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Framsidans bild visar väg 24 från GC-bron i riktning österut (WSP).
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1. Sammanfattning
Redovisningen ger ett förslag till lösning av dagvattenhantering för det aktuella
området och lämplig höjdsättning av gator med hänsyn till dagvattenhantering.
Utredningen föreslår trög avledning med lokalt omhändertagande av dagvatten.
Dagvatten från området som ska exploateras leds till svackdike/infiltrationsstråk,
infiltrationsdike, drän– och dagvattenledningar och fördröjningsdamm innan utlopp
sker i ny dagvattenledning som sedan kopplas på befintligt ledningssystem.
Inom park- och naturområden föreslås översvämningsytor för möjlig samling och
infiltration då ledningar går fullt. Det innebär att översvemningsytor blir aktiva vid 5års regn och minskar risken att vatten dämmer upp till marknivå i övriga ytor vid 20års regn.
Fördröjningsmagasinen är dimensionerad för 20-års regn och infiltrationsyta som är
invallad runt magasinet är dimensionerad för extrem nederbörd, alltså 100-års regn
som är likvärd 20-års regn med vattenmättade förhållande. Infiltrationsytan skyddar
väg 24 från översvämmningar.
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2. Allmänt
WSP Sverige AB har på uppdrag av Laholms kommun utfört en dagvattenutredning
för nytt bostadsområde inför pågående planarbete i Östra Nyby i Laholms kommun.
Inom området planeras byggnation av nya villor, radhus, förskolan, park- och
naturområde, på det ca. 21 ha stora området. WSP:s uppdrag omfattar att utreda
hur omhändertagandet av dagvattenflöde för området lämpligast sker samt att ta
fram förslag till ledningsstråk, fördröjning, möjlig bräddning samt grov höjdsättning
av gator inom området. Planområdet är beläget i sydvästra delen av Laholms tätort,
strax söder om väg 24, se bild 1.
Ansl. till bef. dagvattensystem
Väg 24

Aktuellt planområde

Bild1: Översiktsbild med planområdet .(Google earth)
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3. Förutsättningar
3.1.

Tekniskt underlag

Underlag för utredningen har varit:
·
·
·
·
·
·
·

Primärkarta och fastighetskarta (Laholms kommun)
VA-ledningskarta (Laholmsbuktens VA)
Geoteknisk utredning (WSP 2015-04-22)
Markteknisk undersökningsrapport (WSP 2015-04-22)
Beskrivning av planerat planområde (Laholms kommun)
Laserskannad höjddata över planområdet (Laholms kommun)
Platsbesök i maj 2016

3.2.

Beskrivning av området

Planområdet,Östra Nyby, är beläget i den södra utkanten av Laholms stad, strax
söder om väg 24. Idag består området av åkermark som brukas samt ett fåtal
bostadshus.
Området avgränsas i västra delen med väg 585 och bef. bostadområde där
avvattningen är kopplad till bef. dagvattensystem. Norr om området är väg 24 i djup
skärning som avvattnas norrut i det bef. systemet.
Generellt lutar stora delen av området svagt nordost.
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Genom hela området går befintlig cykelbana, från norra (GC-bron) till södra delen
av planområdet.
I den vänstra delen av området, mellan de bef. och planerade byggnader, på ca 0,4
ha. befiner sig en gammal deponi. Området avses täckt med tätande skikt, som
förhindrar infiltration. I sydvätra delen finns det område med arkeologi på ca 0,4 ha.
Norr om området under väg 24 finns två ledningar där avvattningen från området
sker idag. Se bild 2.
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Bef. D500 BTG
Bef. D600 BTG

Bild2: Befintliga ledningar (hitta.se)

3.3.

Beräkningsförutsättningar
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Kontroll och dimensionering av dagvatten har gjorts med förutsättningar enligt
nedan. En grundläggande strävan är att den s k ”naturliga” avrinningen, dvs från
den befintliga åker- och naturmarken bibehålls efter exploatering.
Dagvatten för området beräknas enligt Svenskt Vatten P104 ”Nederbördsdata vid
dimensionering och analys av avloppssystem” samt Svenskt Vattens publikation
P110 med avseende på bestämning av återkomsttider. Vid dimensionering av
dagvatten används definition tätortsbebygelse, och kravet för beräkning för
ledningar är återkomsttid på 5 år vid fylld ledning och 20 år vid trycklinje i marknivå.
För magasin är återkomstid 20 år.
Vid ett regn med en återkomstid på 20 år och en varaktighet på 10 min genereras
det 287 l/s, ha. För att ta hänsyn till klimatfaktorer skall intensiteten multipliceras
med en klimatfaktor på 30 %. Detta innebär en nederbördsintensitet på 373 l/s, ha.
Avrinningskoefficient är ett uttryck för hur stor del av nederbörden som avrinner
efter förluster genom avdunstning, infiltration och absorption av växtlighet eller
genom magasinering i markytans ojämnheter.
Beräkningsförutsättningar:
·

Regnintensitet med återkomsttid 5 år, 20 år och 100 år.

·

Avrinningskoefficient 0,9 för takytor, 0,8 för hårdgjord mark, övrig
kvartermark 0,2, gröna ytor med tätande skikt (deponi/arkeologi) 0,4 och 0,1
för grönytor.

·

Reglerat utflöde från planområdet begränsas till totalt 35 l/s.

·

Kontroll extrem nederbörd, 100-års återkomsttid.
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3.4.

Planerad utbyggnad

Inom planområdet planeras byggnation av lokalgata, villor, radhus, förskolan samt
grönområde. Följande ytor:
·
·
·

Bostadshus 17 100 m2
Lokalgata 13 700 m2
Grönyta 74 200 m2

Total kvartersmark med byggnader och gator utgör 10,5 ha.
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Parkområde utgör 7,8 ha. Område med arkeologi utgör ca. 0,4 ha och gammal
deponi 0,4 ha.

Bild3: Planområdet (Laholms kommun)
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4. Befintliga förhållanden
4.1.

Topografi

Se Bilaga 2 för redovisning av topografi, avrinningsområden och lågpunkter vid
planområdet.
Området i stort sett sluttar från söder till nordost från nivån +31 till +26.

4.2.

Geologi och grundvatten

I den geotekniska undersökninger framgår att översta jorden i området utgörs av
sand och grusig sand. Grundvattennivån varierar med årstiden och översiktlig
uppskattas nivån ligga ca 2 m under markytan. Det bedöms att möjlighet för lokalt
omhändertagande av dagvatten är lämplig inom planområdet.

4.3.

Befintligt dagvattensystem

Väster om planområdet, längs väg 585, och inne i bostadsområdet finns en 500 mm
betongledning som avvattnar vägen, enstaka villafastigheter och sannolikt åkermark
i väster. Denna ledning övergår till 600 mm betongledning som går under väg 24
och mynnar i det allmänna ledningsnätet. Planområdets största delen avvattnas
idag via två 600 mm betongledningar som går under väg 24 och mynnar i den
allmänna ledningsnätet, se bild 2.
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5. Utredning planområdet
5.1.
Generellt om dagvattenhantering för
planområdet
Utgångspunkten i beräkningarna är att framtida exploateringsområden som
hårdgörs ej ska belasta recipienten mer än i dagsläget. Därför har utgående flöde
efter fördröjning begränsats inom planområdet till 35 l/s. Utflödet sker via planerad
fördröjningsdamm strax söder om väg 24.
Även om uppskattat befintlig belastning på recipienten är densamma efter
exploatering innebär den förväntat höga andelen hårdgjorda ytor att
dagvattenflöden vid intensiv nederbörd kommer att öka kraftigt jämfört med
naturmarksavrinning. För att kunna ta hand om flödet behöver tröga system
utformas där dagvatten magasineras, infiltreras eller på annat vis fördröjs innan det
når ledningsnätet för att efterlikna avrinningen från naturmark. Eftersom området är
så pass stort bör magasinering och fördröjning ske i flera steg för att skapa ett
hållbart dagvattensystem. Fördröjning bör tillämpas nära källan och samlat, vilket
innebär att fördröjningsåtgärder bör göras såväl på kvartersmark som allmän plats.
Oavsett vilken nivå man väljer för dagvattenanläggningens kapacitet kommer alltid
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en mer extrem nederbörd att innebära att man även bör säkra området mot
översvämning då ledningssystemet går fullt. Det kan göras via en genomtänkt
höjdsättning av området, där i detta fallet vattnet leds till översvämningsytor.
Bästa lösning blir anläggandet av fördröjningar, ett magasin och en ny
dagvattenledning 600 mm betongledning under väg 24 som sedan kopplas på
befintlig ledningsnät.

5.2.

Dagvattenhantering för kvartersmark

För att skapa ett mer hållbart dagvattensystem för ett större område med förväntat
stor andel hårdgjorda ytor krävs fördröjning nära källan. Det skapar en större
säkerhet i systemet och innebär att dagvattenledningar kan erhålla mer rimliga
dimensioner och förläggningsdjup vilket i sin tur påverkar möjligheten att
magasinera dagvatten på allmän plats på ett positivt sätt.
Inom kvartersmark upprättas förbindelsepunkt för dagvatten. Ytvatten från tak och
övriga hårdgjorda ytor ska i möjlig mån avledas till svackdike inom fastigheten.
Dräneringsvatten kopplas i förbindlsepunkter på framsidan av fastigheter, som
sedan leds till magasinet via dagvattenledningar. En del av nya byggnader
avvattnas direkt i dagvattensystemet utan att först infiltreras, se Bilaga 1.
Vägar ska avvatnas till infiltrationsytor i park och naturområden, och där det inte är
möjligt avvatnas gator direkt via rännstensbrunnar.
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Ytterligare åtgärder som kan göras för att skapa en trög avledning på kvartersmark
är att ytvatten från tak ovh övriga hårdgjord ytor ska i möjlig mån avledas till
infiltrationsytor inom fastigheten. Exempelvis kan stuprör anslutas mot dränerande
ytor, se bild 4, andel hårdgjord yta regleras,takytor magasinera dagvatten m m.

Bild4: Tak- och ytvatten leds över markyta till infiltrationsstråk (Svenskt Vatten
P105)
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5.3.

Avvattning av park- och naturområde

I park- och naturområde anlägg dränerade infiltrationsytor, infiltrationsdike,
översvämningsytor och fördröjningsdammar.
För exploatering behöver åtgärder vidtas för att förhindra att planområdet
översvämmas vid maximal naturmarksavrinning. I detta syftet har flera
översvämmningsytor föreslagits där ytorna tidvis kommer att stå under vatten.
Exakt höjdsättning görs i detaljprojekteringen.
Nedan visas några bildexempel på öppen dagvattenhantering.
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Bild5: Infiltrationsstråk i gräsmatta. (Svenskt Vatten P105)

Bild6: Princip infiltrationsstråk/svackdike. (Svenskt Vatten P105)
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5.4.

Dagvattenmagasin för samlad fördröjning

Till magasinet ska allt dagvatten från planområdet ledas för fördröjning innan det
släpps vidare i ledningssystemet, se bilaga 1. Dagvattenmagasinet placeras i ett
område som naturligt är lägre än planerad bebyggelse för att få självfall från alla
dagvattenledningar. Magasinet utformas som ett torrt magasin, dvs magasin utan
vattenspegel med en släntlutning på 1:5. Magasinet utformas med otätad botten.
Reglerings volymen i dagvattenmagasin bör vara minst 3132 m3, se beräkning i
tabell 1. Utlopp från magasinet är flödesreglerat till 35 l/s.
Beräkningen är gjord för 20-års regn som även inkluderar framtida klimatpåslag på
30%.
Tabell 2: Dagvattenberäkning fördröjningsmagasin
Beräkning av magasinsvolymer och dagvattenflöden
Avrinningskoefficienter
Tak
Hårdgjorda ytor
Övrig kvartermark
Grönyta med
tätande skikt
Grönyta

0,9
0,8
0,2
0,4
0,1
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Förutsättningar
Utlopp från magasin
Avrinningsyta
Magasinsvolym
1-års regn
2-års regn
5-årsregn
10-års regn
20-års regn
100-års regn
20-års regn (vattenmättade mark)

35
215 000

l/s
2
m

893
1180
1738
2355
3132
6015
6300

m
m3
3
m
m3
m3
3
m
m3

3

Vid extrem situation, 20-års regn med vattenmättade förhållanden eller 100 års
regn, krävs fördröjningsvolym på 6300 m3. Vid sådana tillfällen föreslås
infiltrationsyta runt fördröjningsmagasin. I den norra delen utformas en tät vall och
skärm som skydd för väg 24. I södra delen är den begränsad mot befintlig mark.
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5.5.

Dagvattenrening

Dagvattenrening från området sker i huvudsak genom passage i svackdike och
utjämningsmagasin där sedimentering sker.

5.6.
Kontroll av extrem nederbördssituation och
sekundära vattenvägar
Utredningen har utfört kontroll av en extrem nederbördssituation vid ett 100-års
regn. Förslag på höjdsättning av nya lokalgator samt tomtmark har tagits fram, se
bilaga 1. Enligt den förslagna höjdsättning så faller markytan mot lågpunkter där
infiltrationsytor är placerade, och avvattningen leds till fördröjningsdammen som i
sin tur bräddar runt dammen och tillfäligt fördröjer 100-års regn och skyddar
vattenflöden mot väg 24. Åtgärder i form av invallning eller tätskärm runt magasin
redovisas i bilaga 1. Då det idag innan exploateringen rinner ut dagvatten på GCbanan och sedan i två ledningar som mynnar i bef. ledningsnät bedöms
exploateringen med vidtagna försiktighetsåtgärder, ej försämra
dagvattenhanteringen nedströms planområdet vid extrem nederbördssituation.
För nederbördsituation med regnåterkomsttid 20-år och vattenmättad markyta,
eller 100-års regn är höjdsättningen av området av stor vikt. Byggnader höjdsätts så
att infiltrationsytor och gator kan fungera som sekundära vattenvägar/fördröjningar
då ledningssystemet går fullt.
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En grov höjdsättning av området visar på att gatorna kan erhålla lutning mot
fördröjningsmagasin där vatten ytledes kan samlas för att undvika översvämning av
känsliga ytor.
Viktigt är att man vid höjdsättning av tomter ser till att vatten kan rinna av mot gatan
och infiltrationsytor via markytan dvs. byggnader ska anläggas på sådan höjd att
lutning mot gatan och svackdiken erhålls. Rekommenderad höjd för planerad
bebyggelse är minst 0,3 m över gatan.
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