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En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för detaljplan för Åmot 2:4
där ny bostadsbebyggelse ska uppföras. Området utgörs i dag av ett grönområde
med en sänka som utgör ett naturligt magasin för dagvatten vid stora regn och
har därför en viktig funktion vid skyfall. Enligt gällande detaljplaneförslag kommer
en stor del av grönytan behållas till rekreation och dagvattenmagasinering.
Dagvattenhanteringen i planområdet föreslås utformas med ett ledningssystem
som leder dagvatten från gator och kvartersmark till en dagvattendamm i
grönområdet. Ett dimensionerande 20-årsregn ger att en magasinsvolym på 113
m3 behövs i området. Denna damm fylls på med vatten vid regn som sedan rinner
undan och lämnar en torr sänka med planteringar som utgör ett positivt inslag i
området och medverkar till att behålla biologiska värden. Grundvattennivån är
osäker i området och behöver undersökas noggrannare. Om förhållandena tillåter
kan dammen utformas som en infiltrationsanläggning. Om det krävs anläggs en
anslutning med flödesreglering till en anslutande dagvattenledning i Birger Pers
väg. Då området har pekats ut som viktigt ur dagvattensynpunkt rekommenderas
att en vidare skyfallsanalys utförs för området. I denna behöver den nya
utformningen för Birger Pers väg med tillhörande dike finnas med tillsammans
med den nya utformningen för planområdet. Med hjälp av denna analys kan man
ta fram en slutlig lösning för att anpassa magasinet i området till den volym som
förväntas avrinna hit vid skyfall. Ett alternativ som kan beaktas är att skapa en
anslutning mellan magasinet och Birger Pers väg. Detta skulle leda regnvolymer
från ett större område hit och på så sätt utnyttja planområdets fulla kapacitet till
skyfallsmagasinering.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
Detaljplan för del av Åmot 2:4 är en del av vision Mellbystrand, ett projekt för
Mellby centrum och några utvalda angränsande områden, med ambition om en
enhetlig gestaltning och ett främjande av områdets identitet och kvaliteter.
Detaljplan för del av Åmot 2:4 är en av sju detaljplaner som ska tas fram mot
bakgrund av arbetet med Vision Mellbystrand. För den aktuella detaljplanen är
syftet att bredda utbudet av bostäder i Mellbystrands kustområde. Genom att
planlägga området vill kommunen också bidra till att tillgängliggöra grönområdet
och på så vis verka för främjande av riksintresset för friluftsliv.

1.2

Uppdraget
Uppdraget som har givits till Ramboll av Laholms kommun innebär att ta fram en
dagvattenutredning som ett underlag till detaljplanens utformning och
bestämmelser.

2.

Förutsättningar

2.1

Riktlinjer för dagvattenhantering
De riktlinjer som gäller för dagvattenhantering i Mellbystrand är satta av VAorganisationen LBVA. Enligt deras praxis ska omhändertagande och fördröjning av
dagvatten utföras nära källan, på allmän platsmark. En klimatfaktor 1,3 ska
användas i dimensionerande beräkningar och riktlinjer enligt Svenskt vattens
publikationer P110 och P105 ska ligga till grund för utformningen. LBVA har angett
att man vill undvika täta dagvattenanläggningar då man vill främja en
grundvattentillrinning.
För den aktuella utredningen ska en dagvattenlösning tas fram som kan hantera
ett 20-årsregn. Vidare ska en strategi för hantering av ett 100-årsregn föreslås.

2.2

Koordinat- och höjdsystem
Ritningar och figurer är ritade i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och
höjdsystem RH2000.
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2.3

Underlag och källor
Erhållet underlag från Laholms kommun/LBVA:
•
Plankarta daterad 20190717
•
Utkast till planbeskrivning, daterat 20190718
•
Utdrag ur primärkarta
•
Höjddata
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•
•
•
•
•
•
•
•

Befintligt VA-nät
Vision Mellbystrand, Fredblad, 2012
Vision Mellbystrand dagvattenutredning, WSP, 2013-06-14
Ytavrinningsplan och översiktlig riskvärdering i samband med kraftig
nederbörd i Skummeslöv och Mellbystrand, DHI, 2013-11-29
Laholms kommuns Grönområdesutredning med tillägg, 2015-12-15
Laholms kommuns Klimatanpassningsplan, 2015-02-24
Rutiner och praxis, LBVA, 2017
Ändringar och tillägg, Rutiner och praxis, LBVA, 2017
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Publikationer från Svenskt vatten:
•
P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Råd vid planering och
utformning, augusti 2011
•
P110 Avledning av dag-, drän-, och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, januari 2016

2.4

Befintliga förhållanden

2.4.1

Planområdet idag
Planområdet är placerat en liten bit nordöst om Mellbystrand centrum i ett område
med villabebyggelse. Vägarna Birger Pers väg och Marias väg ramar in området i
söder respektive i öster och ingår i planområdet men har sin egen
dagvattenhantering och ingår därför inte i utredningsområdet för
omhändertagande av dagvatten. Övriga sidor angränsar till bebyggda fastigheter.
Planområdet innefattar totalt ca 1,5 ha. Med gatorna borträknade kvarstår ca 1,3
ha.
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Figur 1 Ortofoto där planområdesgränsen är utritad i rött.
2.4.2

Natur- och kulturintressen
Planområdet utgörs idag av ett grönområde som innefattas i ett område berört av
ett riksintresse för friluftsliv. Området är i övrigt inte skyddat av något intresse
som t ex naturskydd eller strandskydd. I kommunens grönområdesutredning har
planområdet pekats ut som en viktig del av en rekreationsled mellan
grönområden, det är därför viktigt att naturliga gångstråk genom området behålls.

2.4.3

Topografi och markslag
Planområdets topografi framgår i Figur 2 nedan. Den lägsta punkten på nivå +6,5
finns i de nordvästra delarna. Hela den västra delen utgör ett instängt lågområde.
Detta lågområde sträcker sig till en viss del västerut utanför planområdet. De
högsta punkterna inom området ligger på nivå +9,4. Gatan söder om området
utgör en flödesbarriär för lågområdet och ligger på ca+7,5.
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Figur 2 Höjdmodell över planområdet baserad på höjddata från Laholms kommun.
Områdets befintliga grönområde är idag delvis bevuxet med tallar och björksly
samt några ekar i det nordöstra hörnet. Lågområdet i de västra delarna täcks
delvis av en björkdunge, här är marken fuktig och om vintern kan det vara
stående vatten här.
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2.4.4

Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi
Underlag från SGUs jordartskarta visar att planområdet täcks av flygsand, detta
framgår av Figur 3 nedan. Underliggande jordlager utgörs av morän. Flygsand
som tillkommer genom vindavsättning är finkornig och jämnkornig och har
därmed god genomsläpplighet.
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Figur 3 Utdrag från SGUs jordartskarta och ungefärlig placering av
grundvattenmätning från 2012 markerad med röd prick.
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I dagvattenutredningen för Vision Mellbystrand redovisas resultatet från en
mätning i grundvattenrör som utfördes i området av WSP 2012-11-23. En
grundvattennivå uppmättes då till +7,0 i den punkt som låg närmst planområdet
där markhöjden var +7,5. Mätpunktens placering är ungefärligt utmärkt i Figur 3.
I planbeskrivningen framgår det att det idag ibland kan stå vatten i det västra
området, här finns en svacka där marknivåerna går ner till + 6,5. Då underlaget
från SGU tyder på att marken har god genomsläpplighet borde detta stående
vatten utgöras av grundvatten och inte av ansamlat dagvatten. Grundvattennivån
förväntas variera med topografin och ligga lite lägre i områden med lägre
marknivåer. Grundvattennivån inom planområdet vintertid kan baserat på detta
uppskattas ligga mellan +6,5 och +7. Variationer över året är enligt konsultation
med en geohydrolog gissningsvis mindre än 1 m. Den tid på året då intensiva regn
inträffar, under sommarmånaderna, ligger mellan den högsta grundvattennivån i
mars-april och den lägsta i september-oktober. Det bedöms utifrån detta att det
finns en risk att grundvattennivån i området kan ligga i nivå med +6,5 m även
under perioden med intensiva regn.
2.4.5

Befintlig avvattning
En tidigare utredning av DHI (2013) redovisar resultatet från modellberäkningar
med ett 100-årsregn med 30 min varaktighet vid torra förhållanden och en
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infiltrationskapacitet på 10^-5 m/s. Figur 4 visar ett utklipp från resultatet som
rapporten redovisar.
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Figur 4 Maximala översvämningsdjup och huvudsakliga flödesvägar enligt
beräkningar gjorda av DHI presenterade i Ytavrinningsplan och översiktlig
riskvärdering i samband med kraftig nederbörd i Skummeslöv och Mellbystrand,
2013-11-29
Utifrån beräkningarna har man i rapporten klassat olika områden utifrån hur
viktiga de är ur översvämningssynpunkt. Planområdet och även området på andra
sidan om Birger Pers väg har här klassats som mycket viktig, detta visa i Figur 5.
Kriteriet för denna klassning är att det vid den redovisade simuleringen med 100årsregnet (Figur 4) uppstått vattendjup > 0,5 m eller ett större område med
vattendjup > 0,2 m. DHIs rapport redovisar vidare ett förslag för att förbättra
dagvattensituationen som bland annat innebär att ett dike anläggs längs Birger
Pers väg som förbättrar skyfallsavledningen ner mot kusten. Detta koncept har
sedan förverkligats. Birger Pers gata har lagts om och fått ett ändrat fall från
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bombering till att skeva från norra till södra sidan av vägen där ett dike har
anlagts som leder västerut.

Figur 5 Utklipp från DHIs rapport (2013) där orangemarkerade områden har
klassats som mycket viktiga.
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Med hjälp av analys i beräkningsverktyget Scalgo har avrinningsområdet för
dagvatten som rinner in i området uppskattats för samma regn som i DHIs analys,
ett 100-årsregn med 30 min varaktighet. Figur 6 visar flödesvägar och ett
avrinningsområde i grönt baserat på marknivåer från den nationella
höjddatabasen. Denna visar marknivåer innan Birger Pers väg byggdes om. Det
nämnda diket som har anlagts på den södra sidan av Birgers väg finns inte med i
denna markmodell. När en uppskattning av detta dike förenklat inlagt i Scalgo tas
med i analysen minskar avrinningsområdet till det blåmarkerade området. Den
större delen av det ursprungliga avrinningsområdet har alltså runnit in i
planområdet söderifrån via Birger Pers väg. Enligt den gjorda uppskattningen kan
det nyanlagda diket leda bort en del av detta vatten så att belastningen på
översvämningsytan i planområdet minskas.
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Figur 6 Avrinningsområden från en Scalgo-analys där grönt avrinningsområde är
framtaget från höjdmodellen där inget dike är inlagt och det blå området är det
reducerade avrinningsområdet efter att ett uppskattat dike längs Birger Pers väg
har lagts in i höjdmodellen.
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Med hjälp av beräkningsverktyget Scalgo har även den volym som ansamlas inom
planområdet tagits fram, dessa redovisas i Tabell 1. Figur 7 nedan visar resultatet
av marköversvämning för ett 100-årsregn med 30 min varaktighet, alltså det regn
som använts i DHIs beräkningar. I Scalgo-analysen räknas dock ingen infiltration
med vilket gör att mer vatten samlas på ytan, denna analys överdriver alltså
resultatet jämfört med DHIs beräkningar.
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Figur 7 Översvämningsutbredning vid ett 100-årsregn med 30 min varaktighet där
bilden till vänster visar resultatet utan ett dike och bilden till höger visar resultatet
efter att ett uppskattat och förenklat dike lagts in i modellen.
Tabell 1 beräknade översvämningsvolymer (m3) inom planområdet vid ett 100årsregn med hjälp av beräkningsverktyget Scalgo. Ingen infiltration är inräknad.

Utan dike
Med ett uppskattat förenklat dike
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2.4.6

100-årsregn med 30 min varaktighet
(57 mm)
2020
1300

Befintliga ledningar
Anslutning av dagvatten till ledningsnät kan ske via en förberedd avsättning i
Birger Pers väg enligt Figur 8 och Figur 9 nedan.

9 av 26

Dagvattenutredning för DP Åmot 2:4
Unr 1320044257

o:\mma1\wva\2019\1320044257\4_proj\text\rapport_åmot_2_4_191025.docx

Figur 8 Befintlig avsättning för anslutning av dagvatten från planområdet.

Figur 9 Förstoring av Figur 8. Anslutning för dagvatten i Birger Pers väg har
vattengång +5,69 m och ansluter till en betongledning av dimension 500 mm.
Inom planområdet finns två servitutsområden i det nordvästra hörnet. Enligt
uppgift från Laholms kommun finns det här en 400 m lång jordvärmeslinga på 1
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m djup under marken. Söder om servitutområdena ska det dessutom finnas en
dagvattenledning i tegel. Denna leder ut till Laholmsbukten men exakt placering
är inte känd. Ledningen har idag ingen funktion och är planerad att rivas.
2.4.7

MKN och naturvärden
Recipient för dagvattenledningsnätet är Laholmsbukten. Tabell 2 nedan visar den
aktuella statusklassningen 2019-09-24. Den ekologiska statusen är bland annat
baserad på höga halter av kväve och fosfor. Utöver de överallt överskridande
ämnena Bromerad Difenyleter, Kvicksilver och kvicksilverföreningar är det endast
Tributyltennföreningar bland kemiska ämnen som ligger till grund för klassningen.
Kvalitetskravet för recipienten är god kemisk ytvattenstatus (till 2021) och god
ekologisk status till år 2027.
Området berörs också av ett skyddat område för tillfredsställande
badvattenkvalitet.
Tabell 2 Berörd vattenförekomst som utgör recipient för ledningsnätet.
Vattenförekomst

Administrativ
beteckning

Ekologisk
status

Kemisk
status

Kemisk status
utan överallt
överskridande
ämnen

Laholmsbukten

SE563330124600

Måttlig

Uppnår
ej god

Ej klassad

Vid infiltration är det den preliminära vattenförekomsten för grundvatten i
Mellbystrand som berörs. Denna ligger inom området för Laholms
dricksvattenförsörjning men berörs inte av något vattenskyddsområde.
Grundvattenförekomsten har enligt gällande klassning 2019-09-24 god kvantitativ
och kemisk status, vilket framgår i Tabell 3.
Tabell 3 Berörd vattenförekomst som påverkas vid infiltration av dagvatten.
Vattenförekomst
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Grundvattenförekomst
Mellbybystrand

Administrativ
beteckning
SE626460375755

Kvantitativ
status
God

3.

Framtida förhållanden

3.1

Planområdets föreslagna utformning

Kemisk
status
God

Planförslagets utformning innebär nybyggnation av radhus eller kedjehus, en
bibehållen grönyta i de lägre delarna i väster, en parkering och en icke hårdgjord
gång-/cykelväg för ett bibehållet rekreationsstråk genom området. Ett utklipp från
gällande planförslag daterat 2019-07-17 visas i Figur 10 nedan.
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Figur 10 Plankarta för detaljplan för del av Åmot 2:4 daterad 2019-07-17.
Utifrån gällande planbeskrivning, daterad 2019-07-18 och tillagda uppgifter från
kommunen eller LBVA kan följande uppgifter läggas till:
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•
•
•
•

Kvartersmarken kan styckas upp i fastigheter med en minsta area på 200
m2 och en största yta på 500 m2.
Parkeringsytan ska ha plats till 20 parkeringsplatser.
Gång-/cykelstråket är inritat med 5 m bredd men behöver enligt
kommunen inte mer än 3 m för att uppfylla önskad funktion.
En transformatorstation planeras inom området med markeringen E 1,
denna byggnad förväntas bli ca 3,4 * 3,5 m.
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•

3.2

Alla fastigheter kommer förses med en dagvattenservis. För fastigheter
mot Marias väg kommer serviser antagligen behöva anslutas till
dagvattenledning i denna gata.

Höjdsättning
Planen är ännu inte höjdsatt. I denna dagvattenutredning redovisas ett föreslagen
till grov höjdsättning för väg och fastighetsmark, se avsnitt 4.4.

3.3

Skydd mot stigande vattennivå
I kommunens klimatanpassningsplan som togs fram 2015 står det angivet att ny
bebyggelse ska ha en nivå för färdigt golv på minst 4,5 m över havet. I och med
att befintlig marknivå ligger över +6 kommer planområdet inte påverkas av havet.

4.

Föreslagen dagvattenhantering

4.1

Struktur/princip för dagvattenhanteringen
Den framtagna lösningen har som utgångspunkt att dagvatten som genereras
inom området ska kunna fördröjas och infiltreras i den planerade grönytan.
Grundvattennivån är dock inte tillräckligt noggrant fastställd för att kunna
garantera att den föreslagna lösningen kommer kunna anläggas som en
infiltrationsyta. Utformningen är därför även anpassad utifrån den eventuella
förutsättningen att magasinet kommer behöva anslutas till ledningsnätet med
reglerat utflöde. Utöver fördröjning av flöden vid dimensionerande regn har
utformningsförslaget tagits fram för att skapa så stora volymer som möjligt för
magasinering av regn vid ett skyfall. På så vis kommer ytan även i framtiden
fungera som skyfallsmagasin.
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Principen för dagvattenhanteringen innebär att dagvatten från gata och fastigheter
avleds till fördröjningsmagasinet genom brunnar och ledningar i gatan. I denna
utredning har det bortsetts ifrån att några av fastigheterna troligen kommer att ha
sin servis ut mot Marias väg. All fastighetsmark har därför räknats med i de
flödesberäkningar som ligger till grund för dimensionering av anläggningen.
En grov höjdsättning har tagits fram där den planerade lokalgatan som har getts
ett jämnt fall från anslutningen i Marias väg till anslutningen i Birger Pers väg, se
vidare under 4.4. Principen för höjdsättningen är att leda dagvatten mot
magasinet i första hand och i andra hand ut ur området söderut till Birger Pers
väg. För att undvika att dagvatten rinner in på grannfastigheten i väst krävs att en
mur upprättas längs den planerade parkeringen.
Följande principer ligger till grund för den framtagna lösningen:
•

Fastighetsmark är höjdsatt med en högsta punkt 40 cm över gatan för att
få ett fall på minst 1% från byggnaden mot gatan enligt riktlinjer från
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•

•

Svenskt vattens P105 (de tre närmsta meterna är rekommendationen att
ha en lutning på 1:20).
Slänter i det föreslagna magasinet är utformade med lutning 1:5 på ena
sidan och 1:6 på andra sidan. Rekommendation enligt P105 är en
släntlutning på 1:4-1:10.
Ledningar ska ha en täckning på minst 1,2 m över hjässan.

o:\mma1\wva\2019\1320044257\4_proj\text\rapport_åmot_2_4_191025.docx

Riktlinjer för utredningen anger att dagvattenhanteringen ska kunna omhänderta
ett 20-årsregn. Motsvarande riktlinjer från Svenskt vatten gäller
rekommendationen för tät bebyggelse enligt P110. För denna bebyggelsetyp gäller
följande:
•
Trycklinjen vid ett 5-årsregn ska inte överstiga ledningens hjässa
•
Trycklinjen vid ett 20-årsregn ska inte överstiga marknivå
•
Dräneringsledningar i gatan ska dessa enligt motsvarande krav inte
dämmas upp vid ett dimensionerande 5-årsregn

Figur 11 Föreslagen dagvattenlösning med dagvattenledningar som leds ut till ett
magasin i grönytan. Utritade sektioner i figuren visas i bilaga 2.
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4.2

Avrinning enligt ny utformning
Områdets lågpunkt kommer enligt förslaget fortsatt finnas i den västra delen av
området. Grönytan kommer enligt höjdsättningen naturligt att avvattnas mot den
föreslagna dammen i denna lågpunkt. Avvattningen från fastigheter och
lokalgatan kommer med hjälp av ledningsnätet avvattnas till dammen. Vid större
regn, då ledningsnätet är uppfyllt, kommer däremot markavrinningen ske på
gatan direkt ut på Birger Pers väg. Där det kommer att rinna vidare till diket längs
den södra sidan av vägen. Grönytan kommer alltså inte omhänderta
skyfallsavrinning från hela planområdet. För att kunna leda en del av lokalgatans
avrinning till grönytan föreslås att ett avledande farthinder placeras i den norra av
gatans böjar, se Figur 12.
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Figur 12 Princip för avrinning i området. Blå pilar visar riktningen på ytliga
rinnvägar vid skyfall då ledningsnätet är uppfyllt. Ett föreslaget farthinder visas
med svart streck.

4.3

Flöden och fördröjningsvolymer
Ett framtida dimensionerande flöde har beräknats utifrån planerad
markanvändning i planområdet enligt Figur 13 och antagna avrinningskoefficienter
enligt Tabell 4. Den totala reducerade ytan 0,49 ha som kommer bidra till
avrinnande flöde kan jämföras med det den nuvarande som uppskattas till 0,13
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ha. Denna area är baserad på en antagen avrinningskoefficient på 0,1 för hela
området som upptas av ett grönområde.
Tabell 4 Ytor av olika markanvändning inom planområdet och deras respektive
reducerade area.
Area
(ha)

Totala
området

Marktyp

Avrinningskoefficient

Red area
(ha)

Red area
(m2)

0,714

Kvartersmark,
radhus

0,50

0,357

3568

0,343

Grönytor

0,10

0,034

343

0,085

Lokalgata,
asfalterad

0,80

0,068

681

0,045

Parkering, grusplan

0,20

0,009

89

0,086

Gångstig, grusad

0,20

0,017

172

0,001

Byggnad

0,90

0,001

11

0,38

0,486

4592

1,274

Dimensionerande flöde för den planerade markanvändningen vid 20-årsregn har
beräknats utifrån Dahlströms formel (2010) enligt Svenskt vatten P110, med en
klimatfaktor 1,3 till 171 l/s. Den befintliga belastningen från området har istället
räknats fram för ett 10-årsregn utan klimatfaktor utifrån antagandet att befintligt
ledningsnät har dimensionerats utifrån det. Detta flöde uppgår till 29 l/s och
bedöms vara det tillåtna flödet att ansluta till den befintliga dagvattenledningen i
Birger Pers väg.
Den fördröjningsvolym som krävs för att fördröja 20-årsregnet för framtida
exploatering till det tillåtna utflödet 29 l/s blir 113 m3. Dimensionerande
varaktighet blir 30 min. Avtappningstiden uppgår till ca 1 timme. Samma utflöde
kan också uppnås med infiltration. Då infiltrationskapaciteten i området antas till
10^-4 m/s krävs en yta på 300 m2.
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Tabell 5 Sammanställning av parametrar för dimensionering av en
dagvattenanläggning i området.
Dimensionerande flöde

171 l/s

Tillåtet utflöde
Fördröjningsvolym
Dimensionerande varaktighet

29 l/s
113 m3
30 min

Motsvarande infiltrationsyta

300 m2
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Figur 13 Kartering av ytor enligt detaljplaneförslaget (detaljplan för del av Åmot
2:4 daterad 2019-07-17). Kvartersmark är markerad i gult, asfalterad gata i grått,
parkering i blått, g/c-väg i brunt och grönyta i grönt.

4.4

Höjder
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En grov höjdsättning har tagits fram enligt principer angivna ovan. Dessa
redovisas i sektioner och i planritning i bilagor 1 och 2.
Utöver de nämnda principerna för höjdsättning av gata och fastighetsmark
behöver höjder mot angränsande fastigheter beaktas. Enligt befintlig utformning
som visas i Figur 2 utgör de västra delarna ett lågområde i planområdet, detta
sträcker sig idag in på den angränsande fastigheten i väster. Marken längs
fastighetsgränsen och den planerade parkeringsytan behöver därför höjas för att
hindra vatten från att rinna över på grannfastigheten vid ett skyfall. Den rinnväg
som tillåts ut ur området vid ett skyfall ska leda ut på Birger Pers väg, härifrån
leds flödet ner i det befintliga längsgående diket men kommer även att ledas
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ytledes på gatan västerut vilket framkom av Figur 4. Befintliga höjder på Birger
Pers väg är ca +7,5. Denna höjden är tagen från ett underlag med glest placerade
inmätningar och får anses ha en viss felmarginal gällande högsta anslutande höjd i
gata. Höjder längs angränsande fastigheter kommer behöva vara högre än denna
för att hindra att vatten rinner över från planområdet.
Lokalgatan får en lutning som uppgår till 0,6 %, denna lutning är tillräcklig för att
naturlig avrinning ska kunna ske till utsatta brunnar i gatan.
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I Figur 14 redovisas de förslag gällande höjdsättningen som är den del av det
framtagna förslaget för dagvattenhanteringen. Dammens ungefärliga utbredning
vid ett 20-årsregn redovisas i Figur 14. Figuren visar även den ungefärliga
utbredning av den vattenvolym som samlas här vid ett skyfall då slänterna på
dammen anläggs med den valda släntlutningen upp till ett krön med höjden +7,5
m. Mellan detta krön och fastighetsgräns behöver marken fortsatt slutta uppåt så
att en viss höjdmarginal skapas mot kringliggande fastigheter. Detta för att
säkerställa att inget vatten svämmar över in på fastigheterna vid skyfall. I den
norra delen blir slänterna flackare för att befintliga höjder i stort sätt ska kunna
behållas här där en del av planen utgörs av servitutområdet.

Figur 14 Skiss som visar de olika delarna av föreslagen höjdsättning för området.
Röd text redovisar befintliga höjder, föreslagen utformning är redovisad i svart.
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Parkeringsytan kan enligt förslaget tillåtas att översvämmas vid skyfall men
höjdsätts så att det inte bildas mer än 20 cm stående vatten, den behöver då
ligga på en lägsta nivå + 7,3 m.
Transformatorstationen behöver placeras högre än nivå +7,5 för att undvika att
den skadas vid skyfall.
Ett förslag på att anlägga den mindre grönytan nedsänkt för att skapa ytterligare
volym vid ett skyfall visas i Figur 14.

4.5

Rekommenderade justeringar i planförslag
Det förslag som har tagits fram är baserat på att g/c-vägen endast upptar 3 m till
skillnad från en 5 bredd som är inritad i detaljplanen som utgjort underlaget.

4.6

Teknisk utformning och lösningar för dagvattenhanteringen

4.6.1

Dagvattenhantering för kvartersmark
Principen för områdets dagvattenhantering är att den föreslagna
fördröjningsdammen ska omhänderta dagvattnet för att uppnå rening, fördröjning
och/eller infiltration. Dagvattnet inne på fastigheterna kan förväntas vara betydligt
renare än dagvatten från gatan, detta kan därför gärna låtas infiltrera direkt ner i
grönytor eller grusytor inom tomten.
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Lokal infiltration kan uppnås genom att anlägga stuprörsutkastare som leder
takvatten ut till en avledande 2,5 m ränna av exempelvis betong för att undvika
att belasta husets dräneringssystem. Avledaren leds till en gräsyta men med ett
erosionsskydd av exempelvis grus vid rännans utlopp. Ett exempel visas i Figur 15
nedan.
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Figur 15 Exempelbild på takvattenutkastare som mynnar i en grusyta.
4.6.2

Dagvattenhantering för allmän platsmark
Lokalgatan avvattnas med dagvattenbrunnar via dagvattenledningar, för att leda
gatans dagvatten till grönytans dagvattenmagasin. Det säkerställer att detta
dagvatten som är det mest föroreningsbelastade genomgår rening innan det leds
till dagvattenrecipienten. Avvattning av gatan kan exempelvis utformas genom att
brunnarna placeras i ett veck på ena sidan av gatan, en bit ut från kanten. Denna
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utformning skapar ett flödesstråk i gatan som inte är beroende av anläggning av
kantsten och som säkerställer att dagvatten rinner bort från omgivande tomtmark
och ut ur området vid skyfall.
I anslutning till öppningen mot grönytan i norr föreslås ett farthinder för att leda
dagvatten mot grönytan från den norra delen av gatan. Detta visas i Figur 14.
Farthindret behöver utformas så att det täcker hela gatusektionen och möter
grönytans höjder, så att det inte skapas rinnvägar in mot fastigheterna.
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4.6.3

Dagvattenmagasin
En utformning för ett dagvattenmagasin har tagits fram föreslagen som en smal
dikessektion mellan parkeringen och bebyggelsen i den sydvästra delen av
området och en vidare dammsektion för ytan norr om parkeringen. Förslaget
redovisas i Figur 11 och i bilagor 1, 2 och 3. Enligt den föreslagna utformningen
med flacka slänter från den nya bebyggelsen får dikesdelen, och med en 90 cm
bred botten, får diket en bottennivå på + 6,4 m. Bottenarean blir 270 m2, för att
kunna få en tillräcklig tömning av magasinet via infiltration beräknades en area på
300 m2 behövas. Denna area uppnås efter viss uppfyllnad i magasinet då även
infiltration i slänterna förutsätts. Då det kringliggande materialet i befintlig mark
bedöms ha en god genomsläpplighet kan det finnas goda förutsättningar för att
infiltrera dagvatten i dammen. Detta förutsätter dock att grundvattennivån ligger
på ett tillräckligt djup under dammen vilket behöver undersökas i vidare
grundvattenmätningar. Dammbotten anläggs med sandblandad matjord för
vegetation över ett lager dränerande material av typ grovt grus. Om magasinet
inte kan avvattnas tillräckligt med hjälp av infiltration behöver ett flödesreglerat
utlopp anläggas i botten av magasinet. För att inte infiltrationsytan i botten av
dammen ska sättas igen av inspolat sediment är det viktigt att funktionen i
sandfången i brunnarna fungerar som de ska.
Kapaciteten i magasinet överstiger gott och väl den erforderliga volymen vid ett
20-årsregn, detta tydliggörs i sektionerna i Bilaga 2 där en uppskattad nivå är
utritad vid ett dimensionerande 20-årsregn. Idag ansamlas en stor volym
regnvatten i denna yta vid ett 100-årsregn men den planerade bebyggelsen
medför att en del av dagvattnet kommer att avledas ut mot befintliga gator.
Avrinningsområdet till magasinet kommer alltså bli mindre än för den befintliga
situationen. För att noggrannare utreda erforderlig magasinsvolym vid ett 100årsregn föreslås att en översvämningsanalys görs vid en noggrannare
höjdsättning. Då området har pekats ut som viktigt ur dagvattensynpunkt kan det
vara ett alternativ att beakta att på nytt leda dagvatten från ett större område hit.
Det skulle kunna uppnås genom att anlägga en förbindelse mellan magasinet och
diket söder om Birger Pers väg. Den kan exempelvis utformas som en
dykarledning under vägen som ansluter till diket och magasinet genom
kupolbrunnar.
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Ett bräddavlopp till ledningsnätet bör inte behövas då kapaciteten gott och väl
kommer räcka till att fördröja ett 20-årsregn. Om tömning enbart sker med
infiltration kan ett bräddavlopp dock behövas för extra säkerhet.
4.6.4

Vegetation
För att gynna den biologiska mångfalden är det viktigt att anpassa den nya
anläggningens växtval till den befintliga vegetationen på platsen. På så sätt blir
det en naturlig förstärkning av växtligheten som inte riskerar att sätta befintlig
växtsuccession i rubbning. Inom nämnd begränsning är variation nyckelordet. Man
kan med fördel lämna schaktade ytor öppna, för att på så sätt låta den lokala
vegetationen vandra in i den nya anläggningen och därmed låta naturlig
succession avgöra en del av arterna över tid. Planer för slänter som ska lämnas
helt åt naturlig utveckling och vilka som ska planteras och skötas kan ske redan i
utformningsskedet.
Gällande vegetation i dammens botten föreslås användning av en fröblandning
med fuktälskande vegetation, exempelvis Veg techs ängsfröblandning 6702 Fuktig till blöt jord. På så sätt kan man utmana den nästan oundvikliga invasionen
av vass som uppstår på platser där grundvattenytan ligger precis under
dammbotten. För att undvika vassbildning behövs som regel ett permanent
vattendjup på ca 1 m, vilket inte är aktuellt i detta fall. Man kan även utmana
vassen ytterligare genom att plantera pluggplantor med tolerans för hög fukt. En
stor artvariation är viktigt för den biologiska mångfalden.
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Slänterna ska göras så flacka som möjligt för att eftersträva breda strandzoner.
Släntens bredd ger en större variation i fuktighet, vilket gör att fler olika arter kan
etableras. Det är i slänternas mikroklimat (ståndort) som de flesta dammväxterna
kan planteras. Man kan ytterligare förlänga dessa zoner genom att göra dammens
kontur ringlande istället för rak.
För slänterna föreslås vidare en snabb etablering av växter för att säkerställa en
stark artvariation runt dammen. Man kan exempelvis anlägga pluggplantor
blandat med olika typer av färdiga mattor och ängsfröblandningar. Träd och
buskar anläggs som flerskiktade bryn med en mer enkel sammansättning av arter
som skulle trivas i ståndorten. Här inventeras platsens befintliga vegetation och
brynen placeras fläckvis runt dammen vilket även lämnar platser helt öppna. På så
vis etablerar man en god artvariation närmast vattnet som gradvis avtar mot en
för platsen mer bekant vegetation. Samtidigt tillåter det att de ytor som lämnats
öppna vid schaktning av dammen annekteras av platsens befintliga växter. Växter
i busk- och trädskikt som med största sannolikhet återfinns på platsen kan vara
Tall, Ek, Björk, Rönn, Stenros, Slån och Sälg. Just sälgen blommar tidigt på våren
och utgör således en tidig källa till mat för insekter efter vintern.
4.6.5

Utformning av dagvattendamm
Inom den nedre kanten av dammens slänt (släntfot) görs bottenytan så ringlande
som möjligt i syfte att strandzonerna kan göras längre. Då inlopp och utlopp i
magasinet ligger i nära anslutning till varandra bör dessa avskärmas från varandra
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för att säkerställa att dagvatten leds genom dammen och genomgår rening innan
det leds till utloppet. Detta uppnås exempelvis genom att två dikesfåror skapas
längs hela diket genom en upphöjning i mitten.
Man kan även diskutera ifall anläggning av upphöjningar samt nedsänkningar av
dammbotten är aktuell för att skapa biologisk mångfald. Stora stenar som hittas
under schaktarbetet kan med fördel sparas och läggas gruppvis vid släntfoten för
att skapa små miljöer för exempelvis kräldjur.
Att den nya dammen placeras i nära anslutning till befintliga lågpunkter i området
är positivt då detta påskyndar artetableringen av dammvegetation.
Se även bilaga 3, för förtydligande gällande ovanstående rekommendationer.
4.6.6

Dränvatten
Dräneringsledningar i gatan kan behövas och de behöver då placeras på ca 0,8 m
djup. Den lägsta vattengången blir + 7,0 vilket är den beräknade vattennivån för
magasinet vid ett 20-årsregn. Om det vid en noggrannare mätning av
grundvattennivån visar sig att grundvattennivån riskerar att gå högre än så
behöver en geoteknisk och hydrogeologisk bedömning göras för att svara på om
särskilda dränerande åtgärder behövs.
Om det skulle bli aktuellt att täta dammen kan det behöva anläggas ett
dränerande stråk i området mellan dammen och fastigheter. Detta för att
förhindra att grundvattennivån höjs lokalt i området med ny bebyggelse. Det
dränerande stråket kan då kombineras med dränering av G/c-vägen och bör då
anslutas till det nya dagvattensystemet.
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4.7

Konsekvenser av extrem nederbörd och höjda vattennivåer
Enligt avrinningsanalysen som redovisas i Figur 6 finns det ett rinnstråk från gatan
som tidigare har lett dagvatten från den södra delen av avrinningsområdet in i
området. Den nya utformningen av planområdet innebär att detta rinnstråk skärs
av. För att bedöma konsekvenserna av denna förändring skulle en noggrannare
analys behöva göras för utformningen av Birger Pers väg, det längsgående diket
och planområdets höjdsättning. Det nyanlagda diket utgör redan ett avskärande
stråk som avleder flöde västerut istället för att låta det rinna över gatan. Frågan
är hur stor kapacitet det stråket har och vad som händer när kapaciteten fylls
upp. Det finns en risk att volymer som har ansamlats i planområdet tidigare nu i
högre grad kommer att belasta andra områden. För att noggrannare undersöka
detta rekommenderas det att en översvämningsanalys för den nya höjdsättningen
där också den nya utformningen av Birger Pers väg och det längsgående diket tas
med.
En framtida havsnivåhöjning kan förväntas få konsekvenser som påverkar
förutsättningarna för området. Enligt klimatanpassningsutredningen (2015) ligger
den planerade bebyggelsen gott och väl över den rekommenderade nivån för ny
bebyggelse, +4,5. Utöver den direkta översvämningsrisken förväntas dock även
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grundvattennivån påverkas och även risk för uppdämning från havet i
ledningsnätet. Uppdämningen kommer inte gå så högt att det påverkar
planområdet, enligt de scenarier som beaktas i klimatanpassningsutredningen.
Påverkade grundvattennivåer kan förändra behovet av dräneringsåtgärder i
området i framtiden.

4.8

Konsekvenser av en hög grundvattennivå
För att kunna tillgodoräkna en infiltrationskapacitet i magasinet behöver det finnas
en omättad zon mellan magasinet och grundvattennivån, om grundvattennivån
når upp till magasinbotten finns därmed inte förutsättningarna för infiltration och
magasinet kommer behöva förlita sig på ett flödesreglerat utflöde till
ledningsnätet. Om grundvattennivån visar sig överstiga bottennivån på dammen +
6,4 kommer det att medföra att grundvatten tappas till ledningsnätet via utloppet
i botten av dammen. Om denna avtappning blir betydande kan
dagvattenanläggningen få en negativ inverkan på grundvattenbildningen i
området istället för att bidra till den. I detta fall kan det vara motiverat att istället
anlägga ett tätt magasin. Detta behöver bedömas i samråd med en geohydrolog
och med hjälp av en längre mätserie av grundvattennivåer i området.

4.9

Föroreningsbelastning
Då området i dagsläget är oexploaterat och består av naturliga grönytor är den
bedömda föroreningsbelastningen obefintlig. En nyexploatering kommer därför
ofrånkomligen att öka belastningen av föroreningar på dagvattnet. Betydande
föroreningar som är viktiga att begränsa gäller tungmetaller, olja, suspenderad
substans och organiska föreningar, exempelvis Bensapyren. Trafik är den största
betydande källan men föroreningar kan även härstamma från byggnadsmaterial
exempelvis förzinkade ytor i belysningsstolpar, räcken och
takavvattningsanläggningar.
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4.9.1

Rening av dagvatten
Enligt Stormtacs schablonvärden har olika typer av öppna dagvattenanläggningar
en reduktion av föroreningar enligt nedan Tabell 6. Typer av anläggningar
inkluderar exempelvis svackdike, regnbädd och makadammagasin.
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Tabell 6 Reduktion av föroreningar i en öppen dagvattenanläggning enligt
schablonvärden från Stormtacs databas
Ämne
Suspenderad substans
Olja

Reduktion (%)
70-85
70-95

Bly

55-80

Kadmium

55-85

Kvicksilver
Koppar

15-80
50-65

Zink

50-85

Nickel
Krom

25-75
45-60

Bensapyren

55-85

Planområdet utgör ett väldigt litet område i förhållande till recipientens hela
avrinningsområde och den lilla ökade föroreningsbelastning den medför kan därför
betraktas som försumbar. Trots det är det viktigt att reducera föroreningar från
varje nyexploatering i den mån man kan utifrån perspektivet att varje delområde
är ett litet bidrag till en helhetsbild. Den förväntat goda reningseffekt som kan
uppnås i den rekommenderade magasinslösningen medför en minimerad
föroreningsbelastning från planområdet på recipienten.

4.10

Drift- och underhållsaspekter
För att behålla funktionen i dagvattenanläggningen behöver växtligheten skötas.
På hösten behöver vissna växter skördas och tas bort så att de inte bryts ner och
tillför näringsämnen till recipienten.
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Normalt ska infiltrationen i en gräsyta fungera bra under lång tid då växternas
rötter skapar kanaler ner till det underliggande materialet av grus/makadam.
Sediment kan dock täppa igen håligheter och bör dock fångas upp uppströms
magasinet i ett filter eller sandfång. I detta fall kommer dagvatten ledas till
dammen via brunnar som är försedda med sandfång. Den sedimentavskiljande
funktion som uppnås här borde vara tillräcklig så länge sandfången sköts med
regelbunden tömning.
I det underhåll som krävs ingår också att kontrollera och sköta funktionen i
utloppen från dammen. Om ett reglerat utflöde till ledningsnätet behöver anläggas
i botten av dammen ska detta flöde kontrolleras. Om ett bräddavlopp anläggs
mellan magasinet och dagvattenledning eller dike behöver också dess funktion
kontrolleras och även med avseende på eventuella erosionsskador runt utloppet.
Galler vid in- och utlopp behöver också rensas. Brunnar och rör töms från slam
och grus.
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5.

Fortsatt arbete
I vidare skeden med projektering och utformning av området är det viktigt att
skapa en tydligare bild av grundvattennivåerna inom området. Detta för att på
bästa sätt anpassa utformningen av dagvattenmagasinet och även
dräneringssystem för gata och byggnader.
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Det är även rekommenderat att göra en uppdaterad skyfallsanalys där den nya
utformningen av Birger Pers väg tas med tillsammans med planområdets
planerade utformning. En sådan analys kan visa vilken påverkan de olika
förändringarna har tillsammans på skyfallssituationen och vilken volym som
förväntas ansamlas i det föreslagna magasinet. Det visar även hur kringliggande
områden påverkas av förändringen. Detta resultat blir ett beslutsunderlag för en
slutlig utformning av dammen. Alternativen i detta fortsatta arbete kan vara att
införa en anslutning mellan magasinet och diket längs Birger Pers väg för att
bättre utnyttja kapaciteten till magasinering inom planområdet. Ett annat
alternativ är att dimensionera ner kapaciteten inom planområdet om denna inte
anses behövas i den omfattning som ges av utformningsförslaget i denna
utredning.
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