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1 SAMMANFATTNING 

I Asarum önskar bangolfklubben utveckla sin verksamhet och inom samma planområde vill man 

uppföra sex fristående villor på naturmark. Denna dagvattenutredningen visar att föroreningsgraden i 

dagvatten både före och efter exploatering är låg och att dimensionerande faktor för 

dagvattenhantering efter exploatering är det ökade dagvattenflödet.  

I rapporten ges förslag för en dagvattenhantering som bygger på magasinering och utjämning av 

flödet för att inte det allmänna ledningsnätet ska belastas mer än dagens situation.  

Inom ramarna för dagvattenutredningen har också en skyfallskartering utförts. Vilken visar att 

planområdet generellt är förskonat mot problematiska lågpunkter eller lågstråk men att mycket 

intensiva regn kan medföra att dagvatten ansamlas väst om bangolfens befintliga inomhuslokal.  

 

2 BAKGRUND OCH SYFTE 

WSP har fått i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för detaljplan innehållande förslag för 

dagvattenhantering för ASARUM 3:23 m.fl.  

Detaljplanen avser att utreda möjligheterna för byggnation av ett nytt bostadsområde bestående av 

cirka 6 friliggande bostäder, en utökning av befintlig bangolfanläggning med en inomhusbana samt 

utökad yta för utebangolf. Delar av planområdet i anslutning till det kommande bostadsområdet ska 

behållas som naturmark.  

Syftet med dagvattenutredningen är att ge en helhetssyn av områdets befintliga förutsättningar för 

dagvattenhantering och ge förslag på lämpliga lösningar för dagvattnets omhändertagande. I 

utredningen ingår det också att redovisa flödesberäkningar som visar hur stor dagvattenavrinning som 

sker i området före samt efter den tänkta exploateringen.  

Utöver detta presenteras även en skyfallskartering som visar vilka områden som riskerar att 

översvämmas av 100 års regn (inklusive klimatfaktor), samt vilka flödesvägar som dagvattnet avrinner 

längs.  

För att möta Länsstyrelsens synpunkter redovisas planområdets föroreningsbelastning före och efter 

den tänkta exploateringen.  

I samband med denna dagvattenutredning sker också utredningar vad gäller markföroreningar och 

geoteknik för detaljplan ASARUM 3:23 m.fl. Dessa presenteras i separata PM. 
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3 BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING 

Planområdet är beläget centralt i Asarum. Samhället ligger strax norr om E22 samt öster om väg 29, i 

Karlshamns kommun. Planområdet berör ett område av ca 4,5 hektar.  

 

Figur 1: Planområdets lokalisering.  

De berörda fastigheterna består idag av en bangolfanläggning samt naturmark av både skogs-, och 

ängskaraktär.   

I anslutning till planområdet finns skolor, befintliga bostadsområden och rekreationsområden. Med sin 

närhet till service, natur och med pendlingsavstånd till Karlshamn och andra orter i Blekinge, ses 

planområdet som ett attraktivt läge för bostäder.  

Planområdet genomkorsas av Tingsfogdevägen som leder österut förbi bangolfens fastighet ner mot 

ett nyligen uppfört bostadsområde med adress Bjäragårdsvägen.  
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Figur 2: Planområdet 

Den del av planområdet i norr som är tänkt till bostäder, ramas in av kraftiga höjdpunkter. Vilka 

tillsammans med närområdets övriga kupering formar ett sänka i sydlig riktning från planområdets 

norra del och i öst-, sydöstlig riktning från bangolfens anläggning i planområdets västra del. Angående 

topografi se mer under ”Topografi och ytavrinning".  

Inom planområdet finns gruslagda strövstigar och ett utegym som är en del av det rekreationsområde 

som överlappas av planområdet.   

Då planområdets olika områden har så skild karaktär och förutsättningar kommer redovisningen vad 

gäller dagvattenberäkningar att presenteras i två delar, en för den del som berör Bangolfens 

exploatering och en redovisning för naturmarken som berör bostadsområdet. Detta beskrivs mer 

utförligt i rapporten nedan.  
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Figur 3: Foto norrut från Tingsfogdevägen upp mot den mark där bostäderna ska byggas. Utegym 
syns i bakgrunden. 

 

  
Figur 4: Foto öst-sydöst från Tingsfogdevägen. Vid hörnan för Bangolfens befintliga fastighet mot den 
naturmark som ska exploateras.  
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3.2 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.2.1 Jordarter 

 

Figur 5: Jordartskarta från SGU. Svart figur visar ungefärligt läge för planområdets gränser.  
 
Jordartskartan från SGU (Sveriges geologiska undersökning) ger en grov bild av de olika jordarternas 

utbredning i ett område. Jordartskartan visar att fastighet Asarum 3:23 m.fl. består av flera olika typer 

av jordarter; postglacial sand, postglacial finsand, glacial silt samt urberg, enligt figur 5.  

3.2.2 Genomsläpplighet 

 

Figur 6: Karta som visar markens förmåga till genomsläpplighet. Kartmaterial från SGU. Svart figur 
visar ungefärligt läge för planområdets gränser.  
 

Olika jordarter har olika genomsläpplighet vilket påverkar dagvattnets infiltrationsmöjligheter och 

därmed områdets möjligheter till dagvattenhantering.  

De jordarter som redovisas i figur 5 medför en varierad grad av genomsläpplighet för aktuellt 

planområde. Medan planområdets västra delar med sandiga jordarter har hög genomsläpplighet har 

den siltiga jordarten i den norra delen som är aktuell för bostadsbebyggelse låg genomsläpplighet, se 

figur 6.  
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3.3 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) FÖR VATTENFÖREKOMSTER 

 

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade Vattendirektivet, i kraft. Syftet 

med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- 

och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av Vattendirektivet och kallas då formellt för 

vattenförekomster.  

Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk- och kvantitativ 

grundvattenstatus.  

Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och 

dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser; god eller uppnår ej god. Grundvattens kemiska och 

kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande.  

Det planlagda området ligger i avrinningsområdet för Mieån.  

  

Figur 7: Mieån (SE623047-144179). Svart figur visar planområdets läge. 

Mieån har ett stort kulturhistoriskt värde. Dessvärre är Mieån idag drabbat av förhöjda halter av PFOS 

och uppnår därmed inte god kemisk status, se tabell 1. 

Vad gäller ekologisk status bedöms den till måttlig. Man har identifierat en försurning av, och fysisk 

påverkan på ån som medför att klassningen av fisk i vattendraget endast ger en måttlig ekologisk 

status.  

Beroende på recipientens kemiska-, och biologiska status kan det komma att ställas krav på 

dagvattenhanteringen.  

Tabell 1: Miljökvalitetsnormer för Mieån.  

Mieån Ekologisk status Kemisk status (exkl. överallt överskridande ämnen) 

Statusklassning Måttlig Uppnår ej god 

Mål God ekologisk status 

2021 

God kemisk ytvattenstatus 



 
 

10 
 

3.4 TERRÄNGMODELL OCH YTAVRINNING 

Terrängmodellen i figur 8, visar planområdets lokalisering i ett kuperat landskap. I figur 9 visar 

flödespilar hur ytavrinningen transporteras mot det lägre belägna området som löper i sydlig riktning 

från planområdets norra del och i öst-, sydöstlig riktning från bangolfens anläggning i planområdets 

västra del. Höjddatan är tagen från laserskanning över planområdet. 

 
Figur 8: Terrängmodell. Hämtad från Bilaga: Skyfallsmodellering Asarum 3:23, 2019-10-21 
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Figur 9: Ytavrinning beskrivet med flödespilar. 
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3.5 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

Den skyfallskartering som utfördes i samband med denna dagvattenutredning, och som i sin helhet 

medföljer som bilaga till denna rapport visar att planområdet i stort är förskonat från lågpunkter eller 

lägre belägna områden där dagvatten kan ansamlas vid mycket stor nederbörd.  

Då utformningen av bangolfens anläggning förändras bör åtgärder ske som medför att inget dagvatten 

stängs inne på fastighetens västra del. I figur 10 visas hur vatten ansamlas vid ett 100-års regn.  

  

Figur 10: Maximalt vattendjup vid 100-års regn. Hämtad från Bilaga 1: Skyfallsmodellering Asarum 
3:23, 2019-10-21 
 

nansve
Markering
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3.6 BEFINTLIGA DAGVATTENSYSTEM 

3.6.1 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 

Bangolfen har en servis till det befintliga dagvattenledningssystemet som finns i anslutning till 

planområdet. Dock är det enligt kommunens utsago inte möjligt med ytterligare belastning på detta 

ledningssystem.  

 

 
Figur 11: Dagvattenledningssystem i anslutning till planområde. Linjerna visar ungefärligt läge för 

ledningar.  
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HANTERING AV 
DAGVATTEN  

4.1 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I KARLSHAMNS 
KOMMUN 

Med de kommunala riktlinjerna för dagvatten är syftet att skapa en långsiktigt fungerande 

dagvattenhantering.  

Vid nyexploatering gäller att dagvattnet i första hand ska omhändertas på den egna tomten (LOD). 

Om LOD inte helt eller delvis är möjligt ska dagvattnet fördröjas och transporteras i öppna 

dagvattenavledningar. Dagvattenanläggningar ska fungera som positiva inslag i den bebyggda miljön.  

För befintliga områden används ofta de konventionella dagvattensystemen utan behandling eller 

rening. Fastighetsägare ska uppmuntras att omhänderta dagvatten lokalt eller i andra hand eftersträva 

utjämning av flödet. I synnerhet i områden som är hårt belastade.  

I samband med ombyggnad eller förtätning ska följande beaktas:  

 Omvandling av slutna system till öppna system bör eftersträvas.  

 LOD ska eftersträvas när dagvattnet är av god kvalitet. För förorenat vatten ska krav ställas på 

rening.  

 Katastrofskydd ska övervägas vid om- och nybyggnad så att risken för miljöskador vid olyckor 

begränsas.  

 I samband med åtgärder i vägkroppen ska dagvattenhanteringen om möjligt förbättras och 

mängden föroreningar begränsas.  
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5 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 

5.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Vid planläggning av ny bebyggelse bör man säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering 

genom att följa ett par principer; 

• Byggnader ska placeras på höjdpartier medan lågstråken bör reserveras för grönytor som kan 

ta emot dagvatten för infiltration och utjämning. 

• Alternativt kan lågstråken bestå av gator där dagvattnet avleds ytledes till lågpunkter i 

områdets närhet vid intensiva regn för att tillfälligt avlasta dagvatten-ledningsnätet samt 

undvika skador på byggnaderna i planområdet.  

• För att begränsa dagvattenflödet bör man undvika onödiga hårdgjorda ytor.  

5.2 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Vidare i rapporten kommer planområdet att beskrivas som två separata områden, där 

Tingsfogdevägen separerar de båda. Den västra delen ”bangolf” gäller fastigheterna Asarum 3:23, 

3:32 samt 3:31 medan ”bostäder” berör resterande planområde som är en del av fastighet 3:2 och 

idag består av olika typer av naturmark. Denna separation tydliggörs i figur 12.  

Asarum bangolfklubb önskar utveckla sin verksamhet och planerar att uppföra en ny inomhuslokal 

samt utöka och förändra den befintliga utomhusbangolfen.  

Den villabebyggelse som Karlshamn kommun initierat i planområdet norr om Tingsfogdevägen är 

tänkt att bestå av cirka 6 friliggande småhus. Idag består denna yta av öppen slåttermark samt en 

vändplan för fordon.  

När denna dagvattenutredning genomförs är inte den önskade exploateringen bestämd men i figur 12 

visas ett förslag för bangolfens fastigheter samt markanvändning för planområdets norra del. Övrig 

skogsmark och natur- och parkområde inom denna del av planområdet ska behålla sin nuvarande 

markanvändning.  

  

Figur 12: Förväntad markanvändning efter exploatering och rapportens uppdelning av planområdet.      
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6 BERÄKNINGAR 

Vid dimensionering av nya dagvattensystem är minimikraven enligt publikation P110 (Svenskt Vatten 

2016), att ett dagvattenledningssystem i gles bostadsbebyggelse skall klara av att avbörda ett regn 

med 2-års återkomsttid i ledningen samt ett regn med 10 års återkomsttid med trycklinje i marknivå.  

För att ta höjd för framtida klimatförändringar används klimatfaktorn 1,25 i beräkningarna. 

6.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagen skiss 

till detaljplan har dagvattenflödet beräknats enligt Dahlström (2010)1 rationella metoden:  

 

Q dim = i(tr) * A * ȹ * kf 

 

där:  

 

Q dim = Dimensionerande dagvattenflöde (l/s) 
 
i(tr) = Dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha) 

tr  = Regnets varaktighet (min) 

A = Area (m2, ha) 

ȹ = Avrinningskoefficient (-) 

kf = Klimatfaktor (1,25) 

 

För nederbörd med en återkomsttid av 2 och 10 år och med en varaktighet på 10 minuter är den 

dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström (2010) 134,1 respektive 228 l/s, ha 

exklusive klimatfaktor.  

Avrinningskoefficienterna är beräknade enligt riktlinjer i Publikation P110, Svenskt Vatten 2016  

Vid en sammanvägning av avrinningskoefficienterna beräknas värdet enligt principen: 

 ȹ = (A1 * ȹ1 + A2 * ȹ2 +... An * ȹn) / (A1 + A2 + … An) 

  

                                                      
1 Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem, 

Publikation P104, Svenskt Vatten 2011. 
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Avrinningskoefficienter som har använts i beräkningarna är följande: 

Tabell 2: Avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Avrinningskoefficient 

Takyta 0,9 

Asfalt 0,8 

Grusyta 0,4 

Villabebyggelse 0,4 

Utomhusbangolf 0,2 

Ängs-, samt naturmark  0,1 

Skogsmark 0,025 

 

Planområdet delas upp i två områden med skilda beräkningar. En del kommer nedan att benämnas 

Bangolf och berör fastigheterna Asarum 3:23, 3:31 samt 3:32. Det andra området kommer som 

tidigare att benämnas ”bostäder” och inbegriper då avrinningsområdet för del av fastighet som berör 

bostadsexploateringen.  

Beräkningarna förutsätter att dagvatten på befintlig gata ”Tingsfogdevägen” också framöver avvattnas 

genom befintligt ledningssystem.  

När denna utredning genomförs är inte Bangolfklubbens framtida exploatering fastställd, utan ett 

förslag finns där byggnadsarean ökar med 100 % (dagens 795m2 utökas till 1590m2). Då fastigheten 

enligt detaljplanen har möjlighet till en byggnadsarea av 2500m2, visas även beräkningar för detta 

scenario.   

Tabell 3: Markanvändning och ungefärliga ytor för bangolfen.  

Bangolf 

 Före exploatering (m2) Efter exploatering (m2) Max byggnadsarea (m2) 

Takyta 795 1590 2500 

Asfalt  130 130 

Utomhusbangolf 1300 2600 2600 

Gräs, naturmark 5800 3575 2665 

 

Då bostadsområdet inte är projekterat mer i detalj har en schablonmässig avrinningsfaktor (0,4) valts 

för den totala ytan som i detaljplanen anges kunna bebyggas med fristående villor.  
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Tabell 4: Markanvändning och ungefärliga ytor för bostäder.  

Bostäder 

 Före exploatering (m2) Efter exploatering (m2) 

Skog 13020 13020 

Ängsmark 7900 1500 

Grusyta 600 600 

Villabebyggelse - 6400 

 

6.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

 

6.2.1 Före exploatering 

Tabell 5: Dagvattenflöde vid olika regn innan exploatering. Med och utan klimatfaktor (kf) 1,25. 

Återkomsttid 

för regn 

Område Reducerad.

yta 

Sammantagen 

avrinningskoefficient 

Flöde (l/s) 

(utan kf) 

Flöde (l/s) 

(inkl. kf) 

2 år Bangolf  1556 0,197 21 26 

2 år Bostäder 1356 0,063 18 23 

10 år Bangolf 1556 0,197 35 44 

10 år Bostäder 1356 0,063 31 39 

 

6.2.2 Efter exploatering 

Tabell 6: Dagvattenflöde vid olika regn efter exploatering. Med klimatfaktor (kf) 1,25. 

Återkomsttid 

för regn 

Område Reducerad yta Sammantagen 

avrinningskoefficient 

Flöde (inkl. kf) 

2 år Bangolf  

(1590 m2) 

2413 0,306 40 

2 år Bangolf  

(2500 m2) 

3141 0,398 53 

2 år Bostäder 3216 0,154 55 

10 år Bangolf  

(1590 m2) 

2413 0,306 89 

10 år Bangolf  

(2500 m2) 

3141 0,398 69 

10 år Bostäder 3216 0,154 93 
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6.3 BERÄKNING AV FÖRDRÖJANDE ÅTGÄRDER 

För att inte överbelasta det allmänna dagvattenledningsnätet bör dagvatten fördröjas och infiltreras.  

Fördröjningsåtgärder dimensioneras för att innehålla en bestämd volym vatten till skillnad mot 

ledningar som skall kunna avleda ett bestämt maxflöde. Fördröjningen kan inte ges en volym som 

klarar alla regn (de skulle bli orimligt stora), utan magasinen ges en volym som motsvarar 

dimensionerande återkomsttid. I detta fall har ett regn med 10 års återkomsttid med klimatfaktor valts 

(Med 10 års återkomsttid menas att detta regn statistiskt inträffar en gång vart 10:e år.) 

Då volymen beräknas för magasinet görs det för olika varaktigheter (=den tid regnet varar) exempelvis 

från 10 min till 96 timmar. Detta för att se vilken varaktighet som ger den största volymen vatten. Vid 

strypta utloppsflöden från magasinen är det ofta de långa regnen som ger den största volymen vatten.  

Utgångspunkt: 

• För att avgöra en lämplig fördröjningsvolym för planområdet har utgångspunkten varit att utgå 

från det flöde som sker från planområdet idag.  

 

Tabell 7: Nödvändig magasinvolym  

 Beräknat dagvattenflöde 

efter exploatering (l/s) 

Utloppsflöde 

(l/s) 

Nödvändig 

fördröjningsvolym (m3) 

Bangolf 69 35 20 

Bangolf, max 

byggnadsarea 

89 35 35 

Bostäder 92 31 40  

 

6.4 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

För beräkning av föroreningshalter har den webbaserade mjukvaran StormTac använts. För ytornas 

olika föroreningshalter används schablonvärden. Riktvärden är hämtade från Riktvärdesgruppen 

(2009)2. 

Resultatet går att studera i tabell 8 och visar att ingen markant ökning av föroreningar sker vid den 

tänkta exploateringen. Den kolumn i tabell 8 som redovisar ”efter rening”, syftar till det scenarie där 

exploateringen följs av de åtgärder som presenteras i rapporten.  

  

                                                      
2  Riktvärdesgruppen (2009) Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Rapport, Stockholm Läns 
Landsting 2009. 
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Tabell 8: Beräknade föroreningar för del av planområdet som i rapporten benämns Bangolf. 

Bangolf (max. byggnadsyta 2500 m2) 

Parameter Före exploatering 

(µg/l) 

Efter exploatering 

(µg/l) 

Efter rening 

(µg/l) 

Riktvärde 

(µg/l) 

Fosfor (P) 120 150 140 175 

Kväve (N) 1100 1200 1100 2500 

Bly (Pb) 3,1 3,3 2,3 10 

Koppar (Cu) 8,7 9,3 8,1 30 

Zink (Zn) 21 27 22 90 

Kadmium (Cd) 0,37 0,55 0,38 0,5 

Krom (Cr) 2,4 3,4 2,9 15 

Nickel (Ni) 2,2 3,5 2,6 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0095 0,011 0,010 0,070 

Suspenderat 

material (SS) 

27000 28000 1900 60000 

Olja 98 88 27 700 

 

Tabell 9: Beräknade föroreningar för del av planområde som i rapporten benämns bostäder.  

Bostäder 

Parameter Före exploatering  

(µg/l) 

Efter exploatering 

(µg/l) 

Efter rening 

(µg/l) 

Riktvärde 

(µg/l) 

Fosfor (P) 58 120 110 175 

Kväve (N) 740 1100 970 2500 

Bly (Pb) 2,8 6,2 4,2 10 

Koppar (Cu) 7,8 13 12 30 

Zink (Zn) 20 51 39 90 

Kadmium (Cd) 0,15 0,30 0,21 0,5 

Krom (Cr) 1,7 3,6 3 15 

Nickel (Ni) 1,6 4,1 3,0 30 

Kvicksilver (Hg) 0,0061 0,011 0,011 0,070 

Suspenderat material 

(SS) 

17000 29000 19000 60000 

Olja 130 260 75 700 
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7 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

Nödvändig fördröjningsvolym för respektive del av planområde redovisas i tabell 7. Nedan anges 

lösningsförslag som är tillräckliga för att uppehålla dagvatten för ett 10-års regn över ytan, förslaget 

visas i plankartan i figuren 13. För att magasinera och jämna ut flödet av det ökade dagvattenflödet 

rekommenderas att anlägga diken. 

 

Figur 13: Svackdikenas lokalisering i plankartan.  
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• Då föroreningsgraden efter exploatering fortfarande är låg, är den dimensionerande faktorn för 

dagvattenhanteringen det ökade flödet.  

• Servisanslutning för dagvatten enligt figur 13.  

• Beroende på utformning av de kommande fastigheterna och höjdsättning i denna del av 

planområdet kan det med fördel anläggas avgränsande diken mellan de kommande 

fastigheterna och vegetationen. Detta för att undvika att ytavrinning från omgivningen 

svämmar över tomtmark.  

• Det rekommenderas att behålla det befintliga diket längs planområdets östra gräns. 

• För att undvika att dagvatten stängs inne på bangolfens västra del, kan ett avledande dike 

anläggas längs planområdets södra gräns. Detta dike kommer stå torrt bortsett vid intensiva 

regn.  

• Ett alternativ för att undvika instängt dagvatten i västra delen av bangolfens anläggning är att 

behålla befintlig servisanslutning för dagvatten och anlägga del av fördröjningsmagasinet i 

denna del. 

7.1 UTFORMNING AV DIKEN 

Nedan ges förslag på utformning av de föreslagna dikena. 

Svackdike för Bangolf vid total byggnadsarea av ca 1590 m2 

• Längd 47 meter med en släntlutning på 1:1. 

• Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,1 meter.  

• 0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter) 

• Area reningsanläggning 70 m2 = 8,8 % reduktion av föroreningar. 

Svackdike för Bangolf vid maximal byggnadsarea av 2500 m2 

• Längd 47 meter med en släntlutning på 1:2. 

• Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 3,7 meter.  

• 0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter) 

• Area reningsanläggning 117,5 m2 = 9,9 % reduktion av föroreningar. 

 

Västra svackdiket, Bostäder 

• Längd 29 meter med en släntlutning på 1:1. 

• Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,3 meter.  

• 0,9 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,6 meter) 

• Area reningsanläggning 49,3 m2 = 4,7 % reduktion av föroreningar. 

Östra svackdiket, Bostäder 

• Längd 39 meter med en släntlutning på 1:1. 

• Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,3 meter.  

• 0,9 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,6 meter) 

• Area reningsanläggning 66,3 m2 = 6,3 % reduktion av föroreningar. 

 

Det går att till viss del förändra längd, bredd och släntlutning för svackdikena, då det är den 

magasinerande volymen som är betydande. För reducering av föroreningar är dock magasinets area 

som är avgörande. 
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Figur 14: Svackdiken med varierande utformning. 

7.2 KOMPLETTERANDE DAGVATTENLÖSNING AV BANGOLFEN 

Med anledning av att undvika instängt dagvatten på bangolfens anläggning kan istället marken 

höjdsättas så att ytavrinning sker till en alternativ lösning med ett mindre utjämningsmagasin i 

planområdets västra del där den befintliga dagvattenservisen utnyttjas. Ett magasin med erfordlig 

volym av 5 m3 kan utformas enligt följande: 

• Beräkning baseras på ett utloppsflöde av 5 l/s till befintlig servis.  

• Längd 10 meter med en släntlutning på 1:1. 

• Bottenbredd 0,5 meter, bredd vid släntkrön 2,1 meter.  

• 0,8 meter djup (volymen vatten är beräknad till 0,5 meter) 

Detta fördröjningsmagasin kan då ta emot ytavrinning från gårdsytan samt asfaltparkering om ca 130 

m2 väst om inomhuslokalerna, enligt den skrafferade ytan i figur 15. Observera att övriga ytor, såsom 

byggnaderna ansluter till dagvattenmagasin längs östra planområdesgränsen.  

 

 

Figur 15: Skrafferad yta kan höjdsättas sådant att ytavrinning sker till en alternativ lösning i väst.  
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8 DISKUSSION KRING FÖRESLAGNA 
DAGVATTENLÖSNINGAR 

Föroreningsgraden ökar som förväntat något efter en exploatering av planområdet men ingen 

verksamhet är av sådan karaktär att den beräknade föroreningsgraden stiger över gränsvärdena. 

Detta medför att det är det ökade dagvattenflödet som blir dimensionerande faktor för föreslagen 

dagvattenhantering.  

Skyfallskarteringen visar att det föreligger en risk att dagvatten vid mycket intensiva regn kan stängas 

inne vid bangolfens västra del, men planområdet är i övrigt förskonat mot problematiska lågpunkter 

eller lågstråk.  

Genom att anlägga diken på strategiska platser i planområdet kan det uppkomna dagvattnet fördröjas 

innan det leds vidare i ledningssystemet. Lösningen ligger också i linje med kommunens riktlinjer för 

dagvattenhantering där man anbefaller LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) samt eftersträvar 

öppna system för dagvatten.  

Att leda och uppehålla dagvatten i diken (även kallat svackdike, gräsdike eller makadamdike, 

beroende på utformning) har många fördelar. Ett dike är lättskött och kan vid behov samla stora 

volymer dagvatten.  

När dagvatten kommer i kontakt med vegetation sker också en viss rening av de transporterade 

föroreningarna. Vilket innebär ytterligare en fördel med att avleda och uppehålla dagvatten i öppna 

lösningar som diken och dammar.  

Med de dagvattenlösningar som presenteras i rapporten bedöms reduceringen av föroreningar i 

dagvattnet uppgå till ca 10 % för den del av planområdet som benämns ”bostäder” samt 9 % för de 

fastigheter som ingår i bangolfklubbens exploatering. 

Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppfylla MKN för Mieån.  

Beroende på utformning och vilka jordarter som vattnet leds över, så kommer dagvattnet också att, i 

mer eller mindre grad, infiltrera marken. Vilket också ger bidrar till en lägre belastning på 

ledningssystemet. Dock visar SGU:s jordartskarta att markens förmåga att infiltrera dagvatten skiljer 

sig åt i planområdet och att den föreslagna lösningen med dagvattenmagasin inte bygger på 

infiltration, utan fördröjning och avledning ut mot det allmänna dagvattenledningssystemet.  

Avbördningstakten från dagvattenmagasinen bestäms av det beräknade dagvattenflödet som gäller 

för avrinningsområdet med dagens markanvändning.  

Längs planområdets östra gräns vid gångvägen som löper genom skogspartiet finns redan idag ett 

dike som är tänkt att fånga upp dagvatten från skogen samt det som avrinner från den grusade 

gångvägen. Det rekommenderas att detta dike behålls även när området exploateras.   
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1 INLEDNING 

I framtiden förväntas antalet dagar med kraftig nederbörd och extremt korttidsregn att öka i frekvens 

och intensitet (IPCC, 2013). I takt med att klimat och nederbördsmönster förändras kommer 

översvämningar till följd av skyfall att öka. Även riskerna till följd av skyfall förväntas öka eftersom 

urbaniseringen leder till förtätning och mer hårdgjorda ytor i urbana områden där vattnet inte kan 

infiltrera.  

Enligt Boverkets nya riktlinjer (Boverket, 2018) behöver översvämningsrisken till följd av skyfall 

beaktas vid planläggning. Ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig 

verksamhet bör planläggas så att den årliga sannolikheten för översvämning är mindre än 1/100. 

Dessutom behöver effekten av ett framtida klimat under bebyggelsens förväntade livslängd beaktas. 

Även Länsstyrelserna Stockholms län och Göteborgs län (2018) rekommenderar att ny bebyggelse 

bör planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-

årsregn och att samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå. En klimatfaktor ska 

inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat. På detaljplannivå sker 

hantering av risken genom konsekvensutredning och redovisning av riskreducerande åtgärder.     

Med hjälp av en skyfallsmodellering är det möjligt att kartlägga översvämningsområden och 

identifiera riskområden för skyfall. Skyfallsmodelleringen kan därmed tjäna som underlag för ny 

exploatering genom att ge en bild av potentiella negativa konsekvenser av nybyggnation. 

 

2 METOD 

För skyfallsmodelleringen användes det tvådimensionella hydrauliska beräkningsprogrammet MIKE 

21 (Danish Hydraulic Institute). Modellen beräknar nivå- och flödesförhållanden till följd av 

exempelvis nederbörd och flöden. Beräkningarna baseras på numerisk lösning av Navier Stoke’s 

ekvationer.  

Metoden för markavrinning som tillämpats följer Vägledning för skyfallskartering (MSB, 2017). Med 

metodiken görs förenklingar bland annat avseende beskrivning av ledningssystemets kapacitet och 

hur vattnet transporteras i vattendrag. 

Modellens indata består av en terrängmodell som beskriver modellområdets topografi, 

regnbelastningen över olika ytor beroende på markanvändning och ledningsnätets kapacitet samt en 

fil som beskriver markens råhet för olika ytor. Beroende på typ av markanvändning ansätts en 

avrinningskoefficient multiplicerad med regnbelastningen som används för att ta hänsyn till förluster 

såsom infiltration, avdunstning och absorption av växtligheten eller genom magasinering i markytans 

ojämnheter (Svenskt Vatten 2016). För att ta hänsyn till ledningsnätets kapacitet görs ett 

schablonmässigt avdrag på regnbelastningen. Allt vatten som träffar markytan kommer i denna 

modell att rinna av på ytan. 

2.1 UNDERLAG 

Följande underlag har använts vid framtagandet av skyfallsmodellen för planområdet: 

• Terrängmodell, GSD-Höjddata, grid 2+ format, Lantmäteriet 

• GSD-Fastighetskarta, Lantmäteriet 

Beräkningar har utförts i koordinatsystemet SWEREF99 15 00 och höjdsystemet RH 2000.  
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2.2 UTREDNINGSOMRÅDE 

Eftersom modelleringen i MIKE 21 är en simulering av ytavrinning som inte inkluderar kulverterade 

vattendrag som leder vatten till området eller inkluderar ledningsnätet har beräknings-

/utredningsområdet tagits fram i GIS utifrån hela det naturliga avrinningsområdet som bidrar med 

markavrinning till beräkningsområdet. Beräkningsområdet redovisas i figur 1.  

 

Figur 1: Beräkningsområdet framtaget utifrån terrängmodellen.  
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2.3 TERRÄNGMODELL 

För modelleringen har en höjdmodell (Figur 2) interpolerats fram utifrån: 

• Raster med 2x2 m upplösning. 

• Byggnader har extraherats ur fastighetskartan och höjts med 2 m i terrängmodellen.  

• Broar har tagits bort och viadukter öppnats upp. 

 

Figur 2: Höjdmodellen har interpolerats fram utifrån befintlig terräng och befintliga byggnader.  
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2.4 MARKANVÄNDNING 

För att differentiera modellområdet med avseende på markens råhet och avrinningskoefficienter har 

ett markanvändningsraster skapats utifrån fastighetskartan (figur 3). 

 

Figur 3: Markanvändningsraster som utgör underlag för att bestämma avrinningskoefficienter och markens råhet för olika delar 
i den hydrauliska modellen. 
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2.5 MARKENS RÅHET  

Markens råhet beskrivs i skyfallsmodellen med hjälp av Mannings tal. Markens råhet styr vattnets 

hastighet och påverkar därmed översvämningsförloppet. Generellt kan det sägas att hårdgjorda ytor 

har ett högt Mannings tal eftersom vattnet rinner snabbt på ytan. Mer genomsläppliga material, 

exempelvis grönytor, har ett lägre Mannings tal vilket betyder att vattnet rinner långsammare. För att 

minska risken för instabilitet i modellen har områden med en lutning på över 45° getts ett lågt värde 

på Mannings tal, vilket ger lägre vattenhastigheter. Av denna anledning har även taken på byggnader 

i modellen givits ett lågt värde på Mannings tal. I tabell 1 redovisas de värden på Mannings tal som 

använts för olika typer av markanvändning. Eftersom en väg kan passera genom en park i ett 

grönområde överlappar de olika markanvändningstyperna varandra, och därför har de olika 

markanvändningstyperna överlagrats varandra i en prioritetsordning i modellen. 

2.6 REGN 

Skyfallskarteringen har utförts för ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,25 och 30 min 

varaktighet. Detta regn motsvarar enligt dagens klimatscenarier ett skyfall i ett klimat som kan tänkas 

råda år 2100.   

Den del av nederbörden som inte infiltrerar ner i marken eller stoppas upp på markytan kommer 

rinna av som ytavrinning. Avrinningen påverkas bland annat av regnintensiteten, markytans storlek, 

infiltrationskapaciteten samt markytans råhet. För att beskriva hur mycket vatten som rinner av från 

olika markytor har regnet multiplicerats med avrinningskoefficienter som ansatts utifrån typ av 

markanvändning, se tabell 1. Rent modelltekniskt har alltså inte hela regnvolymen belastat den 

hydrauliska modellen, utan endast den del som förväntas bidra till avrinningen på markytan. 

Avrinningskoefficienterna har anpassats utifrån regnets återkomsttid med utgångspunkt från 

resonemang i P110 (Svenskt Vatten 2016) samt med inspiration ifrån två Amerikanska 

motsvarigheter till P110 för delstaterna Colorado (Urban Drainage and Flood Control District 2017) 

och Kalifornien (State Water Resources Control Board 2011).   

Samtliga markanvändningsklasser utom ”Lutning > 45°” är hämtade ur fastighetskartan 

(Lantmäteriet). Med Bebyggelse hög avses friliggande hög bebyggelse med flerfamiljshus som har 

tre våningar eller fler. Med Bebyggelse låg avses tät låg bebyggelse som utgörs av planmässig 

kvartersbildning med friliggande en- och tvåfamiljsvillor med högst två våningar. Hög bebyggelse 

bedöms innehålla mer hårdgjord yta och tilldelas därmed en högre avrinningskoefficient än låg 

bebyggelse. 

Regnbelastningen i modellen reducerades även för ledningsnätets kapacitet. Ledningsnät antogs 

vara anslutet till följande markanvändningsklasser: vägar, byggnader/tak. Ledningsnätets kapacitet 

antogs motsvara ett 10-årsregn med 30 minuters varaktighet utan klimatfaktor enligt P110. Regnet 

har simulerats som blockregn, simuleringstid är 4 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
10291520 •  SFK Asarum  | 9   

Tabell 1: Avrinningskoefficient, regnbelastning och Mannings tal för olika typer av markanvändning. Lutning är endast 
inkluderad i GIS-skiktet för Mannings tal. 

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient 

Mannings tal 

(m1/3/s) 

Regnbelastning 

100-årsregn, 30 

min (mm/dygn) 

Regnbelastning 

100-årsregn, 30 

min 

Vägar 1,0 70 2668 56 

Byggnader, tak 1,0 2 2668 56 

Bebyggelse hög 0,5 40 1334 28 

Bebyggelse låg 0,4 30 1067 22 

Industriområden 1 60 2668 56 

Grönområden 0,4 5 1067 17 

Skogsområden 0,2 2 534 11 

Åker 0,3 5 800 17 

Öppen mark 0,3 50 800 17 

Vatten 1 40 2668 56 

Lutning - 2   

 

2.7 KALIBRERING 

Skyfallsmodellen har inte kalibrerats eftersom kalibreringsdata saknas. Extrema väderhändelser som 

skyfall uppträder mycket sällan och ofta saknas observationer och mätningar från de regnevent som 

faktiskt har förekommit.  

Med detta följer att modellens trovärdighet baseras på att de processer som styr avrinningsförloppet 

på markytan vid ett skyfall är inkluderade i modellen. De största osäkerheterna i 

skyfallsmodelleringar är infiltrationskapacitet samt ledningsnätets kapacitet, då endast ett 

schablonavdrag har gjorts för att beskriva ledningsnätets förmåga att avleda regnet. 

3 RESULTAT 

Resultaten från skyfallsmodellen redovisas som GIS-skikt. Följande GIS-skikt har tagits fram: 

• Maximala vattendjup 

• Maximalt flöde 

• Vattendjup vid simuleringens slut  

Med maximalt vattendjup respektive maximalt flöde menas maximalt vattendjup/flöde för varje 

beräkningsruta över hela beräkningen, det finns alltså ingen tid kopplad till maximalt vattendjup. 

Analysen är gjord med en terrängmodell med gridstorlek 2x2 m och även om detta är en hög 

upplösning kan det finnas trösklar och passager i terrängen som inte kommit med i terrängmodellen. 

Dessa eventuella trösklar och passager kan påverka översvämningsutbredningen.  

Det är också viktigt att poängtera att resultaten från skyfallsmodelleringen bara redovisar 

marköversvämningar till följd av skyfall och inte de översvämningar som sannolikt skulle uppkomma i 

källare och liknande utrymmen till följd av överbelastade avloppssystem. 

nansve
Markering



 
 

 

 
10291520 •  SFK Asarum  | 10   

3.1 BERÄKNADE VATTENNIVÅER OCH FLÖDEN  

 

Figur 4: Beräknade maximalt vattendjup vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn.  
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Figur 5: Vattendjup efter 4 h simulering vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn. 
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Figur 6: Beräknade maximala flöden (m3/s/m) under hela simuleringen vid ett klimatkorrigerat 100-årsregn. 
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3.2 FLÖDESVÄGAR OCH TILLRINNING 

Flödesvägarna, det vill säga avrinningsstråken som visar hur vattnet rör sig i modellen när det rinner 

på ytan, redovisas i figur 7. Flödet beräknas för varje 2x2 meters beräkningscell enligt följande 

formel: 

𝑅𝑖𝑗 =  √𝑃𝑖𝑗
2 + 𝑄𝑖𝑗

2   

Rij är det totala flödet i m3/s för beräkningscellen i kolumnen i på raden j, Pij är flödet genom 

beräkningscellen i nordsydlig riktning och Qij är flödet genom beräkningscellen i östvästlig riktning 

enligt beräkningsprogrammet MIKE21. 

 

Figur 7: Maximalt momentant flöde vid ett 100-årsregn. 
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WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


