Befintlig
situation

Planerad exploatering
utan LOD

A

B

C

Norra

69 000

91 000

84 000

Centrum

450 000

400 000

370 000

Skjutbana

27 000

40 000

35 000

Slukhål

120 000

170 000

150 000

Motorbana

9 500

12 000

12 000

Södra

84 000

130 000

110 000

Vattendrag Vibble

77 000

110 000

95 000

Strand

48 000

48 000

48000

Utlopp

14 000

14 000

14 000

900 000 m3/år

1 015 000 m3/år

918 000 m3/år

Scenario

Summa

Planerad
exploatering med
LOD på
kvartersmark*

* scenariot förutsätter att dagvatten tillåts infiltrera på kvartersmark. Då anläggningarna kommer
göras täta på kvartersmark kan det innebära att årsflödet är något underskattat.

49(63)
RAPPORT
2021-06-30
SLUTLIG VERSION
VISBORG

13

Resultat av föreslagen principlösning avseende föroreningar
I Tabell 7 och Tabell 8 redovisas de beräknade föroreningshalterna och belastningen för
hela projektområdet för befintlig situation och efter planerad exploatering i scenario utan
rening, med LOD på kvartersmark och med LOD på kvartersmark med de planerade
dammarna. Beräkningarna tar inte hänsyn till eventuella föroreningar som orsakas av
markföroreningar.
Målet inom projektområdet är att fosforbelastningen ska minska med 20 % motsvarande
22 kg fosfor jämfört med dagens belastning, för att kunna bidra till att
miljökvalitetsnormerna följs i recipienten. När en fosforreduktion erhålls minskar även
andra föroreningar. Fosforbelastning rekommenderas vara styrande.
Med befintlig bebyggelse belastar projektområdet recipienten med 110 kg fosfor årligen
(scenario A). Det innebär utifrån uppsatta projektmål att 88 kg fosfor är en acceptabel
årsbelastning.
Utan reningsåtgärder ökar som regel både halter och den årliga belastningen av
föroreningar från projektområdet vid planerad exploatering (scenario B). Enligt
beräkningar uppgår fosforbelastningen vid detta scenario årligen till 140 kg. Det kan
därmed konstateras att dagvattnet behöver renas innan avledning till recipient, så att
belastningen istället minskar enligt uppsatt projektmål. Bly och suspenderad substans är
undantagen då beräkningar visar att både halt och belastning minskar något i och med
exploateringen.
I scenariot vid planerad exploatering med LOD på kvartersmark men utan dammar på
allmän platsmark (scenario C) uppnås en avskiljning på 20 kg jämfört med om inga
reningsanläggningar anläggs på kvartersmark. Scenariot innebär dock fortfarande en
ökning i fosforbelastning jämfört med dagsläget, vilket innebär att de allmänna
reningsanläggningarna blir nödvändigt för att planerad exploatering inte ska innebära en
försämring avseende föroreningsbelastning. Då reningseffekten av de planerade
dagvattendammarna inkluderas i beräkningarna (scenario D) minskar belastningen i hög
grad från området. Beräkningarna visar att fosforbelastningen från området minskar till 66
kg, vilket innebär en minskning från dagsläget med 44 kg. Det i sin tur innebär att
projektmålet uppnås med marginal.
Kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) är utslagsgivande för att
recipienten inte uppnår god kemisk status. Dessa ämnen är egentligen inte förknippade
med att spridas via dagvatten, utan källan anses vara långväga globala luftföroreningar.
Påverkan genom reningsåtgärder i dagvattnet ger därför inte så stor effekt på den totala
belastningen till recipienten. Tillsvidare innebär detta att belastningen inte får öka från
dagvattnet. Detta mål uppnås med scenariot LOD på kvartersmark och med dammar
inkluderade. Beräkningar av både kvicksilver och PBDE är mycket osäkra och de ska
därför inte heller ensamt utgöra underlag till beslut, då dessa även kommer beräknas i
dagvattenutredningar för separata detaljplaner.
Dagvattenhalterna efter rening med LOD på kvartersmark och med dammar visar en
fosforhalt på 71 µg/l och kvävehalt på 990 µg/l. Det bedöms som låga halter och utifrån
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de tidigare förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp 37 väl under det riktvärden som
föreslagits för direktutsläpp till en större sjö eller hav. Samma slutsats dras för övriga
ämnen som har beräknats. Jämförelse mot riktvärdena ska göras med försiktighet och
inte ses som målhalter, men det ger en bild av om halterna är låga eller höga (och
därmed kan ge en föraning om ett kvarvarande reningsbehov av dagvatten). Dock måste
jämförelsen även göras för belastningen. LOD-åtgärder minskar nämligen avrinningen
vilket kan leda till att halterna i det dagvatten som avrinner kan bli högre, men en mindre
mängd vatten avrinner och därmed också en minskad belastning.
Tabell 7. Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) från Visborgsområdet till recipienten för befintlig
situation, efter planerad exploatering utan rening och med rening i ett antal olika scenarier.
Föroreningsbelastning från hela Visborg, kg/år
Befintlig
situation

Planerad
exploatering
utan LOD

Planerad
exploatering
med LOD på
kvartersmark

Planerad exploatering
med LOD på
kvartersmark och
dammar

A

B

C

D

Fosfor

110

140

120

66

Kväve

960

1200

1200

910

Bly

10

8,90

7

3,14

Koppar

13

16,0

14

8

Zink

49

56

47

21,6

Kadmium

0,34

0,38

0,32

0,182

Krom

4,6

4,80

4,1

1,63

Nickel

3,5

4,70

4,3

2,34

Kvicksilver

0,02

0,02

0,017

0,0113

42 000

41 000

35 000

15 700

Olja

430

420

350

78

BaP

0,042

0,04

0,039

0,0125

Ämne

Scenario

Susp. Substans

37

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 2009. Regionplane-och trafikkontoret I Stockholms läns landsting.
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Tabell 8. Beräknad föroreningshalt (µg/l) från Visborgsområdet till recipienten för befintlig situation,
efter planerad exploatering utan rening och med rening i ett antal olika scenarier.
Föroreningshalter från hela Visborg, µg/l
Befintlig
situation
Ämne

Scenario

Planerad
Planerad
exploatering utan
exploatering med
LOD
LOD på kvartersmark

Planerad
exploatering med
LOD på
kvartersmark och
dammar

A

B

C

D

Fosfor

120

130

120

71

Kväve

1100

1200

1200

990

Bly

11

8,60

7,6

3,4

Koppar

14

16

15

8,7

Zink

54

54

51

24

Kadmium

0,37

0,37

0,34

0,2

Krom

5,1

4,70

4,4

1,7

Nickel

3,9

4,60

4,7

2,5

Kvicksilver

0,021

0,02

0,018

0,012

Susp. Substans

46 000

40 000

38 000

17 000

Olja

470

410

380

84

BaP

0,046

0,03

0,042

0,014

En exploatering inom området innebär att dagens system med öppna avledningssystem
med infiltrationsvänliga diken ersätts av ett tätt dagvattenledningssystem. Därtill införs
riktlinjer för rening av dagvatten på kvartersmark och dagvattendammar planeras som
allmänna reningsanläggningar.
Principlösningen innebär sammanfattningsvis en dagvattenhantering inom ett exploaterad
Visborg med robusta och hållbara dagvattenlösningar. Täta dagvattenanläggningar
minskar risken för att förorena grundvattnet vilket är väsentligt för att skydda Visbys
grundvattentäkter. Dagvattendammar uppnår en hög reningseffekt av dagvatten över
året. I dagsläget leds dagvatten orenat till recipienten och ett genomförande av projektet
innebär därför att föroreningsbelastningen inom projektområdet från dagvattnet minskar.
Det föreligger en risk att markföroreningar i och med schakt och anläggningsarbeten
mobiliseras i och med exploateringen. För att inte riskera att förorena grundvattentäkterna
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måste eventuell förekomst av förorenad mark undersökas innan exploatering av marken
och förorenad mark avlägsnas från plats vid behov för att undvika mobilisering av
föroreningar. Beräkningarna avseende föroreningshalter och årlig belastning av
föroreningar från dagvattnet tar ej hänsyn till mobilisering av föroreningar i mark.
Hantering av släckvatten måste säkerställas.
Även byggskedet kräver specifika försiktighetsåtgärder för att inte ledningsschakter blir
dränerande vad gäller markvatten och grundvatten. Byggskedet med tillfällig
grundvattensänkning och bortledning av grundvatten bör säkerställas att detta sker på ett
sätt som inte riskerar att förorena grundvattnet.

13.1 Påverkan på grundvatten, naturreservat, kultur-och fornlämningar

14

•

Ledningsschakter innebär en ökad risk för avvattning av mark och grundvatten
inom Visborg då grundvattennivåerna är höga inom området. Skyddsåtgärder
måste följas vars syfte är att förhindra att så ska ske.

•

Schakt för en eventuell ny utloppsledning innebär ett ingrepp i naturreservatet,
och ökad risk för dränering av mark- och grundvatten. Skyddsåtgärder för att
minimera risken för att så sker bör upprättas.

•

Grundvatten- en exploatering av området innebär en ökad risk för spridning av
föroreningar till grundvattentäkterna och grundvattenförekomsten i och med
mobilisering av markföroreningar. För att ingen påverkan ska ske krävs
försiktighetsåtgärder i både anläggningsskede och driftskede.

•

Naturvärden. De planerade dammarna kommer kräva stora ytor inom Visborgs
slättmark. Det kan inte uteslutas att det påverkar det befintliga bestånden av de
skyddade arter som lever där. Då platser för dammarna inte är bestämt ännu går
det inte att avgöra påverkan på naturvärden fullt ut.

•

Kultur-och fornlämningar. Då platser för dammarna inte är bestämt ännu går det
inte att avgöra påverkan på kultur-och fornlämningar.

Ansvarsfördelning
Enligt Region Gotlands dagvattenhandbok fördelas ansvaret enligt nedan.
Det allmänna dagvattennätet omfattar VA-huvudmannens dagvattenanläggningar.
Dagvattenanläggningen består av huvudledningsnätet för dagvatten fram till
förbindelsepunkt. Därefter ansvarar fastighetsägaren eller väghållaren för anslutande
ledningsnät. I rollen som fastighetsägare äger och ansvarar Region Gotland, via
parkavdelningen TKF, för gatu-och rännstensbrunnar med servisledningar fram till
överenskommen förbindelsepunkt.
VA-avdelningen inom Region Gotland står för projektering-och genomförandekostnader
för dagvattenanläggningars funktion inom verksamhetsområde för dagvatten. De
ansvarar även för försäkrings-och ersättningsfrågor i samband med översvämningar.
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Generellt inom Region Gotland ansvarar parkavdelningen TKF inom Region Gotland för
projekterings-och genomförandekostnader för dagvattenanläggningars grönstruktur. De
ansvarar också för kostnader kring anläggningar som enbart avvattnar vägområden och
kostnader avseende gestaltning av gator och grönytor på allmän platsmark där
kommunen är väghållare.
Det finns ingen tydlig ansvarsfördelning av kostnader för dagvattenanläggningars driftoch underhåll inom Region Gotland. För de planerade dammarna finns det med andra
ord ingen självklar ansvarsindelning. Tills det är klarlagt beslutas den ekonomiska
fördelningen avseende dagvattenanläggningars drift- och underhåll från fall till fall enligt
region Gotlands dagvattenhandbok.
En möjlig ansvarsfördelning är att i driftskede kan ansvarsfördelningen fördelas enligt
principen att VA-avdelningen sköter och ansvarar för den tekniska driften av
anläggningen medan parkavdelningen har skötselansvar för de delar i och omkring
anläggningen som behöver underhållas av andra skäl, exempelvis för att dammområdet
ska vara vackert och/eller tillgängligt.
Att ta upp och besluta kring ansvarsfrågan för respektive anläggning är en viktig aspekt
och en fördel om det görs tidigt i planprocessen. Vid beslut i tidigt skede ökar möjligheten
till att anläggningarna blir byggda, får den funktionen som var avsedd vid
planeringsskedet och att drift av anläggningen sker regelbundet. Anläggningens livslängd
ökar och funktion bibehålls därmed.

15

Gällande lagstiftning och behov av tillstånd
Beroende på utformningen av det planerade dagvattensystemet, inklusive
ledningsdragningar och dagvattendammar, kommer hänsyn till såväl gällande lagstiftning,
vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter samt rådande hydrogeologisk situation
i området behöva tas. Nedan redovisas mycket översiktligt gällande lagstiftning och
kortfattad behovsbedömning av vilka planerade åtgärder och verksamheter som behöver
utredas med avseende på anmälningar och tillstånd. Bedömningar av vilken verksamhet
som är anmälnings- respektive tillståndspliktig behöver genomföras för hela
exploateringen och med avseende på såväl bygg- som driftskeden.

15.1 Vattenverksamhet, kap. 11 Miljöbalken (MB)
Vattenverksamhet är ett miljöjuridiskt begrepp och omfattar både ytvatten och
grundvatten. För grundvatten är endast ”bortledning” och ”tillförsel för att öka
grundvattenmängden” att betrakta som vattenverksamheter. Det är den själva fysiska
påverkan (tillförsel, bortledning) som betecknas som vattenverksamhet, inte effekten av
densamma.
Kap. 11 MB innehåller bl.a. följande:
§ 3 Med vattenverksamhet avses i detta kapitel
1. Uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde,
2. fyllning eller pålning i ett vattenområde,
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3. bortledande av vatten från ett vattenområde,
4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde,
5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller
läge,
6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta,
7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en
anläggning eller annan åtgärd för detta, eller
8. markavvattning.
§ 9 För vattenverksamhet som faller inom ovan beskrivning krävs det tillstånd enligt
denna balk, om inte annat följder av bestämmelserna i detta kapitel.§ 12 Tillstånd enligt
denna balk (eller anmälan enligt § 9 a) behövs inte, om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på
vattenförhållandena.
I samband med utredning av de hydrogeologiska förhållandena och planerade
anläggningars eventuella påverkan på omgivningen är det därmed av stor vikt att
identifiera om och i sådana fall vilka allmänna eller enskilda intressen som kan komma att
påverkas. Dessa kallas sammanfattningsvis för skyddsobjekt. Med termen avses
grundvattenberoende objekt, d.v.s. objekt som genom en störning (temporär eller
permanent) kan riskera skada med anledning av störningen.
Bedömning av vilken påverkan som uppenbart inte skadar allmänna eller enskilda
intressen, görs på verksamhetsutövarens risk. Det är verksamhetsutövaren som har
skyldighet att visa att undantagsmöjligheten kan användas. Det finns därmed risker
förknippade med att inte söka tillstånd för planerade vattenverksamheter.
Verksamhetsutövaren har juridiskt ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av
icke tillståndsgivna vattenverksamheter samt innehar bevisbördan att verksamheten inte
medfört några skador vid eventuella skadeståndsanspråk.

15.2 De allmänna hänsynsreglerna, kap. 2 MB
I kap. 2 MB finns allmänna hänsynsregler som gäller för alla som bedriver, avser att
bedriva eller har bedrivit en verksamhet som kan vara av betydelse för människors hälsa
eller miljön. Reglerna gäller även för alla som vidtar eller avser att vidta en åtgärd som
kan vara av betydelse för människors hälsa eller miljön.
I kap. 2 MB beskrivs även ”försiktighetsprincipen” vilket innebär att alla som bedriver eller
avser bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska:
•

Utföra de skyddsåtgärder,

•

iaktta de begränsningar och

•

vidta de försiktighetsmått som i övrigt behövs för att hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.
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Det är verksamhetsutövaren som innehar bevisbördan och skall visa att tillräckliga
skyddsåtgärder och försiktighetsmått till skydd för människors hälsa och miljön vidtas.
Utöver detta gäller även kunskapskravet. Enligt kunskapskravet åligger det alla som
bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning
för att skydda människors hälsa och miljön.
Bestämmelser om vattenverksamhet (och effekterna av t.ex. bortledande av grundvatten)
i kap. 11 MB ska prövas mot de allmänna hänsynsreglerna i kap. 2 MB.

15.3 Markavvattning
Markavvattning är förbjudet i stora delar av Sverige. För att få utföra markavvattning ska
tillstånd sökas enligt 11 kap. 13 § MB, och om förbud råder måste även dispens sökas.
Markavvattning definieras enligt 11 kap. 2 § MB som ”åtgärder som utförs för att avvattna
mark, när det inte är frågan om avledande av avloppsvatten, eller utförs för att sänka eller
tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att
varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål”.
Ledningsförläggning kan, även om inte dess syfte faller under beskrivningen ovan,
innebära risk för markavvattning. Beroende på hur ledningsförläggningen genomförs,
materialval och utformning av bl.a. ledningsbädd etc. finns risk att själva ledningsgraven
leder bort markvatten eller ytligt grundvatten. Eftersom syftet med den planerade
verksamheten inte är att avvattna marken behövs eventuellt ingen dispens från
markavvattningsförbudet. För att undvika att ledningsgraven dränerar de aktuella
områden kan strömningsavskärande fyllning installeras i lämpliga lägen. Markavvattning
kan behöva prövas mot kap. 11 MB.

15.4 Hantering av länshållningsvatten
Länshållning av inläckande grundvatten till schakt, beroende av vattnets sammansättning
och kvalitet, kan (förutom att vara tillståndspliktigt enl. kap. 11 MB) aktualisera en
anmälan enligt kap 9. MB. Hantering av länshållningsvatten är normalt sett alltid
anmälningspliktigt till kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.

15.5 Påverkan på ytvatten
Planerade arbeten och verksamheters påverkan på befintliga ytvatten behöver bedömas
separat. Påverkan på ytvatten (temporär eller permanent) kan vara tillstånds- och/eller
anmälningspliktigt enligt bl.a. kap. 11 MB.

15.6 Vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna
Hela projektområdet omfattas av vattenskyddsområde (sekundär zon) med tillhörande
skyddsföreskrifter. Föreskrifterna reglerar vissa typer av verksamheter, bl.a. genom krav
på anmälan eller tillstånd. För anläggning och drift av planerat dagvattensystem bedöms
§ 14 om Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten vara aktuell att ta hänsyn
till. Paragrafen konstaterar att större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning,
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spontning eller borrning och liknande underjordsarbeten kräver anmälan inom sekundär
skyddszon.

15.7 Bedömningar
Hantering av dagvatten:
Inom den sekundära skyddszonen råder inga förbud mot att hantera eller släppa ut renat
dagvatten från detaljplanelagt område. Noteras bör dock att enligt gällande lagstiftning
klassas ”vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs
för viss eller vissa fastigheters räkning” som avloppsvatten och behöver hanteras
därefter. Om dagvatten skall tillåtas infiltrera behöver det vara tillräckligt rent, speciellt
med avseende på de närliggande kommunala dricksvattentäkterna.
Utförande av planerade dagvattenlösningar:
Då grundvattennivåerna i området periodvis ligger relativt marknära kan de schaktarbeten
som krävs för såväl ledningsförläggningar och dammars utförande i byggskedet komma
att beröra den grundvattenmättade zonen. Önskas schaktarbeten utföras i torrhet kan
länshållning av grundvatten bli aktuellt. Beroende på hur ledningschakter och schakter för
dammarna utförs finns även risk för oavsiktlig bortledning eller dränering av
grundvattenmagasinet (markavvattning) i driftskedet.
All grundvattenbortledning är tillståndspliktig enligt kap. 11 Miljöbalken. Utförande och
konsekvenser av eventuell grundvattenbortledning behöver utredas och vid behov
tillståndsprövas.
Enligt skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet krävs inom den sekundära
skyddszonen utredning och anmälan för större schaktningsarbeten och sprängning av
berg.
Risk för minskad grundvattenbildning:
Dagvattendammarna planeras utföras täta och med utlopp, som efter erforderlig
uppehållstid i dammarna, leder det renade dagvattnet till slutrecipient (Östersjön). Detta
tillsammans med det faktum att exploateringen kommer leda till en ökad andel hårdgjorda
ytor inom området kan komma att negativt inverka på rådande
grundvattenbildningsförhållanden. Utredning av den minskade grundvattenbildningens
effekter och eventuella konsekvenser för de närliggande kommunala dricksvattentäkterna
bör genomföras. Resultaten och eventuella kompensationsåtgärder bör diskuteras med
vattentäkternas huvudman och tillsynsmyndigheten för vattenverksamheten.
Risk för förorening av det skyddsvärda grundvattenmagasinet:
Risker för förorening av grundvattenmagasinet är för dagvattensystemet som störst under
byggskedet. Dock innebär den ökade mängden hårdgjorda ytor såsom bl.a. vägar och
parkeringar risk för ökade mängder av kemiska ämnen, tungmetaller och
petroleumprodukter som kan, bl.a. via dagvattenlösningarna nå grundvattenmagasinet
även efter byggskedet. Vid planerade markarbeten kan även befintliga föroreningar från
tidigare verksamheter, såsom brandövningsplatsen, Försvarsmaktens skjutbana och
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Försvarsmaktens MILO-verkstad etc. komma att påverkas och mobiliseras. Noggranna
undersökningar och provtagning av jordmånen i aktuella områden, minst ned till
planerade schaktdjup, rekommenderas innan markarbeten initieras.
För att motverka spill av olja, diesel och andra petroleumprodukter bör all hantering ske
på beständiga (hårdgjorda eller täta) ytor inom vattenskyddsområdet. Under byggskedet
kan dessutom följande skyddsåtgärder vara tillämpliga:

16

•

Tankning och nattuppställning av arbetsmaskiner och fordon bör ske utanför
vattenskyddsområdets gränser, på hårdgjorda ytor med möjlighet till uppsamling
av eventuella dropp och/eller läckage.

•

Arbetsmaskiner och fordon skall vara nyservade och rengjorda. Miljödiesel skall
användas som drivmedel och miljöolja som smörjmedel. Den hydraulvätska som
används skall vara biologiskt nedbrytbar och minimalt vattentoxisk.

•

För genomförande av schaktarbeten, ledningsförläggningar och konstruktioner av
t.ex. dammarna eller andra undermarkskonstruktioner skall erforderlig
saneringsutrustning (adsorptionsmedel eller motsvarande) finnas tillgängligt för
uppsamling av eventuella utsläpp och spill.

•

Vid eventuellt spill eller läckage skall förorenade jordmassor direkt schaktas bort
och tas om hand. Under förhållanden som tillåter det skall cementringar och en
sugpump finnas tillhands för omhändertagande av eventuell förorening som nått
grundvattenytan.

•

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för mark- eller vattenförorening
skall omedelbart anmälas till räddningstjänsten, miljö-och hälsoskyddsnämnden
samt vattentäkternas huvudman.

•

Upplag av schaktmassor görs på täta underlag och provtas enligt
kontrollprogram. Eventuella förorenade massor omhändertas och forslas bort.
Inerta schaktmassor och sprängsten kan användas för återfyllning i den mån det
behövs.

Skyfallshantering
Klimatförändringar leder till att nederbördsintensiteten i Sverige ökar och häftiga skyfall
blir allt vanligare. Mer extremt väder ger nya utmaningar för samhällsplaneringen och
planering av städer behöver anpassas till nya förutsättningar då stora mängder
nederbörd under kort tid och utan förvarning kan leda till översvämningar.
Översvämningar utgör inte nödvändigtvis ett problem. Först när vattnet orsakar en
värdeförlust, påverkar kommunikation/transport eller riskerar hälsa och liv blir
översvämningar ett problem som måste hanteras.
I den utförda skyfallsanalysen för projektområdet38 framkom att det finns en instängd
lågpunkt inom centrala Visborg. Vid klimatkompenserat 100-årsregn förväntas den
38PM

Skyfallshantering Visborg, levererat till Region Gotland den 2021-03-15, Sweco
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maximala ytvattennivån ligger på +42,2 inom lågpunkten som innebär vattendjup upp till
80 cm. Ytlig avledning av skyfallsvatten från planområdet till recipienten är en stor
utmaning på grund av terrängens skålade utformning. Vid utbyggnation av
Visborgsområdet rekommenderas därför starkt att skyfallshantering undersöks även med
framtida förhållanden och att skyfallsåtgärder implementeras såsom genomsläppliga ytor
på allmän och kvartersmark.

16.1 Höjdsättning
Vid kraftigare regn än de dimensionerande regnen kan vattnet inte avledas tillräckligt
snabbt via dagvattenledningar. Vid sådana situationer är det viktigt att området är
höjdsatt så att vatten rinner bort från byggnader mot områden som kan översvämmas
utan att skador uppkommer. Kvartersmark bör därför alltid höjdsättas till en nivå högre än
anslutande gatumark för att en god avledning av yt- och dränvatten ska kunna uppnås.
Svenskt Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att
marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100e år39.
Om höjdsättningen utformas så att gator i området är belägna på lägre nivåer än
kringliggande kvartersmark kan dagvattnet avledas via gatorna vid tillfällen då
ledningarnas maxkapacitet överskrids.
Parallellt med dagvattenutredningen görs en höjdsättningsplan för Visborg. Med tanke på
att det finns ett antal ”låsta höjder” inom Visborg på grund av att området redan delvis är
exploaterat kommer eventuellt avsteg från principerna gällande höjdsättning att behöva
göras.
Om byggnader planeras i områden där vatten riskerar att ansamlas vid större regn
rekommenderas att entréer och färdig golvnivå (FG) till dessa byggnader läggs på en
nivå av minst +0,2 m över översvämningsnivån. På så sätt minskar risken för att
byggnaden översvämmas. Ramper och trappor anläggs då för att möta dessa
höjdskillnader. Se principskiss i Figur 19. Ett annat alternativ är att i detaljplan reglera
lägsta marknivå på förgårdsmark, vilken då också ska ligga på minst +0,2 m över
översvämningsnivå.

39

Svenskt Vatten P110, 2016. Avledning av dag-, drän-och spillvatten.
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Figur 19. Principskiss på ett förslag till översvämningsanpassning.

16.2 Maximala vattendjup
Förväntat maximalt vattendjup som kan förekomma när ett klimatkompenserat 100årsregn faller över området visas i Figur 20. Observera att det maximala vattendjupet inte
visar en ögonblicksbild. Det maximala vattendjupet kan uppstå på olika platser vid olika
tidpunkter under modellens körning. Vatten från ett avrinningsområde på drygt 600 hektar
rinner till lågpunkten som befinner sig inom planområdet. När lågpunkten är fylld vid en
nivå på +41,7, bräddar vatten över Toftavägen via grannområdet Vibble ut mot
recipienten.
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Lågpunkt

Vatten
bräddar över
Toftavägen

Figur 20. Vattenansamlingar inom området när ett klimatkompenserat 100-årsregn faller över
området idag. Kartering har tagits fram med den GIS-baserade verktyget Scalgo Live.

Åtgärder för att förhindra skador på byggnader behöver göras i och med exploateringen
och höjdsättning anpassas för att förhindra skadliga översvämningar, men området är
höjdmässigt låst på vissa ställen på grund av befintlig bebyggelse som ska bibehållas.
Det blir därför extra viktigt att grönområden inom allmän platsmark (där regionen har
rådighet över marken) bibehålls inom projektområdet, i den mån det är möjligt. Det är
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också ett av Region Gotlands mål att bevara och ge tillgång till attraktiva grönområden
enligt Kvalitetsprogrammet för Visborg. På så sätt begränsas andelen hårdgjorda ytor
som ger upphov till en högre andel avrinnande dagvatten och infiltrerbara grönytor
bibehålls. Grönytor kan också motta och fördröja flöden från omkringliggande ytor vilket
också är positivt ur ett flödesperspektiv. Det är dock viktigt att säkerställa att det
dagvatten som infiltrerar i grönytorna inte riskerar att förorena grundvattnet och följer de
principer som tagits fram i föreliggande utredning.
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Slutsats
I och med att Visborg ligger inom både primär och sekundär skyddszon för två av Visbys
grundvattentäkter är det av stor vikt att dagvattenhanteringen anpassas utifrån att skydda
grundvattenkvaliteten. Sweco rekommenderar att täta dagvattenlösningar förordas inom
Visborg, förutom dagvatten från takytor som tillåts infiltreras lokalt. Avsteg från de
rekommenderade täta systemen bör motiveras. Med de föreslagna täta
principlösningarna för dagvattenhantering på kvartersmark och med dammar som
allmänna reningsanläggningar minskar risken att dagvattnet förorenar Visbys
grundvattentäkter avsevärt. Med föreslagen hantering kan miljökvalitetsnormerna för god
kvalitativ grundvattenstatus följas.
De föreslagna dagvattenanläggningarna renar dagvattnet till sådan grad att projektmålet
avseende en minskad fosforbelastning efter exploatering med 20 % uppnås med
marginal. Detta är en förutsättning för att exploateringen inte ska äventyra recipientens
möjligheter att uppnå god ekologisk och kemisk status.
Projektområdet är belägen i en topografisk lågpunkt där ytlig avledning av skyfallsvatten
till recipienten är besvärligt. Vid klimatkompenserat 100-årsregn förväntas maximala
vattendjup uppemot 80 cm inom planområdet. Skyfallsåtgärder behöver studeras i detalj
för att säkerställa att varken befintlig eller ny bebyggelse tar skada vid skyfallssituationer
på grund av den planerade exploateringen.
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Vidare utredningar och rekommendationer
I nedan lista punktas identifierat behov av undersökningar, utredningar och övriga
rekommendationer i den fortsatta exploateringsprocessen inom Visborg:
•

Undersökningar/provtagningar inför att gå vidare med att förprojektera dammar
som t.ex. geoteknisk undersökning, markmiljö (föroreningar), inmätningar vid
plats för dammar. Undersökningarna kan till exempel ingå i ett
förprojekteringsuppdrag där även nedan punkt gällande dammutformning ingår.

•

Kostnadsbedömning för dammar och skyfallsanläggningar bör göras då fler
underlagsutredningar finns tillgängliga, vilka ger förutsättningar för mer precisa
uppskattningar.

62(63)
RAPPORT
2021-06-30
SLUTLIG VERSION
VISBORG

•

Prioriteringsordning för anläggande av dammar och skyfallsanläggningar (och
utloppsledningar) utifrån planerad exploatering. Där ska också ingå vilka ytor som
kan exploateras innan anläggningarna är byggda och vilken exploatering som
kan/inte kan genomföras förrän en viss anläggning är byggd.

•

Gestaltningsförslag där utformning av dammar tas fram av landskapsarkitekter
med ovan underlag kända.

•

Flödesmätning i D900- ledning för att verifiera flödet från befintligt område
beräknat utifrån Mike Urban modell. Mike Urban modellen kan därefter korrigeras
utifrån flödesmätningen vilket ger goda förutsättningar vid fortsatt modellering av
flöden för planerad exploatering.

•

Sträckning och möjlighet till att ersätta befintlig D900-ledning bör undersökas.
Dock bör flödesmätning genomföras som ett första steg då en sådan mätning
skulle kunna visa att flödet är betydligt lägre än vad Stormtac-modellen beräknar.

•

Skyfallsmodellering för planerad exploatering med föreslagna markhöjder.

•

Hydrogeologisk utredning avseende grundvattenbildning idag inom Visborg och
eventuell påverkan på Visbys vattentäkter i och med planerad exploatering.

•

Utreda möjlighet till att använda det renade dagvattnet som en resurs istället för
att avleda det till recipienten efter rening i dammar. Till exempel tillföra det renade
dagvattnet från Visborg till dricksvattenverk. Även utredning till att avleda renat
BDT- vatten bör ingå i den frågeställningen. Eller att använda det renade
dagvattnet som tekniskt vatten.
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