Dagvatten- och skyfallsutredning

IGN Consulting AB

Höör Ekeröd 6:1

GRANSKNINGSHANDLING
Malmö 2020-02-26

Höör Ekeröd 6:1

Dagvatten- och skyfallsutredning

Datum
Uppdragsnummer
Utgåva/Status

Lena Sjögren
Uppdragsledare

2020-02-26
1320046864
Granskningshandling

Joanna Cieślukowska
Hanna Malmström
Handläggare

Ramboll Sweden AB
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö
Telefon 010-615 60 00

Unr 1320046864 Organisationsnummer 556133-0506

Patrik Gliveson
Granskare

Sammanfattning
Området Ekeröd 6:1 i utkanten av norra Höör ska exploateras. Planområdet är
4,14 ha och består i nuläget av betesmark. Inom området planeras ett nytt
handelscentrum samt restaurangbyggnad (fastighet 1: delavrinningsområde A och
B), och kontors- och lagerområde (fastighet 2: delavrinningsområde C).
Föreslagen dagvattenhanteringen inom delavrinningsområde C är torr damm som
kopplas till omledning av befintligt dike som ligger längs östra
planområdesgränsen. För delavrinningsområde B fördröjer och rensar svackdiken
dagvatten från asfalt- och grönyta och anslutas till torr damm. Takvattnet rensas
och fördröjas i ett underjordiskt krossmagasinet som har utlopp till den torr
damm. Rensat och fördröjt dagvatten leds till våta dammen utanför planområdet.
Krossmagasinet, med begränsad utloppet, är föreslagit också för
delavrinningsområdet A med anslutning punkten till den våt damm. Utloppet för
dammen flödesregleras och vattnet leds vidare till befintligt diket i norr av
planområdet.
Begränsande utloppsflöde för planområdet är 1,5 l/s·ha, vilket motsvarar ett flöde
på 5,6 l/s från delavrinningsområde A och B, och 0,6 l/s från delavrinningsområde
C. Vid ett 5-årsregn är nödvändig fördröjningsvolym beräknad till 1 217 m3 för
område A och B, och 105 m3 för område C. Vid ett 20-årsregn är
fördröjningsvolymen 1 888 m3 för område A och B, och 164 m3 för område C.
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Föreslagit anläggningar minska mängder för 7 av 13 ämnen. På grund av den
stora skillnaden i föroreningsbelastning från olika markanvändningar kan det vara
svårt, trots rening av dagvattnet, att nå ner till samma värden som för befintlig
situation. De ämnen som inte ses renas till befintlig nivå av
dagvattenanläggningarna inom planområdet är trafikrelaterad ämnena.
I dagsläget står ca 3 560 m3 vatten inom planområdet vid en skyfallssituation. När
alla anläggningarna når marknivå och lågpunkterna inom parkeringsyta i
delavrinningsområde A fyllas, finns där 3 564 m3 volym som räcker för att hålla
100-årsregn.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

1.2

Uppdragsbeskrivning

Området Höör Ekeröd 6:1 i norra Höör ska exploateras. Planområdet är 4,14 ha
och består i nuläget av betesmark. Inom området planeras nytt handelscentrum
samt kontors- och lagerområdet i öst.

Ramboll Sverige AB har fått i uppdrag av Tom Nilsson från IGN Consulting AB att
upprätta en dagvatten- och skyfallsutredning för att klarlägga förutsättningarna
samt översiktliga behov av åtgärder.

2.

Underlag
•
•
•
•
•
•

Skiss över befintliga trummor inom planområdet (erhållen 2020-01-15);
Strukturplan - Förslag 2-rev D i dwg format (erhållen 2020-01-21);
VA ledningsunderlag från Mittskåne Vatten (erhållen 2020-01-09);
Inmätning av befintlig diket och trumman och höjderna omkring det
(erhållen 2020-01-21);
Dagvattenpolicy för Höörs kommun (från 2017-02-28);
Översiktlig geoteknisk markundersökning (2020-01-29).

3.

Förutsättningar

3.1

Förutsättningar för dagvattenhantering
Detaljplaneområdet ligger inom Höörs kommun som tillhör Mittskåne Vattens
verksamhetsområde. Enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy (2017-02-28) gäller:
Dagvatten ska ses som en resurs för att öka biologisk mångfald och
estetik i miljö
Dagvatten ska renas med avseende på miljökvalitetsnormer för
recipienten
Vid nyexploaterat område ska marken höjdsättas så att skador på
byggnader undviks och dagvatten ska fördröjas för att minska
förändringar i den naturliga vattenbalansen.

3.1.1

Dagvattenkvantitet
Utifrån områdets placering i utkanten av Höör är dimensionerande regn för
området satt till ett 5-årsregn för fylld ledning och 20-årsregn för trycklinje i
marknivå. En klimatfaktor på 1,25 är även använd för framtida situation. Enligt
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dagvattenpolicyn för Höörs kommun är det maximala utsläppet från planområdet
1,5 l/s·ha.
3.1.2

Dagvattenkvalitet
Planområdet ligger inom avrinningsområde för Höörsån som kan ses i figur 1.
Höörsån omfattas av miljökvalitetsnormer, och är klassad som måttlig ekologisk
status (VISS 2019-08-07) och ej god kemisk status (VISS 2019-05-15).
Recipienten är känslig för övergödning, bromerad difenyleter och kvicksilver. Krav
för rening av dagvatten baseras på miljökvalitetsnormer för aktuell recipient.

Planområde

Figur 1 Recipienten för planområdet: Höörsån. Planområdet visas med svart cirkel
(VISS, besökte 2020-01-27).

3.2

Koordinat- och höjdsystem

I utredningen har höjdsystem RH2000 och koordinatsystem SWEREF 99 13 30
använts.
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4.

Befintliga förhållanden

4.1

Planområdet idag

Planområdet Ekeröd 6:1 ligger i norra Höör bredvid City Gross vid väg 23 och är
4,14 ha, se figur 2. Längs med planområdets västra gräns går väg 23, även kallad
Tjörnarpsvägen. Längs med väg 23 finns ett säkerhetsavstånd på 30 m där ingen
exploatering får ske. Idag består området av betesmark och en grusväg.
Planområdet är uppdelat på två fastigheter, kallade fastighet 1 och 2 i
utredningen, som tillsammans ingår i en gemensam detaljplan.

Fastighet 2
Fastighet 1

Figur 2 Planområdet idag (röd polygon) och City Gross området som ligger vid
södra planområdesgränsen (orange polygon) (Källa: Lantmäteriet).

4.2

Geologi, geotekniska förhållanden och hydrologi

Enligt SGU:s jordartskarta består området idag i stora del av sandig morän samt
isälvssediment längs vägen, se figur 3.
En geoteknisk undersökning är utförd inom planområdet i punkter markerade i
figur 3 (Ramboll 2020-01-29). I blå punkter har ett tjockare grus/sandlager
mellan 0,25–3 m under markytan påträffats. I orangea punkter finns naturlig
sandig morän mellan 0,6–5 m ner i marken. Baserat på två
grundvattennivåmätningar med en månads mellanrum har följande nivåer
påträffats:
•
0,6 och 1,1m under markyta i norr av fastighet 1;
•
0,6 och 3,5 m under markyta i syd av fastighet 1;
•
1,2 och 2,4 m under markyta på fastighet 2.
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Fastighet 1

Fastighet 2

Figur 3 SGU:s jordartskarta samt med jordprövning punkter (SGU:s karttjänst
besökt 2020-01-22). Röd polygon motsvarar utredningsområdet.

4.3

Topografi

Området lutar generellt från högpunkt i mitten av planområdet mot väst eller öst.
Området är relativt platt med nivåer mellan +88,9 till +91,7 inom fastighet 1 och
mellan +91,8 till +95,9 i fastighet 2. Befintliga marknivåer tillsammans med
lågpunkter visas i figur 4. Lågpunkterna ligger vid norra gränsen och sydvästra
delen av området och visas med rött.

Figur 4 Topografi av planområdet med lågpunkterna inom och utanför
planområdet (inringade i rött) (källa: Lantmäteriet).
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4.4

Dagvattensystem

Befintligt dagvattensystem visas i figur 5. I planområdets västra del finns en
befintlig dagvattenledning som ägs av Mittskåne Vatten. Dagvattenledningen
avvattnar Marknadsvägen söder om planområdesgränsen och leder vattnet genom
planområdet till ett dike utanför planområdets gräns i norr. Dagvattenledningen
har en diameter på 600 mm som sedan övergår till 800 mm. VG vid utloppet i
diket ligger på +87,9.
Genom området leds också en trumma i öst. Trumman har diametern 300 mm och
leder vatten från ett dike i sydöst (VG +89,34) till diket i norr (VG +88,58).
Lutningen för trumman är 5 ‰, vilket ger en kapacitet på 80 l/s.
Från diket i norr rinner sedan vattnet åt väst där det leds under väg 23 i en 800
mm trumma.

Figur 5 Befintlig dagvattenhantering (baserad på ledning underlag från Mitt Skåne
och Höörs kommun).
4.4.1

Markavvattningsföretag
Vattnet från planområdet leds via markavvattningsföretaget Holma Säteri innan
det når Höörsån. Holma Säteri är upprättat år 1908 och visas i figur 6.
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Holma Säteri

Planområde

Figur 6 Markavvattningsföretaget Holma Säteri (Länsstyrelsens karttjänst Vatten
och Klimat, hämtat 2020-02-11)

4.5

Skyfallskartering

En skyfallskartering är gjord i webapplikationen SCALGO Live. SCALGO använder
sig av höjddata från Lantmäteriet med rasterstorleken 2x2 m. Vid analysen
bortses infiltration och inverkan av ledningsnät.
Skyfallskarteringen är gjord för 14 mm regn (motsvarar exempelvis ett 10
minuters 10-års regn) och 85 mm regn (motsvarar exempelvis ett 6 timmars 100års regn utan klimatfaktor). Stående vatten under 10 cm visas inte. I analysen är
befintliga trummor för befintligt dike inlagda.
I figur 7 visas resultatet för 14 mm regn. Vattnet från stora delen av området ses
rinna mot lågpunkt kring diket norr om planområdet. Risk för översvämning av
diket syns. Inom området finns några mindre lokala lågpunkter, där risk för
översvämning syns. Hit rinner resterande ytor inom planområdet. Till de mindre
lokala lågpunkterna inom planområdet ses även vatten från delar av
handelsområde (City Gross) i söder utanför planområdet rinna.
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Figur 7 Skyfallskartering för 14 mm regn. Svarta linjer visar inlagda trummor.
Stående vatten under 10 cm visas inte.
I figur 8 visas resultatet för 85 mm regn. Som vid 14 mm regn ses vattnet inom
planområdet rinna mot lågpunkt i norr kring diket, samt mindre lokala lågpunkter i
sydväst.

7 av 29

Dagvatten- och skyfallsutredning
Höör Ekeröd 1016:1
Unr 1320046864

Figur 8 Skyfallskartering för 85 mm regn. Svarta linjer visar inlagda trummor.
Stående vatten under 10 cm visas inte.

4.6

Övriga ledningar

Inom planområdet finns befintlig dricksvatten- och spillvattenledning som ligger
parallellt med befintlig dagvattenledning i väst. Sträckning av befintliga spill- och
dricksvattenledningar är baserad på pdf-underlag från Mitt Skåne Vatten och visas
i figur 9.
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Figur 9 Övriga ledningar inom planområdet (rött = spillvattenledning,
blå = dricksvattenledning) (källa: Mitt Skåne Vatten).

5.

Framtida förhållanden

5.1

Planområdets föreslagna utformning

Planområdet är uppdelat på två olika fastigheter, fastighet 1 i väst och fastighet 2
i öst. Inom fastighet 1 planeras ett nytt handelscentrum med en stor parkering,
lastzon, restaurangbyggnad och mindre grönytor. Säkerhetsavståndet på 30 m
hålls längs väg 23. Inom fastighet 2 planeras kontor och lagerområde. Infarten till
området är planerad från sydväst via Marknadsvägen vid City Gross. Vägen går
sedan inom fastighet 1 längs med parkeringsytan och planområdets norra gräns
vidare till fastighet 2.
Figur 10 visar framtida utformning. Enligt uppgift från beställaren finns det
möjlighet att anlägga en dagvattendamm norr om planområdet.
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Möjlig placering för
dagvattendamm

Fastighet 2
Fastighet 1

Figur 10 Framtida utformning (Arkitektprojektering Thomas Persson AB,
uppdaterad skiss med ny restaurangbyggnad 2020-02-12).

5.2

Planerade marknivåer
Framtida höjdsättning utgår från föreslagna nivåer för FG som är +91,25* för
fastighet 1 och +92,5 för fastighet 2. Vid planerad infart vid Marknadsvägen är
marknivå ca +90,1.

*

Ändrats från +90.7 efter ett möte den 21 februari 2020.
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5.3

Framtida avrinningsområden

Baserat på erhållen planstruktur, befintliga marknivåer, planerade nivåer för FG,
och anslutningspunkt till befintliga diket är planområdet uppdelat i tre olika
delavrinningsområden. Antagen markanvändning och uppdelning av
delavrinningsområden visas i figur 11. Delavrinningsområde A och B ligger inom
fastighet 1, och delavrinningsområde C inom fastighet 2.

Figur 11 Antagen framtida markanvändning och delavrinningsområden (grön
streckad linje). Planområdesgräns visas med streckad rött linje.

6.

Beräkningar av flöden och fördröjningsvolymer

6.1

Metodik för flödesberäkningar

Flödesberäkningar för att uppskatta dagvattenavrinningen från området har
utförts med rationella metoden, där den dimensionerande regnintensiteten är
beräknad med Dahlströms ekvation 2010.
En rinntid på 10 minuter och en klimatfaktor på 1,25 är använd för framtida
situation (1,0 för befintlig situation). Flöden beräknas vid ett 5- och 20-årsregn för
befintlig och framtida situation. Intensiteten för ett 5-årsregn, 10-minuters
varaktighet, utan klimatfaktor är 181 l/s·ha. Vid ett 20-årsregn blir intensiteten
287 l/s·ha.
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Antagna avrinningskoefficienter är enligt P110 (Svenskt Vatten, 2016). Vid
beräkningar av flödet för ett 100-årsregn antas marken vara mättad och
ledningssystem fullt och en avrinningskoefficient på 1,0 används därför.

6.2

Metodik för fördröjningsvolymsberäkningar
Beräkning av fördröjningsvolym är beräknad med rationella metoden med hänsyn
till rinntid enligt Svenskt Vatten P110, kapitel 10.6. Vid varaktigheter längre än 24
timmar används i stället Dahlströms formel där ett Z-värde på 18 inkluderas. En
klimatfaktor på 1,25 är använd. Fördröjningsvolym vid ett 5- och 20-årsregn
studeras.
För beräkningar av flödesreglering av magasin i serie används metod enligt P110.

6.3

Flöden före exploatering
I tabell 1 visas beräknade flöden för befintlig situation för hela planområdet samt
respektive delavrinningsområde. Antagen markanvändning, avrinningskoefficient,
och reducerad area visas även. Det resulterande flödet är 78 l/s vid ett 5-årsregn
och 124 l/s vid ett 20-årsregn. Ingen klimatfaktor är använd för befintlig situation.
Tabell 1 Markanvändning, area, avrinningskoefficient (ϕ) och flöden för befintlig
situation för hela planområdet vid ett 5- och 20-årsregn utan klimatfaktor.
Delavrinningsområde

Markanvändning

Area
(ha)

Red.
Φ

area
(ha)

Flöde

Flöde

5-årsregn

20-årsregn

KF=1,0

KF=1,0

(l/s)

(l/s)

Fastighet 1
A+B

Betesmark

3,68

0,10

0,37

67

106

Grusväg

0,06

0,40

0,02

4

6

Betesmark

0,40

0,10

0,04

7

12

4,14

0,1

0,43

78

124

Fastighet 2
C
TOTALT
FASTIGHET 1+2

6.4

Flöden efter exploatering

I tabell 2 visas beräknade flöden för framtida situation. Antagen markanvändning,
avrinningskoefficient, och reducerad area visas även. Resultatet visas för
respektive delavrinningsområde samt totalt för planområdet. En klimatfaktor på
1,25 är använd.
Flöden efter exploatering ökar i förhållande till befintlig situation. Vid ett 5-årsregn
ökar värdet från 78 l/s till 616 l/s, och vid ett 20-årsregn från 124 l/s till 974 l/s.
Flödet från fastighet 1 blir 564 l/s vid ett 5-årsregn och 892 l/s vid ett 20-årsregn.
För fastighet 2 är flödet 52 l/s vid ett 5-årsregn och 82 l/s vid ett 20-årsregn.
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Tabell 2 Markanvändning, area, avrinningskoefficient (ϕ) och flöden för framtida
situation för respektive delavrinningsområde vid ett 5- och 20-årsregn med
klimatfaktor 1,25.
Delavrinningsområde/

Area

Markanvändning

(ha)

Φ

Reducera
d area
(ha)

Flöde

Flöde

5-årsregn

20-årsregn

KF=1,25

KF=1,25

(l/s)

(l/s)

A
Tak

0,38

0,90

0,34

77

121

Grönytor

0,39

0,10

0,04

9

14

Asfalterad väg och
parkeringsyta

1,26

0,80

1,01

228

361

Totalt A

2,02

0,68

1,38

314

496

Tak

0,58

0,90

0,52

118

187

Grönytor

0,48

0,10

0,05

11

17

Asfalterad väg

0,67

0,80

0,54

121

192

Totalt B

1,73

0,64

1,01

250

396

Tak

0,95

0,90

0,86

195

308

Grönytor

0,86

0,10

0,09

20

31

Asfalterad väg/
parkeringsyta

1,93

0,80

1,54

350

553

Totalt Fastighet 1:
A+B

3,74

0,66

2,49

564

892

Tak

0,10

0,90

0,09

21

34

Grönytor

0,15

0,10

0,01

3

5

Asfalterad väg och
parkeringsyta

0,15

0,80

0,12

27

43

0,40

0,57

0,23

52

82

4,14

0,65

2,72

616

974

B

Fastighet 1: A+B

Fastighet 2: C

Totalt Fastighet 2:
C
TOTALT FASTIGHET
1+2

6.5

Erforderliga fördröjningsvolymer

I tabell 3 visas beräknade fördröjningsvolymer för respektive delavrinningsområde
och fastighet vid ett 5-årsregn och ett 20-årsregn. Det begränsande utflödet är
satt till 1,5 l/s·ha.
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Tabell 3 Begränsande utflöde och fördröjningsvolym för respektive
delavrinningsområde vid ett 5- och 20-årsregn.

Delavrinningsområde

Begränsande
utflöde

Fördröjningsvolym

Fördröjningsvolym

5-årsregn

20-årsregn

KF=1,25

KF=1,25

(m3)

(m3)

(l/s)
A

3,0

685

1 062

B

2,6

532

826

Fastighet 1: A+B

5,6

1 217

1 888

Fastighet 2: C

0,6

105

164

7.

Föreslagen dagvattenhantering

7.1

Princip för dagvattenhantering
Föreslagen princip för dagvattenhantering presenteras i figur 12. I figuren
presenteras ytanspråket för de olika föreslagna dagvattenanläggningarna med
motsvarande fluktueringsnivå och beräknade volymer vid ett dimensionerande
regn som är ett 5-årsregn. Anläggningarna som föreslås är sådana som både ses
ge fördröjning och rening. Principstruktur för dagvattenledningar visas även.
Krossmagasinets ytanspråk motsvarar volym av fyllningsmaterial för att fördröja
vattnet. Befintligt dike leds om längs med gränsen av fastighet 1.

Figur 12 Föreslagen princip för dagvattenhantering. Volymerna för ett 5-årsregn
och motsvarande fluktueringsnivå visas. För anläggning öppen våt damm
illustreras arean för den permanenta vattenytan. För torra dammar och diken
illustreras bottenarean.
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Delavrinningsområdet A
Dagvatten samlas in i en ledning under parkeringsyta inom delavrinningsområde A
och leds till ett underjordiskt krossmagasin. Krossmagasinet fungerar som ett
dämningsmagasin för att kunna få tillräcklig marktäckning för
dagvattenledningarna och kunna ansluta nedströms. Maximal fluktueringsnivå är
0,6 m. Fördröjningsvolymen för krossmagasinet är 483 m3 baserar på ett 5årsregn. Detta ger en area på 2 685 m2 med porvolymen 30%. Utloppet från
magasinet är begränsad till 5,4 l/s. På så sätt hanteras största delen av
fördröjningsvolymen för delavrinningsområde A i krossmagasinet och resterande
delar i den våta dammen norr om planområdet.
Resterande volym av 5-årsregn är indelad i en våt damm i norr utanför
planområdet (godkänt enligt uppgift från beställaren), dit vatten leds från
delavrinningsområde A och B (fastighet 1). Dagvatten från delavrinningsområde B
är fördröjt i tidigare anläggningar och magasinet hanterar därför den
fördröjningsvolym som krävs för delavrinningsområde A.
Utloppet från den våta dammen flödesregleras till 1,5 l/s·ha totalt sett för
fastighet 1, vilket blir 5,6 l/s. Vid ett 5-årsregn blir fluktueringsnivån 0,2 m, det
vill säga 0,2 m över permanent vattenyta. Det permanenta vattendjupet är 0,5 m
och vattenytan ligger på +88,8, vilket motsvarar vattengång för utloppsledning.
Arean för den permanenta vattenytan är 932 m2. Om vattennivån blir högre än
0,2 m, det vill säga upp till +89,00, kommer vattnet brädda till befintligt dike i
norr.
Dammens bottenyta är 692 m2 och dammen ligger i andra vattenområden därför
anmälan om vattenverksamhet behövs till Länsstyrelsen Skåne. Markägare eller
en som har markägarnas tillstånd skickas anmälan.

Delavrinningsområde B
Vattnet från hårdgjorda ytor och gräsytor inom delavrinningsområdet B (fastighet
1) leds till ett öppet dike längs med planområdets östra gräns. Diket utformas som
ett svackdike med minimala djupet på 1 m, släntlutning 1:3 till parkeringssidan
och 1:2 till östra gränsen, och en lutning i profil på 8‰. Diket används för
uppsamling, transport av dagvatten och fördröjning. Det anslutas till en torr
damm som har samma släntlutningar. Där finns också transportdiket som leder
vattnet från södra gränsen till föreslaget diket med 3‰ lutning och släntlutning
på 1:4. Från den första torra dammen leds vattnet vidare till den andra torra
dammen som ligger i gräsyta norr om byggnaderna. Höjdsättning görs så att
vattnet kan rinna på ytan till lösningarna. De torra dammarna är sammankopplade
med en trumma och fungerar som kommunicerande kärl.
Volymen som omhändertas både i diket och dammen vid ett 5-årsregn är 250 m3,
vilket ger ett vattendjup på 0,4 m i dammen och 0,3 m i diket. Maximal kapacitet
är 2 586 m3 vilket betyder att det kan hantera ett 20-årsregn. Den torra dammen
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har ett bottendjup på +88,9 och släntlutning 1:3. Utloppet från den torra dammen
flödesregleras till 2,6 l/s (1,5 l/s·ha). Från den torra dammen rinner vattnet vidare
till en våt damm utanför planområdet med en ledningslutning på 3‰. Dammes
utlopp ligger på +89,00 vilken motsvarar nivån i våt dam vid ett 5-årsregn.
Dagvatten från takytor, mer än halva byggnadernas tak, inom
delavrinningsområde B (fastighet 1) leds till ett underjordiskt krossmagasin.
Magasinet utformas som ett dämningsmagasin med strypt utlopp för att hålla
systemet så grunt som möjligt. Utloppet flödesregleras till 1,0 l/s (1,5 l/s·ha). Inoch utloppet för magasinet ligger på olika nivåer, för att matcha systemets
vattengångar. Maximal fluktueringsnivå är 0,6 m där högsta nivå är minst 0,8 m
under markytan för att inte tränga upp i överbyggnaden. Volymen som hanteras
vid ett 5-årsregn är 282 m3, vilket ger en area på 1 566 m2 med antagen porositet
på 30%. Utloppet från krossmagasinet leds till torr damm norr om byggnaderna.
Delavrinningsområde C
För delavrinningsområde C (fastighet 2), föreslås dagvatten ledas i ett öppet
system till en torr damm som ligger vid gränsen till område B. En torr damm
bidrar till både rening och fördröjning. För att ha ett öppet system krävs att
samtliga ytor, även takvatten, leds på ytan till föreslagen torr damm. En
höjdsättning krävs så att ytavrinningsvägar skapas mot den torra dammen. Vatten
från stuprör släpps på ytan, men möjlighet ses även finnas för att ansluta stuprör
via ledning men med mindre frostdjup på ca 1m. För att leda vattnet till den torra
dammen kan exempelvis diken och rännor användas. Utloppet från dammen
flödesreglers till 0,6 l/s (1,5 l/s·ha) och ansluts till omledning av befintligt dike
som leds vid östra gränsen av fastighet 1.
Vid ett 5-årsregn står 105 m3 vatten i den torra dammen, vilket ger ett vattendjup
på 0,6 m. Antagen släntlutning för den torra dammen är 1:3. Maximal kapacitet
för den torra dammen är 256 m3, vilket betyder att marköversvämning inte sker
vid ett 20-årsregn.
Ett alternativ till ett öppet system för fastighet 2 är att ha ett underjordiskt
krossmagasin som även ger både rening och fördröjning. För volymen 105 m3 vid
ett 5-årsregn, med antagen porositet 30 % och fluktueringsnivån 0,6 m, blir arean
för ett sådant magasin 583m2.
Övriga
Dimensionering av dagvattenanläggningarna är gjord för ett 5-årsregn. De öppna
lösningarna ses kunna hantera 20-årsregnet. På grund av ett grunt liggande
ledningssystem och inte så mycket extra lagringskapacitet kan det vara
nödvändigt att dimensionera upp ledningssystemet för att klara 20-årsregnet utan
att orsaka marköversvämning för de underjordiska systemen.
I väst inom delavrinningsområde A längs med vägstråket vid parkeringens gräns
intill gräsytan föreslås ett avskärande stråk i form av ett mindre dike eller ränna
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som leder vattnet till den öppna våta dammen norr om planområdet. Det ses inte
vara möjligt att avvattna denna yta med ledningssystem med jämt fall mot
magasinen på grund av kollision med befintliga ledningar. Ett alternativ skulle
kunna vara att anlägga dykarledningar i korsningarna.
Befintligt diket som rinner genom planområdet måste kuverteras och ledas om i
en 400-ledning med 0,4% lutning. Dimensionen är ökad från en 300 till 400 mm
stor ledning för att bibehålla befintlig kapacitet, då lutningen ses behöva minska.
Omledning föreslås längs med gränsen för fastighet 1 med anslutning till befintligt
dike i norr på+88,58.
Alla dagvattenanläggningar kommer att behöva tätas på grund av höga
grundvattennivåer. De behöver även kontrolleras för grundvattenupptryckning i
projekteringsskedet

7.2

Höjdsättning
Föreslagen princip för dagvattenhanteringen är baserat på höjderna i befintliga
diken, befintliga markhöjder och föreslagen nivå för FG på byggnader. För att
funktionen av föreslaget dagvattensystem ska säkerställas måste höjdsättning ske
så att dagvattnet kan nå föreslagna lösningar. Föreslagen höjdsättning visas i
figur 13 och bilaga 1.

Figur 13 Föreslagen höjdsättning med föreslagit åtgärder och dagvattenledningar.
Följande allmänna förutsättningar ligger till grund för höjdsättningen:
•
Höjdsättning sker så att marken inom 3m ut från byggnader lutar med
minst 1%.
•
Höjdsättningen på parkeringsytan i området A sker med kuvertfall.
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•
•
•
•

VG för dagvattenledningar ska ligga på ett frostfritt djup, vilket är minst
1,2 m under markytan.
Uppdämning av vatten i ledningar får inte ske över ledningens hjässa för
fördröjningsvolymer vid ett 5-årsregn.
Anläggningarnas slänter måste hållas inom planområdet.
Släntlutning på 1:3 är föreslagen för anläggningar. Räcker kan behövas
kring våt damm.

För delavrinningsområde C gäller:
•
FG för byggnader är +92,50.
•
I öst skapas en 1:2 slänt för att hantera höjdskillnad med befintlig mark.
•
Samtliga ytor lutar så att vattnet kan rinna på ytan mot föreslagen öppen
torr damm. Ytorna måste samtidigt luta ut från byggnader för att minska
risken för översvämning.
•
Bottennivå för det öppna magasinet är +90,4 för att kunna bibehålla en
bottenarea om släntlutning är 1:3.
För delavrinningsområde B gäller:
•
FG för byggnader är +91,25.
•
För lastzonen antas lutning inte vara mer än 1% för att underlätta
transport med truckar.
•
Hårdgjorda ytor och gräsytor lutas mot föreslaget dike i öst eller torr
dammen.
•
Dikets profil lutar med 8 ‰ till torr damm med bottendjupet +88,90.
Bottendjupet på den torra dammen kan inte vara djupare än +88,90 för
att anslutning nedströms till föreslagen våt damm ska vara möjligt.
•
Utloppet från den torra dammen ligger på +89,00 för att förhindra vattnet
från våt damm att dämma upp.
•
Högsta nivån för föreslaget krossmagasin är minst 0,8 m under markytan
med botten på +89,30.
För delavrinningsområde A gäller:
•
FG för byggnader är +91,25.
•
Ett skyddsavstånd på 30 m hålls längs med väg 23.
•
Minsta marknivå över befintliga ledningar är densamma som befintligt för
att bevara täckning på ledningarna.
•
Parkeringsyta höjdsätts med lokala lågpunkter mellan parkeringsstråken i
en kuvertlik höjdsättning.
•
Vägstråket längs med parkeringens östra sida skevar åt väst mot gräsyta.
•
Högsta nivån för föreslaget krossmagasin är minst 0,8 m under markytan.
•
Den permanenta vattenytan för magasinet i norr ligger på nivån + 88,8,
vilket blir det samma som för utloppsledningen från magasinet. Utloppet
ansluts till befintligt dike på nivån +88,8.
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7.3

Teknisk utformning och lösningar

7.3.1

VA-ledningar
I figur 14 och bilaga 2 visas föreslagen struktur för dagvattenledningsnät.
Utgångspunkt för förslaget är befintligt dikesbotten på +88,3 i norr. Anslutande
ledning antas ligga 0,5 m över dikesbotten (+88,8) för att undvika att vatten från
diket trycker upp i systemet. VG för dagvattenledningar ligger på ett frostfritt
djup, vilket är minst 1,2 m under markytan.
Omledning av befintlig kulvertering av södra diket sker längs planområdet östra
gräns. Befintliga ledningar i västra delen av planområdet behållas.

Figur 14 Förslag på ledningsplan för dagvatten.
7.3.2

Exempel på föreslagna lösningar

7.3.2.1

Transport av dagvatten i ett öppet system
För fastighet 2 föreslås ett öppet dagvattensystem, vilket betyder att dagvatten
måste transporteras på ytan. Stuprör kan avledas via rännor på ytan till
anläggningarna. Ett öppet system ger ofta en trög avledning och minskar
belastningen på ledningsnätet. I figur 15 och figur 16 visas exempel på rännor.
Svackdiken kan även användas.
Gällande underhåll av systemet så krävs vid behov rensning av rännorna/diken så
att dagvattentransport kan säkerställas.
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Figur 15. Rännor för avledning av dagvatten från stuprör via ytan.

Figur 16. Rännor för transport av dagvatten.
7.3.2.2

Torr damm
Inom de östra delarna av planområdet föreslås torra dammar. Detta betyder att
utloppsledningen ligger i nivå med botten av dammarna så att magasinen tillåts
att gå torra när det inte är regniga perioder. De torra dammarna utformas som
gräsbeklädda större diken.
Underhåll som krävs är rensning av växtlighet i slänter och dammbotten och se till
att hålla in och utlopp fria. Vid regnigare perioder kan växter som trivs i våta
miljöer växa. Om vatten är stående i magasinen en längre tid kan även sediment
uppstå.

7.3.2.3

Våt damm
Föreslagen våt damm är begränsad av tillgänglig plats och utformas därför som en
långsmal damm. I våta dammar rekommenderas ett permanent vattendjup på
0,5-1,5 m för att uppnå god rening. En grundare damm ökar risken för
resuspension och en djupare för syrefattiga förhållanden. För föreslagen damm är
djupet 0,5 m. Detta för att kunna ha en tillräcklig bottenbredd på dammen, vilket
är minst 2 m. Om dammen görs djupare blir bottenbredden smalare.
För underhåll av dammen krävs vid behov rensning av växtlighet i dammområdet.
In- och utlopp måste hållas fria. I dammen sker sedimentation, vilket betyder att
dammen kan behöva tömmas och slamsugas på sediment. Hur ofta det kan
behöva ske beror på sedimenttillväxten, vilket kan variera beroende för
föroreningsbelastning och omgivande markbeskaffenhet.
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7.3.2.4

Underjordiskt krossmagasin
Inom delavrinningsområdet A fungerar det underjordiska krossmagasin som ett
dämningsmagasin. I detta fall måste in- och utlopp ligga på samma nivå för att få
täckning på ledningarna och samtidigt kunna ansluta dem till nedströms våt
damm. Detta betyder att utloppet för magasinet måste strypas för att få
dagvatten att trycka upp i magasinet.
För delavrinningsområde B ligger in- och utloppet på olika nivåer för att
kompensera höjd skillnad mellan byggnader och torra dammen. För att säkra att
vattnet vid större regn än dimensionerande inte trycker upp mer än till
underkanten för överbyggnaden, vilket är antaget vara 0,8 m under marknivå,
måste anläggningen tätas på ovansidan.
Med magasinet är det viktig för att minska risken för igensättning, därför
rekommenderas att komplettera magasinet med en brunn med sandfång och
nedstigningsbrunn i anslutning till magasinet.

8.

Föroreningsberäkningar

8.1

Metod för föroreningsberäkningar
Föroreningsberäkningar har utförts för respektive planområde med hjälp av
StormTacs webbapplikation (version v20.1.1), ett webbaserat verktyg för
beräkning av föroreningstransport och dimensionering av dagvattenanläggningar.
Modellen innehåller processer för avrinning, flödestransport, föroreningstransport,
recipienter, rening och flödesutjämning.
Som indata kräver StormTac årsnederbörd och markanvändning för det studerade
området. Till de olika markanvändningarna finns schablonhalter för
föroreningsinnehållet i dagvatten. Dessa baseras på långa, flödesproportionella
provtagningsserier på dagvatten. Genom att ange aktuella areor för respektive
markanvändning beräknas dagvattnets föroreningsinnehåll (årsmedelvärden) för
angivet område. Modellen omfattar dagvatten och basflöde (inläckande
grundvatten) och ger en årsmedelkoncentration på dagvattnets
föroreningsinnehåll samt årlig massbelastning.
Årsmedelnederbörden 789 mm/år för Höör har använts som indata för
nederbörden, där en korrektionsfaktor ingår. Nederbörden för Höör är beräknad
utifrån medelvärdena från Hörby och Stehag meteorologiska stationer.
De ämnen som har beräknats är näringsämnena kväve (N) och fosfor (P),
tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS), oljeindex,
PAH16, och benso(a)pyren (BaP). För metaller och näringsämnen avses alltid
totalhalter.

21 av 29

Dagvatten- och skyfallsutredning
Höör Ekeröd 1016:1
Unr 1320046864

8.2

Osäkerheter i beräkningsverktyget StormTac

8.3

Markanvändning och specifika beräkningsförutsättningar

StormTac är inget exakt beräkningsverktyg och bör endast användas för att få en
generell bild av hur föroreningssituationen efter ombyggnad kan se ut.
Antaganden om framtida marktyper inom planområdet påverkar
beräkningsresultatet.

Antagen markanvändning är enligt tabell 1 och tabell 2. Föroreningsberäkningar är
gjorda totalt för hela planområdet och för respektive delavrinningsområde. För
befintlig markanvändning betesmark antas föroreningsbelastningen vara den
samma som jordbruksmark (enligt StormTac). För framtida belastning är alla
asfalterade ytor beräknad som parkering.
Rening av dagvatten från delavrinningsområdet C sker i en torr damm med
begränsande utflöde 0,6 l/s.
Rening av dagvatten från delavrinningsområde B sker för hårdgjorda ytor och
gräsytor i en torr damm, och för takytor i ett underjordiskt krossmagasin. Utflödet
för den torra dammen är begränsat till 2,6 l/s och för krossmagasinet till 1,0 l/s.
Vatten från anläggningarna leds sedan vidare och renas ytterligare i den våta
dammen.
Rening av dagvatten från delavrinningsområde A sker i ett underjordiskt
krossmagasin som är flödesreglerat till 5,4 l/s. Vattnet leds sedan vidare till den
våta dammen och renas ytterligare som för vattnet i delavrinningsområde B. Det
begränsande utflödet från den våta dammen är 5,6 l/s.

8.4

Resultat föroreningsberäkningar
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Tabell 4 och tabell 5 visar beräknade föroreningshalter och mängder för befintlig
situation och framtida situation med och utan rening för totalt av fastigheterna 1
och 2. Procentuell reduktion mellan befintlig och framtida situation efter rening
visas även.
Efter exploatering med föreslagen rening minskar föroreningshalterna för 9 av 13
studerade ämnen i förhållande till befintlig situation och föroreningsmängderna för
7 av 13 ämnen. Halten och mängden nickel, kvicksilver PAH16 och BaP är högre
efter rening än föroreningsmängder för befintlig situation. För
föroreningsmängderna är även kadmium och krom högre. Zinkmängden efter
rening är på samma nivå som för befintlig situation.
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Tabell 4 Beräknade föroreningshalter för befintlig situation och framtida situation
utan och med rening för totalt från fastighet 1 och 2. Procentuell reduktion efter
exploatering och rening i förhållande till befintlig situation visas även.
Föroreningshalter (µg/l)
Ämne

Befintlig situation
Ingen rening

Framtida situation
Utan rening

Totalt 1+2

Med rening

Totalt 1+2

Procentuell
reduktion (%)

P

92

140

38

59

N

2 300

1 800

582

75

Pb

8,0

17

0,90

89

Cu

13

25

3,8

71

Zn

20

86

8,5

58

Cd

0,1

0,49

0,078

22

Cr

1,6

9,3

0,74

54

Ni

0,95

9,4

1,1

-16

Hg

0,0052

0,044

0,011

-112

SS

98 000

84 000

6 000

94

Oljeindex
PAH16
BaP

160

440

25

84

0,064

2,0

0,13

-103

0,0038

0,035

0,0057

-50

Tabell 5 Beräknade föroreningsmängder för befintlig situation och framtida
situation utan och med rening för totalt från fastighet 1 och 2. Procentuell
reduktion efter exploatering och rening i förhållande till befintlig situation visas
även.
Föroreningshalter (kg/år)
Ämne

Befintlig situation
Ingen rening

Framtida situation
Utan rening

Totalt 1+2
P

1,0

Med rening

Totalt 1+2
3,5

Procentuell
reduktion (%)

0,97

3

N

26

45

15

42

Pb

0,088

0,42

0,023

74

Cu

0,14

0,62

0,095

32

Zn

0,22

2,2

0,22

0

Cd

0,0011

0,012

0,002

-82

Cr

0,018

0,23

0,019

-6

Ni

0,01

0,24

0,027

-170

Hg

0,000058

0,0011

0,00028

-383

SS
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8.5

Påverkan på recipient

Då markanvändningen ändras innebär detta även en förändring av
föroreningsbelastning. Befintlig situation är betesmark, där bland annat
tungmetaller förekommer med betydligt lägre halter än för framtida situation. På
grund av denna stora skillnad i föroreningsbelastning kan det vara svårt, trots
rening av dagvattnet, att nå ner till samma värden som för befintlig situation. Vid
exploatering av betesmark är det därför viktigt att sträva efter att rening sker så
långt som ses vara möjligt och rimligt på planområdet, samt att optimera
lösningarnas utformning. Att låta dagvattnet passera ytterligare rening inom
fastigheterna ses inte vara utrymmesmässigt möjligt.
De ämnen som inte ses renas till befintlig nivå av dagvattenanläggningarna inom
planområdet är trafikrelaterad ämnena (Cd, Ni, Hg, PAH16, och BaP), där
belastningen kvicksilver är som störst. Kvicksilver är vid klassificering av MKN ett
undantagsämne och går under mindre stränga krav.

9.

Konsekvenser av skyfall
I figur 17 visas översvämningskartering för 10,6 cm regn, vilket motsvarar ett 6timmars 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25. I den norra delen av planområdet
(grön polygon) står totalt 1 430 m3 inom planområdets gränser, och i söder
(orange polygon) 2 130 m3. Detta ger en total volym på 3 560 m3 som hålls inom
planområdet.
Det finns en befintlig ytavrinningsväg som leder vattnet från östra sidan av City
Gross, via planområdet i söder, till västra sidan av City Gross.
När befintlig trumma som leder vatten genom planområdet från diket i öster och
mynnar i dike norr går full ses vattnet rinna på ytan med ytavrinningsväg ovan
trummans placering. Vattnet samlas i den större lågpunkten i norr.
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Figur 17. Volymanalys för befintlig situation vid 10,6 cm regn som motsvarar ett
6-timmars 100-årsregn med klimatfaktor på 1,25. Volymer vatten som hålls inom
planområdets gränser i lågpunkter i söder (inom orange polygon) och norr (inom
grön polygon) är utsatta.

9.1

Föreslagna översvämningsåtgärder
Figur 18 visar föreslagen skyfallshantering och markerad befintlig lågpunkt vid
infart till planområdet. Den maximala kapaciteten för samtliga
dagvattenanläggningar är 3 044 m3. Parkeringsytan med lågpunkterna kan hålla
ungefär 520 m3 dagvatten. Vid skyfall innebär det att det kommer att stå ungefär
5 till 20 cm vatten i lågpunkter på parkeringsyta.
Vid skyfall rinner vattnet från City Gross mot utredningsområdet och genom
föreslagna anläggningar inom planområdet till befintligt dike i norr. Alternativt
stödmur kan byggs vid gränsen till City Gross för att leda vatten längs gränsen
mot lågpunkten vid infart till planområdet som visas med streckad cirkel. Också
grönytan längs Marknadsvägen kan sänkas för att minska översvämning vid
infarten.
Vattnet från område C rinner mot torra dammar och svämmar över till
anläggningar på område B. Skyfall i område A kan hanteras i lågpunkterna som
översvämmas när tröskelnivån nås. Vattnet kommer sen att tippa över till våt
damm och till befintligt dike och översvämma jordbruksmarken, vilket också sker
för befintlig situation.
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Planerad och nuvarande byggnader kommer inte att översvämmas. I nuvarande
situation stiger dagvattnet i norr upp till en nivå av +89,56.

Figur 18 Föreslagen skyfallshantering. Ytavrinningsvägar visas med blå pilar.
Befintlig lågpunkt vid infarten till planområdet är markerad med blå streckad
cirkel.
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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