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Inledning

Två nya detaljplaner ska upprättas för Kv. Sjömansäng och Kv. Värmeverket i sydvästra Finspång. Syftet med de nya detaljplanerna är att möjliggöra för befintliga
fastighetsägare inom industriområdet, strax söder om Norrköpingsvägen, att köpa
till mark samt att utöka verksamheten för det befintliga värmeverket.
WPS har fått i uppdrag av Samhällsplaneringsenheten, Finspångs kommun, att ta
fram en dagvattenutredning i samband med detaljplanearbetet med syfte att föreslå
ett principförslag för dagvattenhantering inom utredningsområdet.

För utredningen förutsätts hantering av tillkommande dagvattenflöden vara
den centrala frågan och inte förbättring av befintligt nät eftersom det inte
finns några kända översvämningsproblem nedströms dagvattennätet enligt
uppgifter från beställaren.
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2

Områdesbeskrivning

Utredningsområdet är ca 24,5 hektar och i det ingår två pågående detaljplaner inom befintlig bebyggelse i sydöstra Finspång. Befintlig bebyggelse
inom utredningsområdet består av handel- och industribyggnader och i sydöstra delen av planområdet ligger befintligt värmeverk. I delar av utredningsområdet förekommer även obebyggd naturmark med vegetationsytor av
gräs, buskar, sly, mindre skogspartier samt större diken. Utredningsområdet
begränsas av Norrköpingsvägen (väg 51) i norr, Leverstorpsvägen i öster,
Sjömansängvägen i väster och naturmark inklusive ett röjt kärr med högt vattenstånd i söder. Befintliga marknivåer varierar mellan +47 och +32.
Enligt underlag från Samhällsplaneringsenheten utgörs planerad markanvändning fortsättningsvis även av verksamhetsområde för bl.a. detaljhandel,
service, industri och kontor samt tekniska anläggningar. Utredningsområdet
och användningsgränser framgår av figur 1.
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Figur 1. Utredningsområde inom rött markerat område. I bilden framgår även ungefärlig framtida markanvändningsgräns (gul linje). (bild: Google Earth, 2015)
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2.1

Naturvärdesobjekt och kulturhistoriska områden

Inga naturvärdesobjekt eller kulturhistoriska områden förekommer inom utredningsområdet.

3

Förutsättningar för dagvattenhantering

3.1

Geotekniska förhållanden

Den ytliga jorden inom aktuellt område bedöms enligt SGUs jordartskartan
bestå av glacial lera (skarpt gul färg med vita L), postglacial lera (ljusgul färg
med vita L), mossetorv (grå/beige färg), kärrtorv (grå/beige färg med blå
prickar), berg i dagen (röd färg) och fyllning (brunn-streckat område) se figur
2 nedan.
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Figur 2. Jordartskarta. Utredningsområdets ungefärliga utbredning inom rött markerat område. (källa: www.sgu.se, 2015)

WSP har tidigare utfört undersökningar för delen av utredningsområdet som
ingår i kommande detaljplan kv. Värmeverket. Jordlagerförhållanden inom
utrett område varierar, men generellt består det översta lagret av stenig och
sandig grus, silt och/eller sand och fyllning innehållande bl.a. lera och lerig
grus med varierande mäktighet. Berg i dagen och stopp mot fast botten har
erhållits vid några borrpunkter. För mer detaljerade uppgifter se Hårstorp
1:1, Finspångs kommun Planerings-PM Geoteknik utförd av WSP daterad
2014-10-24.
3.2

Grundvatten

Inga hydrogeologiska undersökningar har gjorts, dock har frivattenyta i 3 st
provtagningshål observerats i samband med den geotekniska undersökningen
som WSP utfört inom kv. Värmeverket. Grundast frivattenyta, 0,1 m under
befintlig marknivå, påträffades i undersökningspunkt W6. Djupaste frivattenyta, 2 m under befintlig marknivå, påträffades i undersökningspunkt W9.
Frivattenyta på 0,2 m under befintlig marknivå har påträffats söder om
Mekonomen vid undersökningspunkt W2. Undersökningspunkter framgår av
figur 3. Enligt WSPs markgeotekniska undersökningsrapport indikerar observerad vattenyta på en högt rådande grundvattennivå inom undersökt område.
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Figur 3. Undersökta punkter i samband med WSPs geotekniska utredning Hårstorp
1:1, Finspångs kommun Planerings-PM Geoteknik utförd av WSP daterad 2014-10-24.
(Ritning G-10-1-01T ).

3.3

Markföroreningar

Miljöprovtagning har utförts av WSP för delen av utredningsområdet som ingår i
kommande detaljplan kv. Värmeverket.
Analys av jordprov från fyllningen i W4 (se figur 3) redovisar att halter av ämnena
Alifater >C16-C35, PAH H samt bly och krom överstiger Naturvårdsverket generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analys visar även att halter av
ämnena kobolt, koppar, nickel och zink överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Övriga analyserade jordprover
understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM). Prover är tagna med stora avstånd mellan varandra och avvikelser kan förekomma mellan provtagningspunkterna inom området.
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Naturlig ytavrinning

En terrängmodell har upprättats i AutoCad Civil 3D Naviate från höjdsatta
nivåkurvor och 3D punkter. Modellen har använts för att identifiera den naturliga ytavrinningen inom utredningsområdet, se figur 4. Inom utredningsområdet förekommer ett antal avskärande diken som fångar ytavrinningen på
flera ställen och generellt avvattnas området åt nordväst.
Enligt denna kartläggning förekommer ett instängt område i södra området,
väster om värmeverket. Där finns det dock ett dike vilket antas avleder vattnet som annars skulle ansamlas här.
Enligt terrängmodellen ligger värmeverket på en naturlig vattendelare och
cirka hälften av området avvattnas söderut och andra hälften norrut.
Till utredningsområdet tillkommer avrinning delvis från befintligt industriområde i
öster och från naturmarken i söder. Troligen rinner det även in vatten från befintligt
lakvatten damm vid returpunktstationen i Västralundsvägen via kärret.
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Topografiskt avvattnas nordöstra delen av utredningsområdet norrut, ett litet
delområde i söder avvattnas söderut och i övrigt rinner dagvattnet ytligt västerut.

Figur 4. Befintliga diken, vattendelare och ytlig avrinning. Bilden framgår även av bilaga 1.
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Befintlig dagvattenhantering

Avledning av dagvattnet sker via diken och dagvattenledningar vilka redovisas i figur 5 nedan.
Befintliga verksamheter har serviser för dagvatten kopplade till det allmänna
dagvattennätet. På samma sätt avleds dagvattnet från gator till befintliga
dagvattenledningar via intag i dagvattenbrunnar.
Inom värmeverket finns även dagvattenbrunnar i markytan som är kopplade
till befintlig dagvattenledning i norr. Enligt uppgifter från Finspångs Tekniska Verk får processvatten från verkets kondensator efter rening avledas till
dagvattensystemet. Stuprören från tak avleds till markförlagda ledningar
vilka antas ansluta till det allmänna dagvattensystemet.
I värmeverkets sydvästra hörna finns en våtmark och en dagvattenledning
ansluter därifrån till dagvattenledningen längs med det stora diket i utredningsområdets mitt. Troligen avleds vatten från dammen för lakvatten vid
returpunktstationen via denna dagvattenledning till det allmänna dagvattensystemet.
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Det finns inga kända problem med översvämningar eller kapacitetsbegränsningar i befintliga ledningar enligt uppgifter från Finspångs Tekniska Verk.
Dock finns det risker för uppkomst av flaskhalseffekt längre nedströms i systemet vid ökade flöden.

Figur 5. Befintliga allmänna va-ledningar inom utredningsområdet
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3.6

Markavvattningsföretag

Som det redan nämnts under avsnitt 3.4 och 3.5 förekommer diken inom utredningsområdet. Vid eventuella planer på att lägga om eller kulvertera något
eller några av dikena, eller vid avledning av ytterligare flöden till dessa behöver kommunen utreda om berört dike ingår i ett markavvattningsföretag
(även kallat dikesföretag).
Markavvattning regleras i 11 kapitlet i Miljöbalken. Enligt Naturvårdsverket
är markavvattning de åtgärder som utförs för att avlägsna vatten (dränera
mark) eller skydda mot vatten. Tillstånd krävs för markavvattning. Sedan
1994 gäller generellt förbud mot markavvattning i större delar av södra och
mellersta Sverige, vilket innebär att det krävs dispens om tillstånd ska ges.
(Naturvårdsverket, 2009).
Enligt miljöbalken är markavvattning (Naturvårdsverket, 2009):
·
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·
·

Dikning: Ny anläggning av dike eller ökning av avvattningsförmåga i
ett befintligt dike, ändring av befintlig dike med syfte att förbättra
markavvattningen, anläggning av dike vid väg eller järnväg med syfte
att skydda dessa mot vatten från omgivande mark
Permanent invallning med syfte att skydda mot vatten
Sänkning eller avtappning av ett vattenområde

Markavvattningsföretagen är skyldiga att se till att avledning av vattnet kan
möjliggöras. Vid ändring av flöden till ett markavvattningsföretag krävs en
omprövning i Mark- och miljödomstolen. Omprövning krävs också vid ändring av dikets geometri om det är reglerat i markavvattningsföretag. Ändringar i befintliga diken som inte medför en ökad markavvattning räknas inte
som markavvattning men kan ändå kräva tillstånd enligt miljöbalken. Inte
heller dike som endast tar hand om dagvatten från väg (eller järnväg), kompensationsdikning, skyddsdikning, kulvertering, rensning och återställande
av vattendrag mm. är markavvattning. (Naturvårdsverket, 2009)
3.7

Avrinningsområdet och recipientförhållanden

Utredningsområdet ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Glan” och huvudavrinningsområdet ”Motala Ström” (VISS, 2015).

Recipienten för dagvattnet från utredningsområdet är Skutbosjön som sedan
mynnar i Glan, som är Norrköpings kommun huvudytvattentäkt för dricksvattenproduktion. Skutbosjön är redan påverkad av föroreningar, bl. a. metaller, PAH, PCB och tyngre alifater. (Länsstyrelsen Östergötland, 2011).
Glan bedöms ha otillfredsställande ekologisk potential och uppnår ej god
kemisk status. Övergödning har getts tidsfrist till 2021 för att uppnå god ekologisk potential. Halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i Glan bör
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inte öka till december 2015 i förhållande till halterna som har legat till grund
för statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och
kvicksilverföreningar 2009. (VISS, 2015).

4

Beräkningar

4.1

Befintlig och framtida markanvändning
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En kartering av utredningsområdet för befintlig och framtida markanvändning har gjorts vilken ligger till grund för flödesberäkningar. Karteringen redovisas i figur 6 och 7.

Figur 6. Befintlig markanvändning, kartering är baserat utifrån observationer på
platsbesök, Googlemaps och vissa antagelser.
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Figur 7. Framtida markanvändning. Utredningsområdet antas vara fullexploaterat.
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4.2

Årsflöden och dimensionerande flöden

Det antas att dagvattenhanteringen i befintligt exploaterat område för handel,
service och industri (gult område enligt karteringen) blir oförändrad i framtiden. Vidare ligger fokus i utredningen på det ökade dagvattenflödet som
uppstår på grund av ökad exploateringsgrad och därför har befintligt exploaterat verksamhetsområde för handel, service och industri inte tagits med i
beräkningarna nedan.
Dimensionerande flöden har beräknats för befintlig och framtida markanvändning med hjälp av den rationella metoden enligt Svensk Vattens publikation P90, formel (1) nedan.
q d dim = A * φ * i(tr)

(1)

där
q d dim
A
φ
i(tr)
tr

dimensionerande flöde (l/s)
avrinningsområdets area (ha)
avrinningskoefficient
dimensionerande nederbördsintensitet (l/s, ha)
regnets varaktighet
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Beräkningar har gjorts för regn med återkomstid 10- och 100 år med 10 minuters varaktighet.
Enl. P104 bilaga 1.2 tabell 8.2 är regnintensiteten för 10-årsregn och 10 minuters varaktighet ca 228 l/s*ha. Med hänsyn till framtidens klimatförändringar har även beräkningar gjorts där intensiteten justeras med en klimatfaktor på 1,15.
Utredningsområdet totala area är ca 24,5 ha varav befintligt handel-/serviceoch industriområde är ca 14,9 ha och arean som antas kommer att exploateras i framtiden är ca 9,6 ha.
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Då en stor del av befintlig naturmark omvandlas till verksamhetsområde,
ökar avrinningskoefficienten vilket i sin tur leder till att dagvattenflödet ökar.
Beräkningsresultaten i tabell 1 och 2 visar att det dimensionerande flödet
nästan tredubblas i framtiden, vilket ställer stora krav på fördröjning inom
utredningsområdet.
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Tabell 1. Beräkning av dimensionerande flöde för befintlig markanvändning vid 10-årsregn och 100årsregn med 10 minuters varaktighet. Resultat visas utan och med klimatfaktor.

Area
(m2)

Markanvändning

Avrinn.koefficient
φ

Dim flöde
10-årsregn
(l/s)

Dim. flöde
10-årsregn

Dim. flöde
100-årsregn

Inkl klimatfaktor

Dim.
flöde
100årsregn

Inkl klimatfaktor

(l/s)

(l/s)

(l/s)

Naturmark 1

14660

0.10

33

38

66

76

Naturmark 2

40080

0.10

91

105

180

207

Naturmark 3

10560

0.10

24

28

47

55

Teknisk anläggning (Värmeverk)

30240

0.60

414

476

814

936

Totalt

95540

-

563

647

1107

1273

Tabell 2. Beräkning av dimensionerande flöde för framtida markanvändning vid 10-årsregn och 100årsregn med 10 minuters varaktighet. Resultat visas utan och med klimatfaktor.

Area
(m2)

Markanvändning
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Naturmark 1

Avrinn.koefficient
φ

Dim. flöde
10årsregn
(l/s)

Dim. flöde
10-årsregn
Inkl klimatfaktor
(l/s)

Dim. flöde
100årsregn
(l/s)

Dim. flöde
100-årsregn
Inkl klimatfaktor
(l/s)

10200

0.10

23

27

46

53

4460

0.80

81

94

160

184

Handel-/Service-/Industriområde 2

40080

0.80

731

841

1439

1655

Handel-/Service-/Industriområde 3

10560

0.70

169

194

332

382

Teknisk anläggning (Värmeverk)

30240

0.70

483

555

950

1093

Totalt

95540

-

1487

1710

2927

3366

Handel-/Service-/Industri 1

4.3

Föroreningar

Föroreningsberäkningarna är gjorda endast för de delar av utredningsområdet
som blir förändrade i framtiden, dvs. föroreningar som uppkommer inom
befintligt handel-, service- och industriområde ingår inte i presenterade resultat nedan.
Beräkningar av föroreningsmängder är gjorda med hjälp av schablonhalter
från Stormtac och visar storleksordningen på föroreningsbelastningen innan
några reningsåtgärder är vidtagna. Enligt data från SMHI ligger årsnederbörden för Finspångs kommun mellan 600 och 800 mm (www.smhi.se, 2015).
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Årsflödet på vilka föroreningsberäkningarna bygger på är beräknat på 700
mm/år.
Schablonhalter har använts för följande markanvändningar: Blandat grönområde, skogs- och ängsmark, värmekraftverk med upplags- och trafikytor samt
mer förorenat industriområde.
Tabell 3. Föroreningsberäkningar

g/år

Befintlig
markanvändning
0.3

kg/år

Förorening

Bens(a)pyren
Biologisk syreförbrukning
Bly
Fosfor
Järn
Kadmium
Kemisk syreförbrukning
Koppar
Krom
Kvicksilver
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Kväve
Nickel
Olja
Polycykliska aromatiska kolväten 16
Suspenderad substans
Totalt organiskt kol
zinc

Framtida
markanvändning

Förändring
(%)
6.5

2506%

0.4

0.8

74%

g/år

405

1 960

385%

kg/år

0.0

0.02

313%

kg/år

0.1

0.3

314%

g/år

10

75

634%

kg/år

1.5

4

168%

g/år

685

3 123

356%

g/år

335

880

164%

g/år

0.7

3

376%

kg/år

0.05

0.1

139%

g/år

535

1 275

138%

kg/år

0.01

0.1

648%

g/år

25

85

230%

kg/år

4

11

166%

kg/år

0.5

1

204%

kg/år

2

15

582%

Markanvändningen ändras drastiskt från naturmark till mestadels industriområde vilket förklarar den kraftiga ökningen av föroreningar. Resultatet av
föroreningsberäkningarna bygger på schablonhalter och bör inte ses som
verkliga föroreningsmängder. Det är även viktigt att anmärka att schablonhalten för industriområdet använts för ”mer förorenat industriområde” enligt
Stormtacs klassificering för att på något sätt få en ”worst-case scenario”.
Föroreningsbelastningen från varje fastighet kommer att variera beroende av
vilken typ av handel-och/eller industriverksamhet som bedrivs.
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Beräkningarna ovan bör endast ses som en fingervisning på att föroreningsbelastningen på recipienten ökar avsevärt med en utbyggnad enligt föreslagen markanvändning. Dagvattnet bedöms därmed ha hög påverkan på kvalitet hos recipienten och dess vattenstatus och ska därför renas.

5

Förslag till dagvattenhantering

Föreslagen lösning innebär att tillkommande dagvatten hanteras lokalt innan
det avleds till befintliga ledningar för att inte belasta befintligt dagvattensystem nedströms samt att reningsåtgärder ska kunna vidtas för att inte belasta
den redan föroreningsbelastade recipienten. Principen för dimensionering av
anläggningarna är att framtida dagvattenflödet samt föroreningshalterna ut
från utredningsområdet inte ska överstiga dagens.
De geotekniska förhållandena samt det höga grundvattnet innebär att dagvattnet inte kan infiltreras lokalt utan behöver fördröjas innan det leds vidare
via befintliga diken och ledningar.
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Principlösningen baseras på de naturliga avrinningsvägarna inom området
och fördröjning ska anordnas lokalt så nära källan som möjligt. Befintliga
diken bör hållas orörda i så stor utsträckning som möjligt.
Generellt är det positivt att kunna hålla flödet i ytliga stråk. Öppna och tröga
avledningssystem rekommenderas så långt det är möjligt eftersom dessa innebär fördröjning och rening av uppkommet dagvatten. Genom utredningsområdet finns redan idag en ”ravin” med stor växlande växtlighet som kan
utnyttjas för sin reningsförmåga, där närsalter och föroreningar kan tas upp
medan vattnet fördröjs och sedan rinner vidare till recipienten.
Ravinen som rymmer stora volymer borde även kunna användas för brandvattenuttag om det utformas på rätt sätt och det finns även förutsättningar för
att den kan användas som katastrofdamm vid spillolyckor vid värmeverket.
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Principlösning
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Figur 8 visar föreslagen principlösning.

Figur 8. Principlösning för dagvattenhantering. Figur bifogas även i bilaga 2.

5.1.1

Gator och allmänna ytor

Det förutsätts att befintliga vägar inom utredningsområdet blir orörda och
därmed kommer avvattning från dessa att hanteras på samma sätt som det
hanteras idag.
Eventuella nya vägar som anläggs föreslås avvattnas i första hand mot gröna
ytor i närheten eller att dessa anläggs med krossdiken (Figur). Beroende på hur
stråken utformas kan både fördröjning och viss rening uppnås.
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Figur 9. Exempel på krossfyllda diken (källa: WSP).

5.1.2

Industri-, handel- och serviceverksamheter

Vid utökade hårdgjorda ytor inom befintliga fastigheter föreslås dessa anläggas med medvetna materialval så långt som möjligt och därmed minimera
uppkomsten av avrinning.
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Gröna tak (Figur 10) används för att fördröja avrinningen innan det leds till stuprören. Vid små regn kommer nederbörden tas upp av vegetationen medan vid stora
regn kommer vegetationen i princip inte ha någon effekt eftersom vegetationen blir
vattenmättad.

Figur 10. Exempel på gröna tak
(källa: bild t.v.: http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/sedum4-1382a8.jpg
Bild t.h.:
http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/image/upload/t_next_gen_article_module_paddi
ng_4_3_v2/ta8ui3tmvridm2zxorab.jpg)

Separera takvattnet från avrinning från övriga hårdgjorda ytor. Takvattnet
leds antingen till eventuellt grönområdet inom den egna fastigheten eller fördröjs innan det släpps på det allmänna dagvattensystemet.
Beroende på verksamhet kan dagvatten från övriga hårdgjorda ytor inom industrifastigheter behöva renas. Oljeavskiljare används för avskiljning av olja
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från dagvattnet. Fördelen med oljeavskiljare är att dessa tar lite mark i anspråk och har kontrollerbara in- och utlopp. Oljeavskiljare dimensioneras för
mindre regntillfällen och förses med bypass-ledning som avleder stora flöden
vid intensiva och kraftiga regn.
En annan åtgärd som är tillämpbar inom service- och industrimark är brunnsfilter. Filtret läggs i eller hängs i dagvattenbrunnar som tar upp dagvatten
från markytor. Dagvattnet filteras sedan i ett filter som kan bestå av material
så som aktivt kol, träfiber, torv, zeolit mm. Hur ofta filtret behöver bytas ut
beror på vattenflöde och vattenkvalitet, men normalt sker det 2-4 gånger per
år. För att dessa anordningar ska fungera krävs kontinuerligt skötsel och tillsyn.
I det fall gemensamma avledningsstråk på mark behöver anordnas för att avleda
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dagvatten från fastigheter, kan dessa utformas enligt bild i figur 11.

Figur 11. Exempel på utformning av svackdike/gröna avvattningsstråk (Bilder: Patrick
Landstorp, Cadhouse, USA EPA Office of Water)

Framtida handel-/service-/industriområde 1

Föreslagen princip är att det befintliga dagvattennätet inte ska belastas ytterligare och därmed bör dagvatten från de nya ytorna inte avledas till befintliga
serviser utan ett separat avledningsstråk anläggs norr om fastigheterna. Det tillkommande dagvattnet avleds ytligt åt väster, där fördröjning anordnas innan avledning till befintligt dike. Föreslagen placering av fördröjningsanordning är vid punkt
1 i figur 8.
5.1.3

Värmeverket

Dagvatten från befintliga markytor föreslås kopplas bort från befintligt dagvattensystem och avledas till ravinen som ligger norr om värmeverket för att renas och därmed minska belastningen av recipienten. Takvattnet som är ”rent” kan antingen avledas i befintliga ledningar som det görs idag eller avledas till ravinen.
Vid anläggning av den nya fjärrvärmeackumulatorn kommer en del av befintligt
grönområde/dike strax norr om befintligt värmeverk att hårdgöras. Avrinning från
den nya hårdgjorda ytan bör avledas västerut mot ravinen.
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Ravinen föreslås anordnas så att det får en permanent vattenyta och att dagvatten
som kommer hit renas genom sedimentation och viss upptagning av växtlighet. Intagsbrunn till den befintliga ledningen nedströms behöver ses över. Lämplig intagsnivå bör ta hänsyn till uppehållstiden och önskad permanent nivå på vattenytan.
Vid genomförda platsbesök den 1 april 2015 var vattennivån i befintlig ravin relativt
lågt och 25 juni 2015 såg man ingen vattenyta alls. Ett sätt att förse ravinen med
vatten kan vara att slopa befintlig ledning som löper längs med ravinen och avleda
dagvattnet från uppströms områden direkt till anläggningen.
Ravinen skulle även kunna användas som katastrofdamm i fall fjärrvärmeackumulatorn havererar eller vid eventuella spillolyckor inne på värmeverket. Om den utnyttjas som katastrofdamm måste utgående ledning nedströms kompletteras med en avstängningsventil, så att inte föroreningar riskerar att spridas om det sker en olycka.
För att diket ska fungera är skötsel och underhåll mycket viktigt. En kontroll- och
skötselplan bör upprättas för diket.

5.2

Behov av fördröjningsytor

Beräkningsresultaten i tabell 1 och 2 visar att det dimensionerande flödet
nästan tredubblas i framtiden, vilket ställer stora krav på fördröjning inom
utredningsområdet. Redovisade värden nedan är framtagna under antagandet
att framtida utflödet från varje område är lika befintligt.
5.2.1

Industri-, handel- och serviceverksamheter
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Framtida handel-/service-/industriområde 1
Uppskattat befintligt flöde är 33 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och
beräknat framtida flöde är 121 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl.
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 56 m3 för att uppnå samma utflöde
som vid dagens markanvändning. Föreslagen placering är vid punkt 1 i figur 8. Gemensamt avledningsstråk på mark och fördröjning innan avledning till befintligt
dike.
Framtida handel-/service-/industriområde 2
Befintligt flöde är 91 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och beräknat
framtida flöde är 841 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl. klimatfaktor). Den totala erforderliga fördröjningsvolymen är 620 m3 för att uppnå samma
utflöde som vid dagens markanvändning. Föreslagsvis skapas volymen i separata
fördröjningsanordningar i områdets naturliga ansamlingspunkter, placering är vid
punkt 2, 3 och 4 i figur 8. Föreslagna anordningar vid punkt 3 och 4 hamnar dock
inom privatägda fastigheter.
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Framtida handel-/service-/industriområde 3
Uppskattat befintligt flöde är 24 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet) och
beräknat framtida flöde är 194 l/s (10 års regn och 10 minuters varaktighet inkl.
klimatfaktor). Erforderlig fördröjningsvolym är 118 m3 för att uppnå samma utflöde
som vid dagens markanvändning. Denna volym kan tillgodoräknas i befintlig ravin,
se punkt 5 i figur 8.
5.2.2

Värmeverket

Eftersom det föreslås en förändrad dagvattenhantering ställs det större krav på stora
fördröjningsanordningar än om dessa endast skulle vara avsedda att fördröja det
ökade dagvattenflödet.
Beräknat framtida utflöde är 555 l/s. Om man antar ett utflöde på 60 l/s krävs en
fördröjningsvolym på ca 410 m3.
3 sektioner har tagits fram för den befintliga ravinen/diket (norr om värmeverket)
från uppbyggd terrängmodellen i civil 3D, för att uppskatta volymen dagvatten som
kan fördröjas här, se figur 12. Högsta vattennivå i denna översvämningsyta får inte
överstiga nivån vid utloppspunkt som ligger på ca +37. Antagen högsta vattennivå
har valts till +35,5.
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Ett antaget vattendjup på 1 m, längd ca 230 m och en genomsnittlig bredd på översvämmat område på 20 m ger en kapacitet på ca 4600 m3. Ytterligare yta finns då
för att ta hand om kontrollerade översvämningar. Uppskattad tillgänglig volym i
”ravinen” är på ca 9700 m3 innan vattennivån når diket i sydväst. Ytan framgår av
figur 8, punkt 5.

Figur 12. Marksektioner. Till höger: sektionsmarkeringar i plan. Till vänster: sektioner. Figur
finns även med i bilaga 2.
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Konsekvenser av och kommentarer till föreslagen
dagvattenhantering

Med hänsyn till recipienten är en öppen hantering mer positiv då föroreningar i dagvattnet hinner sedimentera och även delvis upptas i växtligheten. Generellt kräver öppna lösningar god tillsyn och skötsel om de ska fungera bra.
Föreslagna fördröjningsanordningars placering utgår ifrån dagens naturliga
avrinning inom området och är endast avsedda att ange en fingervisning om
placering och ytbehov.
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För fördröjning av ökade flöden från framtida verksamheter i utredningsområdets västra del behöver det anordnas fördröjningsanordningar innan dagvattnet avleds vidare i befintligt dagvattensystem. För fastigheter inom verksamhetsområde för dagvatten är VA-huvudmannen skyldig att tillgodose en
fastighets behov av dagvattenhantering, men kan man komma överens med
fastighetsägaren om en egen anläggning inne på fastigheten är detta att föredra. Om de föreslagna anordningarna vid punkt 3 och 4 (figur 8) förläggs i de
naturliga lågpunkterna inom området hamnar dessa inom privatmark.
Förekomsten av markavvattningsföretag behöver utredas i samband med detaljplanearbetet så att det inte uppstår problem senare i projekteringsskede då
föreslagna lösningar inte är genomförbara på grund av begränsningar i markanvändningsföretaget. Om ravinen norr om värmeverket avses användas
som föreslagen översvämningsyta enligt detta förslag, är det av ytterst vikt
att kommunen redan i det fortsatta detaljplanearbetet utreder om det ingår i
ett markavvattningsföretag. Om så är fallet behöver det kontrolleras hur markavvattningsföretaget regleras och vilka förrändringar som behöver göras.
Minskade dagvattenflöden som i sin tur innebär minskade behov av fördröjningsutrymme kan uppnås genom god dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Kommunen bör i detaljplanen reglera markhöjdläge så att dagvattnets flödesriktning blir som önskad, så att man på rätt sätt styr var dagvattnet ska
ansamlas vid regn. Enligt Boverket (2015) är lokalt omhändertagande av
dagvatten en allmän upplysning som bör framgå av och preciseras i planens
syfte i planbeskrivningen.
Som beräkningarna i avsnitt 5.2.2 visar finns det i naturmarken norrväst om
värmeverket kapacitet att ta emot stora volymer dagvatten. Genom att avleda
dagvattenflöden hit även från närliggande, på befintligt dagvattensystem
kopplade fastigheter från området uppströms, kan ytterligare rening av dagvatten uppnås. Detta skulle innebära en förbättring jämfört med dagens förhållande, där dagvattnet avleds vidare via ledningar direkt till recipienten.
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Med föreslagen lösning med översvämningsyta nordväst om värmeverket
förlorar stora delar av befintligt dike strax söder om ravinen, och borde därmed kunna (delvis) slopas.

6

Fortsatt utredning

Inga kapacitetsberäkningar på befintliga ledningar har gjorts och inga uppgifter om dess skick har erhållits från beställaren. Om befintliga ledningar belastas av större flöden exempelvis från fastigheter som inte avser fördröja
tillkommande dagvattenflöden eller avleda ytligt, behöver en kapacitetsutredning göras för att säkerställa att befintligt system har kapacitet att ta emot
ytterligare flöden.
En mer detaljerad utredning behöver också göras på hur stort område som
avses översvämmas och detaljprojektering av ravinen ska göras så att man
får en permanent vattenyta och en reglernivå som överensstämmer med de
förväntningarna man har på rening av dagvatten i denna nya anläggning. .
Som nämnt i avsnitt 5.3 behöver förekomsten av markavvattningsföretag utredas vidare.
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P104 Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem.
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