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1

BAKGRUND

Sätoftaskolan i Höörs kommun ska byggas ut med en förskola enligt
detaljplan för Sätofta 18:54 m fl i Höör. I situationsplanen finns en angiven
yta för fördröjning av dagvatten. WSP har fått uppdraget av Höörs kommun
att utföra en dagvattenutredning för att utreda fördröjningskapaciteten för den
angivna ytan och även ge förslag på utformning för dagvattenhanteringen.

1.1

UNDERLAG

Följande underlag har tillhandahållits av beställaren:








Översiktligt projekterings PM Geoteknik
Översiktlig markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)
Dagvattenpolicy för Höörs kommun
Planbeskrivning för Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny
förskola vid Sätoftaskolan”, i Höör
Ritningar:
- Ritning diken kopplade till LOD väster om Sätoftaskolan
(Omläggning av dagvattenledning i Sätofta)
- Ritning LOD damm vid Sätoftaskolan
- Illustrationskarta
- Drift- och anläggningsytor_Satofta forskola mm
DWG-filer:
- Grundkarta
- Illustrationsplan
- VA-karta

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

PLANOMRÅDET

Området för detaljplanen ligger i södra Höör, nära östra Ringsjöns norra
strand, enligt Figur 1. Utklippet ur illustrationsplanen i Figur 2 visar den
nytillkomna byggnaden, ytan för dagvattenhantering och angränsande
befintliga fastigheter.
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Figur 1 Planområdets placering i förhållande till centrala Höör.

2.2

RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Recipienten Östra Ringsjön uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet. Detta
beror på för höga halter av kvicksilver och Bromerad difenyleter. Då
förekomsten av dessa ämnen beror till stor del på luftnedfall är ämnena
undantagna från kvalitetskravet att uppnå god kemisk status. Övriga
prioriterade ämnen Kadmium, Bly och Nickel har uppmätts i halter som ligger
under de värden som tillåts enligt miljökvalitetsnormerna.

Sätofta skola • Dagvattenutredning | 5

Figur 2 Situationsplan för området med planerad dagvattendamm väster om
skolområdet. Tillkommande förskolebyggnad visas i orange.

2.3

GEOHYDROLOGI

Enligt erhållet projekteringsPM anges det att förutsättningar för lokalt
omhändertagande av dagvatten kan finnas då grundvattenytan ligger relativt
djupt och dominerande jordart är sandmorän.
Vid en geohydrologisk undersökning utförd av Sweco under hösten 2016
uppmättes stabila grundvattennivåer på 1,7 – 2,7 m under markytan i
området. Figur 3 visar ett urklipp från en ritning över jordprovpunkter i
området. Den grundvattenmätning som gjorts närmast dammen är markerad
i figuren. Nivåer varierar dock med årstiderna så för att få en säkrare bild av
vilka nivåer som kan förväntas krävs kontinuerliga mätserier över en längre
period.
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Inmätt GV-nivå:
+62,4 m

Figur 3 Ritning över mätpunkter där jordprover har tagits. Den markerade punkten är
den av punkterna där en grundvattennivå har kunnat mätas in som ligger närmst den
planerade dammen.

2.4

TOPOGRAFI

Befintliga höjdkurvor i området visas i Figur 4 tillsammans med uppskattade
rinnpilar. Från den västra delen av planområdet finns en naturlig riktning för
markavrinning åt sydväst.
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Figur 4 Utredningsområdets gränser i rosa med uppskattade rinnvägar i grönt baserat
på givna höjdkurvor i området.

2.5

FÖRDRÖJNING I SITUATIONSPLAN

Den yta som har avsatts för fördröjning av dagvatten i situationsplanen
rymmer en dagvattendamm av form och utbredning enligt Figur 5. Enligt
nedan givna förutsättningar har en reglervolym beräknats till 194 m3 och en
total volym från botten till släntkrön beräknats till 295 m 3.
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Yta ca 460 m2
Slänter 1:5
Reglerdjup 0,6 m
Totalt djup (upp till släntkrön) 0,78 m

Figur 5 Yta avsatt för dagvattenfördröjning enligt situationsplanen. Dagvattendammen
placeras mellan ny väg och två befintliga fastigheter. Den röda heldragna linjen
markerar en anslutande ledning från ett dike västerifrån.

2.6

ANSLUTNINGSPUNKT OCH BEFINTLIG
ANLÄGGNING

En befintlig dagvattendamm norr om den planerade dammen är idag kopplad
till en ledning som leds genom en lokalgata mellan befintliga fastigheter, förbi
Nybyvägen och ut i Ringsjön i ett utlopp ca 200 m söder om befintlig damm.
Den befintliga dammen och dess anslutning till ledningen i gatan syns i Figur
5, hit avvattnas en av de befintliga skolbyggnaderna och ett dike västerifrån.
Den befintliga dammen tas bort och ersätts med den planerade
fördröjningsdammen. Den nya dammen ansluts till den befintliga ledningen
från sitt sydvästra hörn via en brunn, enligt skissen i Figur 6. Ledningen är en
betongledning av dimension 400, dess kapacitet har uppskattats enligt
värdena listade nedan, råhetstalet har valts till ett högt värde för marginaler i
beräkningen. Den uppskattade kapaciteten tar däremot inte hänsyn till en
minskning i dimension i ledningen under Nybyvägen, denna kan innebära att
den verkliga kapaciteten är mindre än den uppskattade.





Innerdiameter 400 mm
Lutning 0,5 %
Råhetstal K=5
Kapacitet 120 l/s
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Figur 6 Skiss över dammens anslutning till den befintliga ledningen med utlopp i
Ringsjön.

3

DAGVATTENFLÖDEN

Beräkningar har gjorts för dimensionerande flöden vid ett 20-årsregn enligt
Dahlström (2010) med pålagd klimatfaktor 1,25.
Figur 7 visar vilka ytor från området som har räknats in i flödesberäkningar
från avrinning. Parkeringsområdet i östra delen har uppskattats avvattnas till
75 % västerut och 25 % österut. Ytavrinningen från området har därefter
beräknats med avrinningskoefficienter enligt Tabell 1. Här redovisas även de
framräknade reducerade ytorna. Flöden tillkommer även från en befintlig
skolbyggnad utifrån området.
Tabell 1 Beräknade reducerade ytor som avvattnas till dammen tillsammans med
använda avrinningskoefficienter.

Typ av yta

Avrinningskoefficient

Area (ha)

Reducerad
area (ha)

Tak

0,9

0,35

0,32

Asfalt

0,8

0,64

0,51

Skolgård

0,3

0,11

0,03

Grönyta

0,1

0,07

0,01

1,17

0,87

Totalt
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Figur 7 De ytor från planområdet som har medräknats i avrinningsflöden har
markerats i figuren. Orange visar tak, röd markerar skolgård, grå markerar asfalt. Av
parkeringsytan öster om skolan har 75 % räknats in. En befintlig skolbyggnad utanför
planområdet kommer också avvattnas till dammen och har räknats med i totalt flöde.

Den totala reducerade ytan ger upphov till flödet 312 l/s vid ett 20-årsregn
med 10 min varaktighet.
Den dimensionerande varaktigheten för fördröjning av ett 10-årsregn uppgår
till 1 timme. Om det tillåtna utflödet väljs som 32 l/s krävs en
fördröjningsvolym på 193 m3 vilket ryms inom den beräknade volymen hos
den planerade fördröjningsdammen. Det rekommenderade utflödet från
dammen är alltså 32 l/s. Dammens kapacitet skulle kunna utökas ytterligare
om det tillåtna flödet ökas.
För en extremregnssituation har dammens fördröjningskapacitet undersökts
då hela volymen upp till släntkrön räknas med. Släntkrönets lägsta nivå har
här antagits till +63,0 m. Denna volym uppgår till 300 m3 och har kapacitet att
fördröja ett 100-årsregn om ett utflöde på 145 l/s tillåts. Kapaciteten på
anslutande ledning har enligt ovan uppskattats till ca 120 l/s vilket innebär att
det inte finns kapacitet i dammen att utforma utloppet för att fördröja ett 100årsregn. Vid extremt stora regn kommer avrinning från den översvämmade
dammen behöva ske ytledes söderut.
Som jämförelse har även kapaciteten att fördröja ett 10-årsregn beräknats
för den totala volymen, då räcker ett tillåtet utflöde på 10 l/s för att önskad
kapacitet ska uppnås. Det rekommenderade utflödet 32 l/s motsvarar i sin tur
en fördröjningskapacitet då hela volymen räknas in som kan fördröja ett 20årsregn men som inte räcker till att fördröja ett 30-årsregn.

4

FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN

De planerade förändringarna inom planområdet innebär utökade hårdgjorda
ytor i form av främst tak och parkeringsytor. Denna typ av ytor bidrar till en
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viss belastning av föroreningar i form av exempelvis bly, zink, cadmium och
olja. Det är därför rekommenderat att dagvattnet genomgår rening innan det
släpps ut i sjön. En våt damm bidrar enligt stormtac till att reducera
föroreningar enligt tabellen nedan. Då området dessutom har goda
förutsättningar för infiltration och de trafikerade ytorna inom området är
placerade i anslutning till grönytor kan dagvatten avledas hit och föroreningar
fastläggas i marken.
Tabell 2 Reduktion av förorenande ämnen i en våt damm enligt Stormtac.

%

Pb

Cu

Zn

Cd

Cr

Ni

Hg

SS

olja

PAH

BaP

75

60

55

80

60

85

30

80

80

70

75

5

UTFORMNING
DAGVATTENHANTERING

5.1

SEKTION DAMM

Föreslagna sektioner av den planerade dammen ges av Figur 8 och Figur 9.
En högvattenyta har tagits fram av Mittskåne vatten baserat på att
anslutande ledningar till den befintliga dammen inte ska dämmas upp när de
leds till den nya fördröjningen. Denna nivå kan komma att höjas vid
noggrannare undersökningar i detaljprojekteringsfasen. Bottennivån har valts
till samma som den befintliga dammen. Om en större fördröjningsvolym
önskas skulle dammen kunna göras djupare. Ett reglerdjup på 0,6 m ges av
föreslagna nivåer. Ett strypt utlopp placeras i höjd med botten och ett
nödavlopp placeras i nivå med högvattenytan. För de redovisade sektionerna
blir skillnad i höjd mellan högvattenyta och markhöjd som minst 0,95 m. Den
lägsta höjd som mätts in runt dammen är 63,1 m i det sydvästra hörnet vid
utloppet, denna ligger ca 0,3 m över högvattenytan. Här kan man skydda
angränsande fastigheter genom att anlägga någon form av flödesbarriär
längs fastighetsgränsen. Alternativt kan slänterna göras lite brantare här för
att få plats med en förhöjd kant på dammen. Släntkrönet föreslås få en lägsta
nivå +63, 0 m i det sydvästra hörnet, för att ytlig avledning ska ske söderut
bör släntkrönet ges en högre höjd runt resten av dammen.
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Figur 8 Figuren visar en uppskattad utbredningsyta baserat på att en slänt på 1:5 ska
få plats, blå linje markerar högvattenytan och röd linje markerar släntkrön. Sektion A
och B har markerats.

Figur 9 Föreslagna sektioner A och B. 0,6 m reglernivå ger marginal till befintliga
höjder som för sektionen ligger 0,95 m över högvattenytan.

De grundvattennivåer som har uppmätts nära platsen har nått upp till 62,4 m
under hösten. Mätpunkten som finns markerad i Figur 3 ligger en bit norr om
platsen för den planerade dammen där befintlig markhöjd är ca +64 m. Det
är därför svårt att garantera fördröjningsvolymen för dammen. Vanligtvis är
grundvattennivån som lägst på sommaren då risken för stora regn är som
störst. I det aktuella fallet ligger området nära Ringsjön vars nivå är reglerad
och därmed inte följer naturliga fluktuationer. Sjöns möjliga inverkan på
grundvattennivåer i området gör det tveksamt att anta att
grundvattennivåerna är som lägst på sommaren utan att göra
kompletterande undersökningar av grundvattenytans nivåer. För att
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garantera dammens fördröjande effekt kan den behöva anläggas som en tät
damm.

5.2

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE

Då marklagrenas genomsläpplighet är god i området bör grönytor användas
för lokal infiltration av dagvatten. Takvatten från skolbyggnaden kan ledas
ner i grönytor i anslutning till byggnaden. Parkeringsytor kan avvattnas till
anslutande grönområden. Gator kan även avvattnas till exempelvis
makadamstråk som dräneras till dagvattensystemet om
infiltrationskapaciteten inte räcker till. Dessa åtgärder bidrar med rening av
dagvatten genom fastläggning av föroreningar i växtlighet och i marken.
Åtgärderna frigör även ytterligare kapacitet i dammen vilket minskar risken
för överbelastning och översvämning från dammen till anslutande gata och
fastigheter.

5.3

FLÖDESVÄGAR VID EXTREMA REGN

Den föreslagna dammsektionen innebär en extra fördröjningskapacitet då
dammen vid 20-årsregnet ännu inte fylls upp till kanten. Vid ett tillräckligt
stort regn kommer dock dammen att fyllas och områdets avrinning kommer
att behöva avledas genom området ner mot sjön. Utformningen av området
måste då säkerställa att vatten inte rinner in mot byggnader på tomterna. För
detta föreslås nedan beskrivna åtgärder som även illustreras i Figur 10.
Fastigheter som angränsas till dammens sydvästra hörn bör ges extra skydd
i form av flödesbarriärer som säkerställer att vatten rinner ut mot vägen och
inte in mot byggnaderna.
Enligt befintlig höjdsättning ligger norra delen av vägen mellan fastigheterna
initialt lite nedsänkt vilket bildar ett naturligt rinnstråk mellan fastigheterna.
Väster om vägen är marginalerna dock dåliga med fastigheter som ligger lite
lägre eller på ungefär samma nivå som vägen, detta innebär en risk för att
vatten kommer rinna hit vid stora regn. Det rekommenderas därför att
anlägga någon form av flödesbarriär mellan gata och fastighet om det inte
redan finns i dagsläget.
Vidare bör rinnvägar från skolområdet utformas för att även skydda
fastigheten öster om gatan. Cykel/gång-stråket väster om den södra
parkeringen kan anläggas som något nedsänkt för att skapa en rinnväg här
från skolgården ner till Nybyvägen.
Nybyvägen är utformad med tvärfall vilket hindrar mindre flöden från att rinna
av vägen mot sjön. Detta innebär ett visst skydd av fastigheterna söder om
vägen. Vid extremflöden däremot kommer detta förmodligen inte räcka som
skydd, därför rekommenderas här att flödesbarriärer anläggs med släpp i
punkter där vattnet kan tillåtas rinna utan risk för skada på byggnader.
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Anläggs som
nedsänkt flödesväg
Flödesbarriär
anläggs för skydd
av fastigheter

Flödesbarriär
anläggs för skydd
av fastigheter med
släpp för flödet där
ingen fastighet
riskerar att skadas

Nybyvägen

Figur 10. Rekommenderade åtgärder för att säkerställa rinnvägar mot sjön vid
extremregn.
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VI ÄR WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus &
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden,
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi
omkring 3 700 medarbetare.

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
Tel: +46 10 7225000
http://www.wspgroup.se
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