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Sammanfattning
Ronneby kommun planerar ett nytt bostadsområde i Bustorp, norr om ett befintligt
bostadsområde. Marken består av berg i dagen och ligger på en höjdplatå upp mot 20
meters höjdskillnad från anslutande bebyggelse. Idag sker ytlig avrinning till stora delar
norrut mot en hage och ett dike som ansluter till befintlig dagvattenledning och leds till
Busseviken. Förutom nya vegetationsytor planeras hårdgjorda ytor i form av åtta nya
huskroppar, tillhörande parkeringsytor och nya gator/GC-vägar i området.
ÅF har utfört denna dagvattenutredning samt en grov höjdsättning där förslag på
placering av hus visas. I PM:et redovisas jämförelse mellan befintlig och ny situation med
avseende på dagvattenhanteringen. Vid beräkningar för jämförelse har ett regn med
återkomsttiden 10 år, varaktighet om 10 minuter och klimatfaktor 1,25 använts.
Höjdsättningen ska möjliggöra avvattning från hårdgjorda ytor mot norr för att befintlig
bebyggelse söder om området inte ska påverkas negativt av exploateringen. Eftersom
befintligt dagvattennät är hårt belastat ska dagvatten från området fördröjas innan det
når systemet. Detta sker enligt förslag i form av två dagvattendammar som anläggs i
anslutning till bebyggelse som ett element för trivsel.
Till utredningen hör ritningar M-1-001 och VA-1-001.
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Bilaga 1 – M-1-001 Grov höjdsättning
Bilaga 2 – VA-1-001 VA-plan

1

Inledning

1.1

Bakgrund

ÅF har på uppdrag av Ronneby kommun tagit fram en dagvattenutredning som
förberedelse för ett nytt bostadsområde i Bustorp, figur 1.

Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svart linje (hitta.se, 2018).

1.2

Uppdragsbeskrivning

En översiktlig dagvattenutredning med en grov höjdsättning har arbetats fram för att
säkerställa att befintlig bebyggelse inte påverkas negativt av exploateringen.
I detta PM redovisas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken recipient som är mottagare av dagvattnet
Beskrivning av recipientens status utifrån befintliga MKN (miljökvalitetsnormer)
Naturliga avrinningsvägar
Dikningsföretag inom avvattningsområdet
Inhämta information kring eventuellt fördröjningsbehov på allmän platsmark för
att möjliggöra påsläpp på det allmänna dagvattennätet
Placering och kapacitet av eventuella fördröjningsvolymer
Förslag på hur bebyggelse och hårdgjorda ytor bör placeras för att möjliggöra
infiltration och ej komma i konflikt med avrinningsvägar
Beräknade dagvattenflöden för planområdet innan och efter exploatering samt
med föreslagna åtgärder
Hur dagvattnet ska hanteras för att minska risken för effekter på bebyggelse
söder om området
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2

Förutsättningar

2.1

Underlag

Följande underlag från beställaren har använts i utredningen:
Underlag

Datum

Uppdragsbeskrivning och offert

2018-11-16

Grundkarta

2018-12-10

Situationsplan BoKlok

2019-01-04

Laserscannad höjddata

2019-01-10

Underlag av VA-ledningar (allmänna VA-ledningar / fastighetens ledningar)

2018-12-21

VA-plan

2018-04-26

Policy dagvattenhantering Ronneby kommun

2015-11-16

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning:
Underlag

Utgivare

Publikationsår

P83

Svenskt Vatten

2001

P104

Svenskt Vatten

2011

P105

Svenskt Vatten

2016

P110

Svenskt Vatten

2016

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Länsstyrelsen

WebbGIS

Länsstyrelsen

Genomsläpplighetskarta

SGU

Jordartskarta

SGU

Jorddjupskarta

SGU

2.2

Dagvattenstrategi

Beskrivning av kommunens policy för hantering av dagvatten återfinns i dokumentet
Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun framtagen 2015.

2.3

Hydrologiska beräkningsmetoder

Flödesberäkningar görs för 10-årsregn med varaktighet på 10 minuter. Hänsyn tas till
ökade flöden till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider förväntas
ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det beräknade regnet
på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB)
I detta PM används en klimatfaktor på 1,25 för framtida avrinning.
2.3.1

Flöden

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn.
3

𝑖Å = 190 ∗ √Å ∗

ln(𝑇𝑅 )
𝑇𝑅0,98

+2

Där:
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟]
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Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟]
Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden
med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med
följande formel. (Svenskt Vatten AB)
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘
Där:
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠]
𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎]
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−]
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎]
𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
2.3.2

Magasinsvolym

För fördröjning till nivå för befintlig situation:
Det går att härleda ett generellt uttryck för magasinsvolymen, V, som funktion av regnet
varaktighet, tregn. Erforderlig magasinsvolym erhålls som maxvärdet av ekvationen:
𝑉 = 0,06 ∗ [𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +

𝐾 2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
]
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

Där:
𝑉 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 ⁄ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑 ]
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑙/𝑠 ℎ𝑎]
𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛]
𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑖𝑛]
𝐾 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑣𝑡𝑎𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑡 [𝑙 ⁄𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑒𝑑 ]

2.4

Miljökrav på recipient för dagvatten

Recipienten för planområdet är Ronnebyfjärden, del av Södra Östersjön, se figur 2.

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Ronnebyfjärden (VISS, 2018)
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2.4.1

Miljökvalitetsnormer för dagvatten

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk
lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för
vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.
Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens
vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS)
Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status
ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter
som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas.
Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell
1.
Tabell 1. VISS statusklassificering av recipienten Ronnebyfjärden från 2018-12-21.
Vattenförekomst

Status
(dagsläge)

Ronnebyfjärden

Måttlig

Ekologisk status
MKN
(framtida mål)
God ekologisk status
2027

Kemisk status
Status
(dagsläge)

MKN
(framtida mål)

Uppnår ej god

God kemisk
ytvattenstatus

Åtgärder för att uppnå god ekologisk status behöver inledas till 2021 men utsjön tillför
näringsämnen vilket gör att god ekologisk status för Ronnebyfjärden inte kommer kunna
uppnås före 2027.Riskbedömningen är att inte heller god kemisk ytvattenstatus uppnås
till 2021.
Klassificeringen beror på övergödning och miljögifter som kommer från jordbruk och
atmosfärisk deposition.
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3

Områdets förutsättningar

3.1

Planbeskrivning

Planområdet är beläget i Bustorp söder om Ronneby centrum. Angränsande vägar är
Risanäsvägen i söder och Risatorpsvägen i öst. Längs Risanäsvägen intill planområdet finns
ett befintligt bostadsområde. Norr om planområdet ligger en hage och i mitten av den
rinner ett dike.
Planområdet är placerat på en bergshöjd där omgivande mark norr om området ligger ca
25 m lägre, och omgivande mark söder om området ligger ca 15 m lägre. Den största delen
avrinning sker i nuläget norrut till diket och en del mot befintlig bebyggelse söder om
området.

3.2

Geotekniska förhållanden
3.2.1

Markförhållanden

Enligt jordartskartan i figur 3 består området mestadels av urberg och sandig morän.

Figur 3. Jordartskarta över området (SGU). Området består av urberg (röd) och sandig morän (blå).

Området har medelhög genomsläpplighet enligt genomsläpplighetskarta på SGU.
3.2.2

Grundvattennivåer

Grundvattennivån är okänd.

3.3

Avrinning

Avrinningen för befintlig situation sker främst norrut hagmark norr om planområdet.
Befintligt dike, se figur 4, ansluter till dagvattenledning som i sin tur leds ut i Busseviken.
Enligt kommunen är ledningen högt belastad.
Omgivande mark väster om planområdet utgörs främst av naturmark.
Höjdplatåerna ger två naturliga avrinningsstråk med höjdskillnad på sju till åtta meter från
lågpunkt till platå.
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Figur 4. Befintlig avrinning inom planområdet.

3.4

Markavvattningsföretag

Det finns inga kända markavvattningsföretag inom eller i anslutning till planområdet
som kan påverkas.

3.5

Lågpunktskartering

Figur 5 visar tydliga höjdpunkter på berget och lågpunkter mot havet i söder och diket i
norr. Blå färg redovisar höjdpunkter och röd lågpunkter.

Figur 5. Lågpunktskartering
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4

Flödesberäkningar

4.1

Befintlig situation

Planområdet består idag av träd och buskage på bergstoppen. Bild 1 är tagen med riktning
söderut, från hagen, med utsikt över planområdet där höjdskillnaderna görs tydliga.

Bild 1. Befintlig markanvändning för planområdet.

4.1.1

Markanvändning

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta.
Delområde 1 rinner norrut mot hagen och västerut mot naturmark, delområde 2 rinner
söderut mot befintlig byggnation.
Avrinningskoefficienten är uppskattad utifrån tabell 4.8 i Svenskt vattens publikation P110.
Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet.
Delområde
1
2

Markanvändning
Berg
Berg

Totalt

Yta [m2]
54850
28520

Avrinningskoefficient
0,4
0,4

Reducerad yta [ha]
2,19
1,14

83370

4.1.2

3,33

Flöden

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt
tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för ett 10-årsregn med en
regnvaraktighet på 10 minuter.
Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning.
Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3.
Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 10-årsregn.
Delområde
1
2

Flöde [l/s]
500
260

Volym [m³]
300
195

Totalt

760

495
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4.2

Planerad utformning

Inom området planeras åtta huskroppar med parkeringsytor intill fastigheterna samt
gator som förbinder fastigheterna med Risatorpsvägen och Tegelbruksvägen, se
illustrationsplan bild 2.
Illustrationen är under bearbetning och kommer sannolikt att förändras. Bild 2 är endast
ett förslag till situationsplan (2019-01-04). Arbetet med detaljplanen påbörjades efter att
BoKlok visat intresse för marken, de erbjuds därför att fortsätta arbeta med utvecklingen
av området från utformning till byggnation.

Bild 2. Illustrationsplan för planområdet.

4.2.1

Markanvändning

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta.
Valet av avrinningskoefficienter utifrån Svenskt vattens publikation P110, tabell 4.8.
Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet.
Delområde
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Markanvändning
Tak/Byggnader
Asfalt
Grus
Vegetationsytor
Berg
Tak/Byggnader
Asfalt
Grus
Vegetationsytor
Berg

Totalt

Yta [m2]
1590
5403
1724
4031
42102
2650
1032
960
5205
18673
83370

4.2.2

Avrinningskoefficient
0,9
0,8
0,2
0,05
0,4
0,9
0,8
0,2
0,05
0,4

Reducerad yta [ha]
0,14
0,43
0,03
0,02
1,68
0,24
0,08
0,02
0,03
0,75
3,43

Flöden

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade
ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med
specifikt flöde vid ett 10 minuters 10-årsregn.
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Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5.
Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 10-årsregn med en
klimatfaktor på 1,25.
Delområde
1 - Tak/Byggnader
1 - Asfalt
1 - Grus
1 - Vegetationsytor
1 - Berg
2 - Tak/Byggnader
2 - Asfalt
2 - Grus
2 - Vegetationsytor
2 - Berg

Flöde [l/s]
40,8
123,2
9,8
5,7
479,9
68,0
23,5
5,5
7,4
212,8

Volym [m³]
24
74
6
3
288
41
14
3
4
128

Totalt

976,6

585,9

Vid en jämförelse mellan tabell 3 och 5 kan det tydas att avrinningen efter exploatering
från delområde 1 ökar från 500 l/s till 659 l/s och delområde 2 ökar från 260 l/s till 317 l/s.

4.3

Magasinsvolym

Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering ska flödet från området inte öka efter
exploatering vilket innebär att dagvatten måste fördröjas på området innan anslutning till
kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. I tabell 6 ser vi beräkningar för den
magasinsvolym som krävs för att planområdets flöden efter exploatering och med en
klimatfaktor på 1,25 ska uppnå detta krav. Magasinsvolymen representerar den volym
vatten som ska kunna fördröjas i magasinet. Beräkningarna har utförts i enlighet med
formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.
Tabell 6. Beräknad magasinvolym för planerat område

Delområde

Reducerad area
efter exploatering
[hared]

Specifik
avtappning
[l/s hared]

Erforderlig
magasinsvolym,
[m3]

1

2,31

1,5

391

2

1,11

1,5

188

Totalt

3,43

1,5

580

Norrut

2,65

1,5

449

Med ett antagande om att 1,5 l/s,ha får släppas till befintlig dagvattenledning uppgår
magasinsvolymen för delområde 1 till 391 m3 och magasinsvolymen för delområde 2
uppgår till 188 m3. Total volym för båda delområden uppgår till 580 m3.
Om området planeras på ett sådant sätt att samtlig avrinning från hårdgjorda ytor sker
mot norr krävs en magasinsvolym om 449 m³. En sådan planering eftersträvas för att
exploateringen inte ska ha negativ påverkan på befintligt bostadsområde söder om
planområdet. Magasinvolymen fördelas på två dagvattendammar placerade i lågpunkter
utmed planområdets norra bebyggelse.
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Föroreningar

Halten föroreningar i dagvattnet ökar beroende på vilka ytor det kommer i kontakt med.
Takytor och trafikytor ger högre koncentrationer av föroreningar.
Dagvatten renas där det får en chans att sakta ner, silas och infiltrera vilket gör att
mängden föroreningar minskar innan det når recipienten.
Generella värden för föroreningar i bostadsområden och trafikområden är hämtade från
Svenskt vattens publikation P110 och redovisas i tabell 7.
Tabell 7. Generella värden för föroreningar i olika miljöer (Svenskt vatten P110)

Typ
Dagvatten från
bostadsområden
Dagvatten från
trafikområden

Bly
μg/l
10–15

Koppar
μg/l
20–30

Metaller
Zink
μg/l
80–100

3–50

20–100

30–700

6

Dagvattenhantering

6.1

Allmänna rekommendationer

Kadmium
μg/l
0,5–0,7
0,3–0,6

Näringsämnen
Fosfor
Kväve
μg/l
μg/l
0,2–0,3
1,4–1,6
0,15–0,50

2,4

Det föreslås två dagvattendammar för att fördröja och rena dagvatten som avrinner mot
norr innan det når ledningsnät och recipient.
Fler exempel på möjligheter att fördröja och rena dagvattnet presenteras längre ner i
kapitlet.
6.1.1

Höjdsättning och översvämningsrisk

Byggnader placeras främst på platåerna för att minska översvämningsrisker. Bebyggelse
bör undvikas i de två naturliga avrinningsstråken eftersom det kommer att bli
vattensamlingar i dessa lågpunkter.
Avrinning från byggnader och övriga hårdgjorda ytor planeras norrut för att befintlig
bebyggelse söder om området ska förbli opåverkade av exploateringen.
En grov höjdsättning och förslag till placering av huskroppar visas i bilaga 1.
6.1.2

Miljöanpassade materialval

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga
ämnen väljas.
Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar
och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger
organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva material som ger ifrån sig
miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som
satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller Byggvarubedömningen. För att
undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det viktigt att tidigt se över de
materialval som ska användas för byggnation.
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6.2

Dagvattenlösningar

De planerade dammarna kommer att rena och fördröja vattnet som tillkommer inom det
norra området. Nästa stycke beskriver syfte och generell utformning av
dagvattendammar.
6.2.1

Dagvattendamm

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet med en
dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från
föroreningar samt minska belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering
i avrinningsområdet. Reningen sker till största del mellan regntillfällen i form av
sedimentation och växtupptag. För att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt
ska den vara långsmal och har inlopp och utlopp placerat i varsin ände av dammen, se
figur 6. Förhållandet mellan dammens längd och bredd rekommenderas i CiRIA SuDS
Manual 2015 vara 3:1 om det är ett inlopp och 4:1 eller 5:1 när det finns flera inlopp.
Normalt är djupet på den permanenta vattenytan 1,2 meter. För en liten till mellanstor
damm är ett lämpligt djup på den temporära volymen ha ett djup på 0,5 meter.

Figur 6. Exempel på hur en dagvattendamm kan designas.

6.2.2

Genomsläppliga beläggningar

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och
bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten
minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en
genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 7-8.
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Figur 7. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar.

Figur 8. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs.

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig
asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av
makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet
rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation,
filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning
då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på
genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter
igen.
Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på
olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det
mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och
kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som
infiltrerar. Se Figur 9 och 10 för exempel på hur system med genomsläppliga beläggningar
kan utformas.
En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam.
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Figur 9. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015).

Figur 10. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015).

6.2.3

Gröna tak

Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och
kan variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Ett tak med en tjocklek på 50
millimeter beräknas kunna magasinera fem till tio millimeter. Den vanligaste typen av
gröna tak i Sverige är tunna gröna tak vilka tar upp ungefär 50 % av årsvolymen.
Avrinningskoefficienten för gröna tak ökar succesivt under ett regn och närmar sig 1.
Vid kraftiga regn kan ytterligare magasineringsmöjligheter krävas innan avledning till
kommunalt ledningsnät sker. Enligt leverantör kan dock ca 20 l/m2 fördröjas på takytan
(Svenska Natur AB, 2017)
Schablonhalter visar dock att gröna tak bidrar till läckage av fosfor och kväve (StormTac,
2016).
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Figur 11. Sedumtak kan anläggas både på platta och lutande tak (Svenska Naturtak AB, 2018).

6.3

Föreslagen dagvattenhantering

Figur 12 är en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en
ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering. Dagvattendammarna
placeras helst i anknytning till bebyggelse för ökat grönt intryck och trivsel. Den östra
dammen kan alternativt placeras nedanför sluttningen, norr om planområdet
En mer detaljerad dagvattenplan kan ses i bilaga 2.

Figur 12. Föreslagen dagvattenhantering

Sida 14 av 20

7

Slutsats och rekommendationer

För att se till att befintlig bebyggelse söder om området inte påverkas negativt av
exploateringen ska hårdgjorda ytor höjdsättas och placeras så att avvattning sker norrut.
Placering av huskroppar föreslås främst på befintliga höjdplatåer och att avrinningstråk
mellan platåerna hålls fria från husbebyggelse då lågpunkter kan komma att orsaka
vattensamlingar.
Utformningen på föreslaget dagvattensystem är grovt uppritat då den situationsplan från
Boklok som legat till grund för utredningen fortfarande är under bearbetning.
Efter exploatering förväntas flödet norrut bli 659 l/s där en magasinvolym på 449 m3
fördelat på två dagvattendammar eftersträvas för att rena och fördröja dagvattnet innan
det når ledningsnätet. Det kan vara svårt att anlägga dagvattendammarna i sluttningen
utan en större omflyttning av massor. Ett alternativ för den östra dammen är därför att
den anläggs nedanför sluttningen. Detta medför dock att dammen inte kan ge samma
positiva inslag till bebyggelsen. I fortsatt arbete med höjdsättningen bör det tas större
hänsyn till att försöka eftersträva en så god balans som möjligt mellan schakt- och
fyllnadsmassor för området.
Fler alternativ som presenterats i rapporten under kapitel 6.2 på fördröjning och rening
bör beaktas vid planering av området. Belastningen av föroreningar som sker före
respektive efter exploatering har inte tagits hänsyn till i rapporten men rekommenderas
att beräknas i framtiden då status på recipient inte är god.
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