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1. Sammanfattning
WSP har utrett dagvattenhantering för föreslagen detaljplan för nytt industriområde
i Nyby, Lahoms kommun.
Inom planområdet föreslås en trög avledning av dagvatten för att efterlikna den avrinningssituation som råder innan exploatering skett. Det förslås möjliggöras genom
att dagvatten magasineras dels på kvartersmark men även i gator och i allmänna
dagvattenmagasin i form av dammar innan utlopp sker till recipienten Smedjeån.
I redovisningen av föreslagen dagvattenhantering framgår erforderliga ytor inom
allmän platsmark för samlat omhändertagande och fördröjning av dagvatten.
Platsbesök har gjorts för att studera topografi och befintlig bebyggelse samt uppströms liggande åkermark med förmodat utlopp för dagvatten via det föreslagna
planområdet.
Utredningen ger ett förslag till lösning av dagvattenhanteringen för det aktuella området och lämplig höjdsättning av gator m.a.p. dagvattenhantering.

2. Allmänt
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WSP Sverige AB har på uppdrag av Laholms kommun utfört en dagvattenutredning
som stöd till detaljplanearbetet inom del av Nyby i Laholms kommun. Planområdet
är beläget i sydvästra delen av Laholms tätort, se bild 1. I utredningen har ingått att
ge förslag till en lämplig dagvattenhantering inom det aktuella planområdet men
även för den uppströms liggande åkermark som kan komma att avvattnas via planområdets dagvattenanläggning. I utredningen ges förslag till dimension på ny utloppsledning till Smedjeån där hänsyn tagits till framtida exploatering väster om
västkustbanan och topografin på ledningssträckan.

Laholms tätort

Framtida exploatering ca: 30ha

Väg 521
Aktuellt planområde

Recipient
Smedjeån

Västkustbanan

Bild1: Översiktsbild med planområdet och recipienten markerat.(Google earth)
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3. Förutsättningar
3.1. Tekniskt underlag
Tekniskt underlag för utredningen har varit:
·
·
·
·
·
·
·
·

Primärkarta (Laholms kommun)
VA-ledningskarta (Laholmsbuktens VA)
Teknisk PM Geoteknik, Utbyggnad Nyby industriområde (Grontmij 201305-08)
Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och lösningar. Exempel från Smedjeåns avrinningsområde. (Johan Kling, Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad 2010)
Förslag till ny plankarta (Laholms kommun)
Principskiss för VA-anläggning och ny utloppsledning (Laholms kommun)
Platsbesök i sept 2014
LAS-data från Nationella höjddatabasen

3.2. Beskrivning av recipienten1
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Recipienten Smedjeåns avrinningsområde sträcker sig från Lagans mynning till källorna sydost om Store sjö och omfattar en yta motsvarande 277 km 2. Smedjeåns
hela avrinningsområde är ca 35,6 km lång och ca 6,5 km bred i genomsnitt. Markanvändningen domineras av skogsbruk och jordbruk, det sistnämnda framförallt i
nedre delen av avrinningsområdet. Andelen jordbruksmark uppgår till ca 110 km2
eller 40% av avrinningsområdet. Jordbruksmarken är huvudsakligen knuten till de
nedre delarna av avrinningsområdet, samt mindre områden väster om Store sjö.
Skog förekommer både som tallskog, granskog och olika former av lövskog, vilket
omfattar 94 km2 eller 34% av avrinningsområdet.
Beräkningar som gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen visar att Smedjeåns flöde vid
mynningen i Lagan varierar normalt mellan 0,54 till 24 m3/s. Medelvattenföringen
motsvarar cirka 4 m3/s. HHQ (högsta högvattenföring) har beräknats till 72,61 m3/s

1

Utdrag ur Länsstyrelsens rapport, Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och
lösningar (Johan Kling 2010)
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vid Lagans mynning.
Planområdets
ungefärliga
läge

Bild2: Smedjeåns avrinningsområde med tillståndsgivna dikningsföretag redovisade
i röd färg
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Under slutet av juni 2007 föll ovanligt mycket nederbörd under ett kort intervall.
Från juni och början av juli var nederbördsmängden 400 mm istället för en normal
nederbörd kring 146 mm. Enbart den 21 och 22 juni föll det 85 mm. Den totala nederbördsmängden mellan 16 juni till 7 juli då översvämningen var som störst, motsvarar nästan hälften av årsmedelnederbörden i området. Enbart nederbörden den
21 juni motsvarar nästan 8% av årsmedelnederbörden. Även om den största utbredningen av översvämningen skedde kring 5-7 juli var marken sannolikt mättad
med vatten i de nedre delarna av avrinningsområdet från föregående veckas omfattande regn.
Analyser visar att översvämningens utbredning huvudsakligen var lokaliserad runt
delsträckan från Ränneslöv ned till växthusen vid Skottorp. Nedströms Skottorp
verkar utbredningen av vattnet i stort sätt följa det naturliga svämplanet och de låglänta områdena närmast ån. I dessa områdena är också andelen åkermark i det naturliga svämplanet begränsat och största del nyttjas till bete. Viss översvämning skedde
dock vid motorvägsmotet öster om Mellbystrand.
En trolig uppskattning utifrån markägarnas redovisning är av flödet juli 2007 motsvarade ett 30 - till 40-års flöde. En översvämning, dock något mindre, förekom på
1960-talet och ytterligare en ska ha inträffat år 1904.

3.3. Beskrivning av planområdet
Planområdet ligger i anslutning till och söder om befintligt industri/verksamhetsområde i Nyby, Laholm. Idag består området av åkermark som brukas. Generellt lutar området svagt från öst mot väst. I områdets nordöstra del finns
ett befintligt dike som är kulverterat med okänd sträckning genom planområdet. Öster om området ligger en statlig väg (521) vars avvattning förmodas ske via detta
dike. Även åkermarken öster om väg 521 antas avvattnas delvis via diket då en 500
mm ledning finns längs vägen som annars endast tycks avvattna enstaka villatomter.
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Denna ledning har en bräddning till diket inom det föreslagna planområdet. Se Bilaga 2 för topografi och avrinning.

3.4. Beräkningsförutsättningar
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.
I beräkningar av nederbördsintensitet enligt Svenskt Vatten P104 ”Nederbördsdata
vid dimensionering och analys av avloppssystem” har 10-års återkomsttid tillämpats. För att ta hänsyn till klimatfaktorer har intensiteten multiplicerats med en klimatfaktor på 1,3 vid beräkning av flöden och magasinsvolymer.
Maximal naturmarksavrinning 8,5 l/s och hektar har antagits enligt Figur 4.6 i
Svenskt vattens publikation P90 utan justering med klimatfaktor då denna förväntas
uppstå vid situationer då man har långa perioder med nederbörd som vattenmättar
marken snarare än kraftiga kortare regnskurar. En faktor (1,3) för att justera avrinningen till 10-års återkomsttid har dock använts.
Avrinningskoefficient2 0,6 har använts som en generell koefficient för hela planområdet, gator och kvartersmark, vid beräkningar.

4. Befintliga förhållanden
4.1. Topografi
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Se bilaga 2 för redovisning av topografi, avrinningsområden, ytavrinningsvägar och
lågpunkter vid planområdet.
Topografin medger förläggning av utloppsledning till Smedjeån, bitvis med ringa
lutning (0,2 %).

4.2. Geologi och grundvatten
Förutsättningarna för infiltration och lokalt omhändertagande av dagvatten i området är relativt gynnsamma. Detta på grund av att jorden överst består av ett genomsläppligt sandlager varför vattnet lätt kan infiltrera ned i marken.
Permeabilitetet uppskattas till mellan 10 -4 och 10 -6 m/s i sandlagret.
Fri vattenyta har påträffats vid undersökningstillfället på nivån mellan +12,2 och
+19,5 vilket motsvarar ett djup av 0,9-1,8 m under befintlig markyta. Grundvattenytan har lästs av 2013-04-25 i fyra grundvattenrör på nivån mellan +12,7 och +19,5
vilket motsvarar ett djup av 0,9-1,8 m under befintlig markytan.
En fördröjningsdamm är planerad att utföras i den sydvästra delen av området. Beroende på vilken nivå utlopp kommer att ligga i förhållanden till grundvattenytan
kan dammen leda till större eller mindre sänkning av grundvattenytan vilket medför
att strömningsriktningen kommer att riktas mot fördröjningsdammen. Beroende på
2

Med avrinningskoefficient avses den del av nederbörden som ej avdunstar till luften eller
infiltrerar i marken, och därmed avrinner från ytan.
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hur slänterna till dammen utformas kommer mer eller mindre grundvatten att läcka
in. Om alltför mycket grundvatten leds bort kan slänterna skadas av erosion. Om
inläckaget begränsas genom att slänterna görs lagom genomsläppliga (semipermeabla) så kan fördröjningsdammen bidra till att det ständigt finns en vattenspegel i
dammen. Dessutom begränsas erosionen. Lämpligt material för slänterna är 0,3-0,5
m tjockt lager av finsand-mellansand som täcks med matjord. Skiktet benämns fyllning/sandfilter i figuren. Vid foten av sandfiltret behövs också ett grövre material
(erosionsskydd) för att släppa fram utläckande grundvatten. Naturgrus är att föredra
framför makadam. Om fördröjningsdamm utformas helt tät med geomembran
(plast- eller gummiduk) kommer ingen grundvattenbortledning att ske via dammen.
Det finns då risk för att grundvattentrycket under dammen blir högre än vattennivån
i dammen vilket kan leda till att geomembranet lyfts och botten deformeras. Detta
kan lösas genom att ett lämpligt material läggs ovanpå geomembranet som motthåll.

4.3. Befintligt dagvattensystem
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Öster om planområdet, längs väg 521, finns en 500mm betongledning som avvattnar
enstaka villafastigheter och sannolikt åkermark i öster (ca: 50 ha). Denna ledning
mynnar i det allmänna ledningsnätet men har även en bräddning till dike i nordöstra
hörnet av planområdet. Diket mynnar i en kulvert (ca: 300mm) med riktning sydväst
genom planområdet. Ett äldre dikningsföretag (1936) finns registrerat hos Länsstyrelsen och det är sannolikt detta som har kulverterats. Dikningsföretaget avvattnar
förmodligen idag avrinningsområdet med åkermark öster om planområdet samt del
av väg 521 som har diken med intagsbrunnar nära det aktuella läget. Se nodmarkering A i bilaga 1A. I förlängningen mynnar dikningsföretaget i Smedjeån. Planområdet avvattnas förmodligen idag via dräneringsledningar och diken/täckdiken/kulverteringar till Smedjeån.

Bild3: Brunn vid nod A i bilaga 1A fotograferad vid torr väderlek.
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5. Kritiska faktorer
Identifierade kritiska faktorer är:
·
·
·
·

Naturmarksavrinning från åkermark öster om planområdet
Begränsning av dagvattenflöden från kvartersmark
Anslutning och nivåer i Smedjeån
Västkustbanans läge nedströms planområdet

6. Utredning planområdet
6.1. Generellt om dagvattenhantering för planområdet
En förutsättning i beräkningarna är att planområdet och framtida exploateringsområden som hårdgörs ej ska belasta recipienten mer än i dagsläget. Därför har utgående flöde efter fördröjning begränsats till 5,0 l/s och hektar.
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Även om 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 eller på annat vis fördröjs innan
det når recipienten 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
en mer extrem nederbörd att kunna falla vilket innebär att man även bör säkra området mor översvämning då ledningssystemet är satt ur bruk dvs. går fullt. Det kan
göras via en genomtänkt höjdsättning av området.
Inom planområdet föreslås att gatorna bildar s.k. sekundära vattenvägar med lågpunkter och ytor där vatten vid extrem nederbörd kan samlas utan att ställa till bestående skada.
Nederbörd från uppströms liggande åkermark behöver också hanteras för att exploatering ska kunna ske.
För exploatering krävs anläggandet av en ny utloppsledning till recipienten
Smedjeån.

6.2. 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.
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Ett föreslaget utflöde på max 10 l/s och hektar vid dimensionerande regn med 10-års
återkomsttid ska kunna hanteras i det allmänna ledningsnätet vilket innebär att åtgärder behöver vidtas på kvartersmark och gator för att hantera de större flöden som
uppstår vid regn på hårdgjorda ytor. En minsta effektiv magasinsvolym föreslås
anges som planbestämmelse. Maximalt utflöde kan inte anges som bestämmelse
varför flödet måste strypas på den allmänna sidan för att säkra att magasinsvolymer
inom kvartersmark ska utnyttjas. Det kan för större tomter göras via anpassning av
dimension på servisledningen men på mindre tomter kan strypbricka behövas. Lösningen behöver anpassas för varje tomt beroende på tomtens yta och magasinets
fluktuationer samt vattennivåer vilket kan göra stor skillnad på det utgående flödet.
För att reglera flödet mer exakt oberoende av magasinets utförande krävs installation av flödesregulatorer. Det finns regulatorer som reglerar till ett bestämt flöde
oberoende av vattentrycket men också enklare varianter som reglerar flödet inom ett
intervall beroende på uppströms trycknivå.
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Ytterligare åtgärder som kan göras för att skapa en trög avledning på kvartersmark
är t.ex. att avleda dagvatten via infiltrationsytor innan de samlas upp i ledningar enligt bild 4 nedan. Gröna tak kan ge en viss fördröjning av dagvatten som kan tillgodoräknas som magasin. Tak kan även utföras med syftet att magasinera dagvatten
s.k. ”blue roofs”. Magasin kan skapas t.ex. genom att anlägga dammar, diken eller
underjordiska bassänger. Möjligheterna är många men detaljerade tekniska lösningar kan dock ej anges i detaljplan.

Bild4: Tak- och ytvatten leds över markyta till dräneringsstråk (Svenskt Vatten
P105)

6.3. Dagvattenhantering för industrigator
Gatuavvattning kan utformas som ”trög” t.ex. genom att istället för rännstensbrunnar anlägga makadamfyllda infiltrationsdiken längs gatan. Dessa diken dimensioneras för en 10-års nederbördsvolym och kan sektioneras för att få vattnet att stanna
kvar i magasinet även om gatan lutar. På så vis kan man reglera utflödet från gator
och få en viss rening av gatuvatten i infiltrationsbädden.
Som exempel behövs en effektiv volym på 230 m3 för en hektar gata vid 10-års
återkomsttid och klimatfaktor 1,3 baserat på utflöde 10 l/s och hektar. Det innebär
alltså 0,5 m3 effektiv volym per meter gata med gatubredd 21m. Tillägg måste göras för makadamfyllning ca: 3x volymen dvs. 1,5 m3/m. Tillägg behöver även göras
för sektioneringen av magasinet då hela volymen inte kan utnyttjas p.g.a. gatans
längslutning.
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6.4. Hantering av åker/naturmarksavrinning
Åkermarken öster om området antas vara väl dränerad och med avrinning enligt
vattendelare i Bilaga 2. Det innebär att en yta av ca: 50 hektar åkermark avvattnas
delvis mot kommunens ledningsnät för dagvatten och delvis mot diket i åkern, med
bräddmöjlighet mellan de två. Förmodligen avvattnas även den del av väg 521 som
ligger inom avrinningsområdet mot diket.
För exploatering behöver åtgärder vidtas för att förhindra att planområdet översvämmas vid maximal naturmarksavrinning. Tre olika alternativ har studerats.
Alternativ 1 – avvattningen sker mot befintligt ledningsnät

Befintligt ledningsnät norrut i väg 521 har ett avrinningsområde som uppskattats till
ca: 100 hektar. Från nod – B i Bilaga 1A och nedströms till utloppet mot Lagan i
norr ligger en 1200 mm ledning vilken vid överslagsberäkningar med rationella metoden ser ut att vara tillräcklig vid dimensionerande naturmarksavrinning och en
samtidig nederbördsintensitet på 30 l/s och hektar vilken kan vara rimlig att anta
enligt Svenskt vattens publikation P90. Sträckan dessförinnan mellan nod – A och
nod – B behöver dock dimensioneras upp. Detta innebär inte att ledningsnätet är rätt
dimensionerat för andra regnvaraktigheter då intensiteten är högre men naturmarksavrinningen lägre. För att göra en sådan kontroll behövs datormodellering där hänsyn kan tas till olika rinntider, avrinningskoefficienter och regnvaraktigheter.
Datormodellering har ej ingått i denna utredning.
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Alternativ 1B – oförändrad bräddlösning

Alternativet innebär att man ersätter den befintliga kulverteringen nedströms diket,
väst om nod – A i bilaga 1A, inom planområdet men istället leder vattnet runt planområdet via dagvattenstråket och förbi södra magasinet. Då kan flödet i och dimension på utloppsledningen mellan planområdet och Smedjeån minskas. Denna lösning
kan för situation med maximal naturmarksavrinning inte säkerställas i denna utredning p.g.a. komplexiteten i att räkna på bräddning mellan de två systemen och kapacitet i befintligt ledningsnät. Därför rekommenderas inte lösningen utan att först en
djupare analys gjorts via datormodellering av systemen för att säkerställa kapacitet
för 10-års återkomsttid.
Inga kända översvämningsproblem finns i området enligt uppgifter från Laholmsbuktens VA.
För att redovisa skillnaden i flöde och ledningsdimension för utloppsledningen, vilket efterfrågats av uppdragsgivaren, skrivs dimensionerande flöden och ledningsdimensioner ut inom parentes i Bilaga 1A.
Alternativ 2 – avvattning sker mot dagvattenledningsnät inom planområdet

Det befintliga ledningsnätet kan avlastas genom att åkermarken ansluts till ledningsnätet inom planområdet och sedan avleds via södra magasinet till Smedjeån.
Det finns två uppenbara nackdelar med detta. Dels blir ledningsdimensionen genom
planområdet stor eftersom naturmarksavrinningen uppgår till ca: 425 l/s som måste

11 (16)

Uppdragsnr: 10203479

Nyby industriområde

Daterad: 2014-11-06

Dagvattenutredning

Reviderad: 2014-11-07
Handläggare: Rikard Johansson

Utredning
kunna passera i ledningen samtidigt som 10 l/s och hektar flödar från kvartersmark.
En 800mm ledning skulle behöva anläggas genom planområdet. Dels påverkas det
södra magasinets förmåga att magasinera regn från planområdet då maximal naturmarksavrinning kan pågå under lång tid (veckor) kommer magasinet stå fullt och
brädda vilket medför en större dimension även på utloppsledningen (1200 mm).
Alternativ 3 – avvattning via separat dagvattenstråk förbi planområdet

Åkermarken kan kopplas bort från befintligt ledningsnät och avledas i separat stråk
runt planområdet för att sedan ansluta till den nya utloppsledningen nedströms södra
magasinet. Det innebär att ledningsdimensioner inom planområdet kan hållas nere
och södra magasinet kan användas för att strypa utflödet så att endast 5 l/s och hektar från planområdet belastar utloppsledningen. Därmed kan dimensionen på utloppsledningen hållas under 1000 mm. Förslaget är att åkermarken avvattnas via
öppna lösningar så långt det är möjligt och ett dike öster om området kan även fylla
funktionen att avvattna remsan mellan planområdet och väg 521. Förslaget visar en
ledning i gatan som då behöver dimensionen 600 mm. Om ledning anläggs behöver
naturmarken mellan väg 521 och planområdet avvattnas till denna.
Alternativ 3 är alltså det som redovisas i Bilaga 1A och föreslås användas i denna
utredning. I och med denna åtgärd säkerställs funktionen för befintligt dikningsföretag och detta företag (Nyby och Melly fr. 1930) bör i och med att det hamnar inom
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten inaktiveras.
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Söder om området kan en öppen dagvattenhantering innebära gestaltningsmässiga
värden men även rening och infiltration av dagvatten innan det når ledningsnätet.
Nedan visas några bildexempel på öppen dagvattenhantering.
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Bild5: Infiltrationsstråk i gräsmatta. (Svenskt Vatten P105)

Bild6: Princip infiltrationsstråk. (Svenskt vatten P105)
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Bild7: Vattnet kan trappas för rening och syresättning. (Svenskt Vatten P105)

6.5. Dagvattenmagasin för samlad fördröjning
Enligt geoteknisk utredning ligger grundvattennivån inom området mellan 0,9 och
1,8 m under markytan vilket innebär att de magasin som föreslås troligen kan utformas med semipermeabel yta för att erhålla en vattenspegen. GW-nivåer vid magasinsytor bör registreras över tid innan detaljprojektering av dammar utförs.
Möjlighet bör anordnas för fyllda magasin att brädda till utloppsledningen.
Avstängningsmöjlighet bör finnas för att kunna omhänderta utsläpp av farliga ämnen i området.
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Norra magasinet

Area avrinningsområde:

9,3 ha

Avrinningskoefficient genomsnittlig:

0,6

Klimatfaktor:

1,3

Magasinsvolym kvartersmark:

1430 m3

Dimensionerande regnvaraktighet:

60 min

Tömningstid magasin kvartersmark:

255 min

Utflöde norra magasinet:

45 l/s

V(ut)norra magasinet (315 min):

900 m3

V(in)norra magasinet (315 min):

1800 m3

Erf. magasinsvolym (10-års):

900 m3
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Södra magasinet

Area avrinningsområde:

22,2 ha

Avrinningskoefficient genomsnittlig:

0,6

Klimatfaktor:

1,3

Magasinsvolym kvartersmark:

3410 m3

Dimensionerande regnvaraktighet:

60 min

Tömningstid magasin kvartersmark:

255 min

Utflöde södra magasinet:

110 l/s

V(ut) södra magasinet (315 min):

2100 m3

V(in)södra magasinet (315 min):

4200 m3

Erf. magasinsvolym (10-års):

2100 m3
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6.6. Rekommenderade planbestämmelser
Krav på magasinering av dagvatten på kvartersmark föreslås anges i detaljplan och
formuleras enligt följande: Inom kvartersmark ska effektiv magasinsvolym för dagvatten anläggas motsvarande xxx m3/hektar.
Kravet innebär att man möjliggör för fördröjning av ett regn med 10-års återkomsttid med ett utflöde av 10 l/s och hektar från respektive fastighet. Erforderlig volym
är beroende av andelen hårdgjord yta inom fastigheten som måste uppskattas i detta
skede. Nedan följer några exempel på erforderlig volym beroende av ytans avrinningskoefficient. Klimatfaktor 1,3 tillämpas.
Avrinningskoefficient:

Erf. effektiv magasinsvolym per ha:

0,5

120 m3

0,6

155 m3

0,7

190 m3

Enligt Svenskt vattens publikation P90 är faktor 0,5 tillämpbar vid industriområden.
Faktor 0,7 är tillämpbar vid sluten bebyggelsetyp utan vegetation.

6.7. Hantering av extrem nederbörd
För extrem nederbördsituation med regnåterkomsttid över 10-år är höjdsättningen
av området av stor vikt. Byggnader grundläggs på höjder så att gatorna kan fungera
som sekundära vattenvägar 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 via markytan dvs. byggnader ska anläggas på sådan höjd att lutning på mot gatan erhålls.
Gatorna lutar enligt föreslagen höjdsättning mot magasinen så att även extrema regn
som avrinner via markytan kan samlas upp. I det norra magasinet finns tillräckligt
med plats för att magasinera ett regn med 100-års återkomsttid vid dämning till
markytan. Södra magasinet kan inte i sin föreslagna utformning rymma ett 100årsregn men möjligheten finns att utöka magasinets yta och skapa en sådan volym
inom den yta som i planförslaget avsatts för södra magasinet.
Om magasinen skulle översvämmas medför topografin att vatten rinner mot västkustbanan.
Vatten från norra magasinet kommer att rinna mot viadukten. Om viadukten skulle
fyllas med vatten kommer dock vatten att ta sig förbi vattendelaren väster ut innan
det stiger över järnvägsspåren. Se bilaga 1A för aktuella höjder.
Vatten från södra magasinet kommer att rinna mot en lågpunkt på åkern söder om
viadukten. Se bilaga 2. I lågpunkten finns en trumma under järnvägen (bild 8 och 9).
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Västkustbanan, viadukt

Norra magasinet

Södra magasinet

Bild 9 – Järnvägstrumma
Lågpunkt
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Bild8: Översikt topografi och dagvattenmagasin

Järnvägstrumma ca: 200mm

Bild9: Järnvägstrumma i lågpunkt
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