HJO KOMMUN

DAGVATTENUTREDNING
KNÄPPLAN

2022-05-30

DAGVATTENUTREDNING
Knäpplan
Hjo kommun
KONSULT
WSP Samhällsbyggnad
Lillsjöplan 10
550 02 Jönköping
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER
Axel Erixon, axel.erixon@wsp.com
Reino Erixon, reino.erixon@wsp.com
Per Norberg, per.norberg@wsp.com

UPPDRAGSNAMN

Knäpplan Södra

Foto försättsblad: Drönarbild över planområdet för Knäpplan Södra

UPPDRAGSNUMMER

10327909
FÖRFATTARE

Axel Erixon, Per Norberg
DATUM

2022-05-30
ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV

GODKÄND AV

2 | 10327909 • Knäpplan Södra

INNEHÅLL
1 SAMMANFATTNING

5

2 BAKGRUND

5

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6

3.1

6

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

3.2

TOPOGRAFI
3.2.1
Avrinningsområden och rinnvägar

6
7

3.3

BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING
3.3.1
Ledningars kapacitet

9
9

3.3.2
3.4
3.5

Trummor och avrinningsområden väster om väg 195

INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING
GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
3.5.1
Jordarter och infiltrationskapacitet

10
13
14
14

3.6

GRUNDVATTENNIVÅ

15

3.7

RECIPIENTER

15

3.8

OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK

16

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
4.1

FRAMTIDA KLIMAT – OCH VATTENNIVÅER
4.1.1
Skyfall och övrig påverkan på dagvatten

5 BERÄKNINGAR
5.1
5.2

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

6.2

17
17

18
18

BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
5.2.1
Delområde 1

19
19

5.2.2

Delområde 2

20

5.2.3

Delområde 3

20

5.2.4

Delområde 3 via naturdamm

21

5.2.5

Delområde 4

22

5.2.6

Delområde 4, nordvästra delen efter exploatering

22

5.2.7

Delområde 4, norra delen

23

5.2.8

Delområde 5 samt övriga delar av delområde 4

25

5.2.9

Delområde 6

26

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING
6.1

17

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

30
30

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING
6.2.1
Nedströms Trafikverkets trumma 1 och 2

30
30

6.2.2

Nedströms Trafikverkets trumma 3 och 4

31

6.2.3

Förslag inom utvecklingsområdet

32

10327909 • Knäpplan Södra | 3

6.2.4

Tekniska Lösningar

7 SLUTSATSER

4 | 10327909 • Knäpplan Södra

35

38

1

SAMMANFATTNING

Hjo Kommun utreder förutsättningarna för att exploatera naturmark för bostäder väster om befintlig
bebyggelse från Orkestervägen i söder, väster om Lars I Knäpplans väg samt norröver, upp mot
Falköpingsvägen (arbetsnamn Siggahusen). Planarbete pågår i olika skeden för delar av området. Vid
Lars i Knäpplans väg arbetas med detaljplanen ”Knäpplan södra” och där pågår f n detaljprojektering.
Området som helhet kallas i folkmun för ”Knäpplan”, oberoende av sina tidigare etapper. I denna
utredning kallas hela området, inklusive alla etapper för ”utvecklingsområdet”.
Syftet med denna utredning är att ta ett helhetsgrepp gällande dagvattensituationen i området för att
därigenom kunna anpassa framtida utbyggnadsplaner med de förutsättningar som gäller för hantering
av dagvatten. WSP har i uppdrag att utföra en dagvattenutredning som beskriver områdets naturliga
förutsättningar för dagvattenhantering. I rapporten visas beräkningar för dagvattenflöden före och efter
planerad exploatering. Beräknade flöden presenteras för regn med återkomsttid av 10 år.
Rapporten beaktar även vad som inträffar i händelse av skyfall, motsvarande ett 100-års regn.
Lämpliga lösningar för att omhänderta dagvatten efter exploateringen beskrivs och visas med bilder och
kartor.
Med hänsyn till planområdets förutsättningar föreslås öppna dagvattenlösningar där delar av befintliga
vattenvägar fortsatt används. Vissa befintliga dammar kan bli föremål för utbyggnad. Vidare finns förslag
på översvämningsytor både inom och utanför utvecklingsområdet.
Genom planområdet avleds idag dagvatten från uppströms naturmarker via fyra vägtrummor under väg
195. Vid fortsatt planarbete, projektering och exploatering ska hänsyn visas till dessa flöden och
rinnvägar.

2

BAKGRUND

Utveckling av området runt Knäpplan är viktig för kommunens framtidsvision att tillskapa en positiv
inflyttning till kommunen. Trycket har varit högt på tidigare exploaterade tomter vid Knäpplan, där
närheten till förskola och intilliggande idrottsanläggningar och natur för rekreation gör området attraktivt
att bo i.
I samband med detaljplanen för Knäpplan Södra, tas en dagvattenutredning fram för att svara på frågor
kring hur utvecklingsområdet i stort avvattnas naturligt, vilka dagvattenflöden som uppstår efter den
tänkta exploateringen samt vid framtida exploatering, och vilka möjligheter det finns att omhänderta
dagvatten. WSP har fått uppdrag av Hjo Kommun att svara för denna utredning och resultatet går att
läsa i denna rapport.
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3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1

ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING

Platsen där staden Hjo är belägen ligger i en sluttning mot sjön Vättern, se figur 1.

Figur 1 Översiktskarta över områdets lokalisering. Bildkälla: Hitta.se

Det aktuella utvecklingsområdet är beläget strax öster om väg 195 och ligger i direkt anslutning till
tidigare bebyggd mark. Området har från början konsekvent bestått av öppen åkermark med lokala
inslag av skogsmark och tätare vegetation. I det område som utreds ligger Siggahusen i norr och
området ansluter sedan till Knäpplan västra och Knäpplan södra. I Knäpplan södra pågår
detaljprojektering. I dessa två planer har arbete inletts med en vägförbindelse mellan Lars i Knäpplans
väg och Falköpingsvägen i norr.
Områden väster och söder om Knäpplan södra, ned mot Borrbäck ingår även i denna utredning. Arbetet
med dessa områden är dock i ett mycket tidigt skede; området är en del av det strategiska
utvecklingsområdet för Hjo enligt kommunens översiktsplan. Området utreds gällande
dagvattensituationen för att få ett helhetsgrepp om dagvattenförhållandena i hela naturmarksområdet
väster om de bebyggda delarna av staden.

3.2

TOPOGRAFI

Hela utvecklingsområdet sluttar generellt i en väst-östlig riktning mot Vättern. I norra delen av
utvecklingsområdet är landskapet något mer kuperat. Från väster är lutningen markant, men närmare
sjön och de centrala delarna av Hjo flackar landskapet ut. Infrastruktur i staden har både nord-sydlig
och väst-östlig riktning, vilket innebär att vattnets naturliga avrinning skärs av, av vägar, cykelvägar och
bebyggelse nedströms utvecklingsområdet. Längs med vägarna har man därför i stor utsträckning byggt
avskärande diken, som skär av flöden i väst-östlig riktning och sedan transporterar dagvattnet längs
med vägarna. Detta gör att man i stor utsträckning idag transporterar dagvattnet i öppna system för hela
Knäpplan. Det finns även diken i naturmarken som samlar upp dagvattnet. Trummor under vägarna
möjliggör att flödena kan ta sig igenom vägbankar och rinna nedströms. Vid väg 195 i väster finns ett
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antal vägtrummor som leder vägdagvatten och naturmarksvatten in i utvecklingsområdet. Nedströms
planområdet finns ett flertal fördröjningsanläggningar som utgörs av dammar och diken/bäckar varierat
med ledningsnät innan utlopp mot recipient. Flera av dessa dammar har utbyggnadsmöjligheter i olika
grad.

1
2

3

TRV
vägtrumma

4
5
6

Figur 2 Karta med topografiska avrinningsområden samt pilar som visar avrinningsriktning. Tjockare svart streck visar
ungefärliga gränser för utvecklingsområdet.

3.2.1

Avrinningsområden och rinnvägar

För att få en uppfattning om hur avrinningen i området ser ut har den webbaserade mjukvaran Scalgo
Live använts. Avrinningsområden och lågpunkter som skapas i Scalgo baseras på Lantmäteriets
höjddata med 1*1 meters noggrannhet. I Scalgo kan därmed mindre höjdskillnader, typ kantsten (som
kan påverka rinnvägarna) missas. Beräkningsprogrammet Scalgo tar inte heller hänsyn till ledningsnät;
det som framgår av figur 2 är således den topografiska avrinningen. I kapitel 3.4 beskrivs Scalgos
resultat vid ett simulerat nederbördspåslag samt med simulerade vägtrummor vid väg 195.
Avrinningsområden som fastställts bygger till stor del på höjddatan i Scalgo, men även på iakttagelser
vid platsbesök.
Av figur 2 framgår att väg 195 i väster delvis fungerar som en barriär för avrinningen. Vid platsbesök i
mars 2022 kunde emellertid 4 vägtrummor vid väg 195 lokaliseras, se ungefärliga lägen i figur 2.
Trummorna är i betong med dimension 600 mm. Detta innebär att delar av utvecklingsområdet även
hanterar dagvatten från vägen och naturmarken väster om väg 195.
Flödet inom planområdet sker i huvudsakligen i 6 delavrinningsområden enligt figur 2.
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Område 1 avrinner via diken och naturmark ned mot Simon Gates väg. I detta område finns även
ledningsnät för dagvatten, från Besslidens högreservoar och från rondellen Falköpingsvägen/Väg 195
och ned med utlopp i Hjobäcken. Det tekniska avrinningsområdet är därvid något större än
grönmarkerad yta i figur 2.
Avrinningen i delområde 2 sker via diken i västra delen och ett inlopp till ledningsnät vid Simon Gates
väg. Vattnet leds vidare via två dammar vid Lorentz Bergmans gata. Även detta dagvatten rinner ut i
Hjobäcken, ca 250 meter sydost om utloppet från delområde 1. Inga trummor påträffades vid väg 195
som skulle kunna påverka detta delområde från väster om väg 195.
Dagvatten från delområde 3 fångas upp i ett dike som ligger ca 270 meter väster om Knäpplans förskola
(vid nylagd väg) och sträcker sig ned mot Lars i Knäpplans väg. Fortsatt avledning sker via två dammar
knappt 300 meter öster om korsningen/kurvan Orkestervägen-Lars i Knäpplans väg. Vattnet avleds
fortsättningsvis via ledning under Idrottsgatan med utlopp i Vättern. Väster om detta delområde finns
två vägtrummor under väg 195. Tillrinningsområdet till norra trumman (väster om väg 195) uppskattas
uppgå till ca 24 hektar naturmark. Tillrinningen till södra trumman uppskattas vara 15 hektar. I detta
delområde finns även en s.k. naturdamm som bedöms uppgå i utbredning till ca 1200 m2. Avledningen
från den södra vägtrumman antas stå i förbindelse med denna naturdamm. I det pågående
projekteringsarbetet för Knäpplan södra har en avtappning skapats från dammen som innebär att vattnet
avleds mot nämnda nyskapade dike vid Lars i Knäpplans väg.
I delområde 4 leds dagvatten till vägdiket vid Orkestervägen där del av det finns ett inlopp till en
dagvattenledning, 500 mm strax norr om Pianovägen. Delar av flödena i vägdiket avleds även norrut
mot Lars i Knäpplans väg. Vattnet som avleds söderut rinner vidare via en mindre damm ca 230 meter
österut, och sedan vidare ned till öppet dike och ledningsnät vid Guldkrokshallens bollplan. Utloppet till
Vättern antas ske via ledningsnät i Orrelyckevägen. Även till detta delområde sker tillrinning via en
vägtrumma vid väg 195. Tillrinnande naturmarksyta till vägtrumman (väg 195) uppgår till drygt 15 hektar.
Vattnet inom delområdet rinner delvis via vägdiken tillhörande den grusväg som förbinder väg 195 med
Lars i Knäpplans väg.
Dagvatten från delområde 5 leds till diket vid Orkestervägen och inlopp till en dagvattenledning med
diameter 250 mm vid Fiolvägen. Ledningen är del av det ledningsnät för dagvatten som avvattnar
villorna vid Fiolvägen och Pianovägen. Utlopp sker mot ett dike/bäck söder om Guldkrokshallens
idrottsplats. Utlopp till recipient sker till samma ledning som i delområde 4, Orrelyckevägen.
Avrinningen från delområde 6 sker till stor del via diken i västra delen samt ett (täckt?) dike som mynnar
nära Dragspelsvägen där det finns en inloppsledning med dimension 600 mm. Vid mynningen från
åkermarken mot Orkestervägen påträffades en utloppsledning, se figur 3.
I detta delområde sker även tillrinning från områden väster om väg 195 via en vägtrumma. Flödet från
knappt 22 hektar naturmark bidrar från väster om väg 195.

Figur 3. Påträffad utloppsledning från delområde 6 som syns i bakgrunden. Fotot är taget från Orkestervägen.
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3.3

BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

I större delen av undersökningsområdet saknas kommunalt ledningsnät för dagvatten. Dagvattnet
avrinner diffust eller leds via diken. Förekomst av åkerdränering, privata ledningar och stenkistor är
okänd.
I delområde 1 i norr finns ledningsnät från Besslidens högreservoar som sedan följer Falköpingsvägen
ned till Lundbyvägen. Ledningsnätet följer sedan Älgstigen vidare österut och mynnar i Hjoån.
I övriga delområden hanteras dagvattnet mestadels via diken inne i området som på flera platser leder
till vägdiken där det finns ett antal anslutande inlopp till ledningsnät för dagvatten. Nedströms
planområdet finns det flera platser där avledningen både sker via ledning och öppna lösningar. Mellan
Trombonvägen och Borrbäcksvägen finns ett exempel på detta där en betongledning med dimension
1000 mm har utlopp i ett dike innan vattnet längre nedströms åter leds via ledning. Dagvattnets ursprung
är i denna del från delområde 6. Öppna diken är i grunden bra lösningar som bromsar flöden och ger
en utökad kapacitet i de öppna delarna. Det är dock viktigt att vattenvägarna underhålls och att utlopp
till diken erosionsskyddas för att dessa ska fungera bra över tid.

Figur 4. Utlopp från dagvattenledning till dike där spontan meandring och begynnande erosion har uppstått.

3.3.1

Ledningars kapacitet

Det finns 6 st. inlopp till det kommunala ledningsnätet enligt beskrivet ovan. Ett av dessa (från delområde
5) har begränsad kapacitet (drygt 90 l/s) och bedöms inte kunna belastas mer än vad det gör idag.
Övriga inloppsledningars kapacitet har undersökts översiktligt där det finns uppgifter om vattengångar
och lutning.
Befintligt ledningsnät i delområde 1 har en kapacitet på strax under 400 l/s där framtida väg ansluter till
Falköpingsvägen. Där ledningen sedan ökar i dimension till 600 mm (Älgstigen) är kapaciteten knappt
900 l/s.
I delområde 2 har den plastledning som ligger mellan huvuddiket och de två nedströms dammarna i
dimensionen 600 mm. Vattengång och därmed kapacitet är okänt. Inlopp till befintliga dammar vid Estrid
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Ericssons väg och Lorentz Bergmans gata är dock från ledning med dimension 600 mm och utloppen
har dimension 400 mm.
I delområde 3 leds dagvatten in i ledningsnät, dimension 500 mm, från diket som följer den nya vägen,
ledningskapaciteten ned till de två dammarna uppgår till ca 420 l/s, baserat på uppgift om trummans
lutning under Orkestervägen.
Dagvattenledningen (betong 500 mm) som ligger norr om Pianovägen har en kapacitet på ca 780 l/s.
Avrinning sker från delområde 4. Den mindre damm som ligger nedströms har en bräddledning där
vattnet bräddar norrut mot de två dammarna nedströms delområde 3.
Nedströms delområde 5 finns den dagvattenledning med dimension 225 mm som nämns ovan och som
har koppling till ledningsnät i Fiolvägen. Kapaciteten är ca 95 l/s.
Dagvattenledningen som är ansluten till delområde 6 vid Orkestervägen är i betong med dimension 600
mm. Den har en kapacitet på ca 1240 l/s och följer Dragspelsvägen. Vid platsbesök noterades även en
bräddledning vid inloppet från Orkestervägens vägdike, se figur 5.

Figur 5. Inlopp och bräddinlopp till ledning vid Dragspelsvägen.

3.3.2

Trummor och avrinningsområden väster om väg 195

De fyra trummor som har påträffats vid väg 195 är alla i materialet betong med en dimension om 600
mm. Trummornas lutningar är okända, men vid ett antagande om att de lutar 10 promille så är
kapaciteten ca 630 l/s per trumma. Trummorna kan antas ungefärligen kunna hantera flödet från ett 50årsregn. Vid nedanstående beräkningar av flöden till trummorna har en vattenhastighet på 0,1 m/s
antagits vilket Svenskt Vatten rekommenderar för beräkning av avrinning från naturmark. Bidragande
flöde från naturmarken är baserat på en avrinningskoefficient på 0,1. När extrem nederbörd faller mättas
marken i olika grad beroende på topografi, jordart mm. Enligt MSB:s dokument Vägledning för
skyfallskartering kan det uppskattas att uppemot 60-75 procent av nedfallande regnvolym rinner av på
ytan vid ett 100-årsregn. I skogsmark är dock osäkerheterna beträffande detta stor. Vid beräkning av
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flöde för 100-årsregn har avrinningskoefficienten för naturmark (0,1) behållits samt för jämförelsens skull
satts till 0,7 på grund av osäkerheter kring hur snabbt marken mättas vid denna typ av regnhändelser.
Även vattenhastigheterna ökar när marken är mättad p g a att vattenflödena tenderar att kanaliseras.
Detta har dock inte beaktats i nedanstående beräkningar. Trummorna har följande avrinningsområden:

Trumma 1:
Trumman är belägen strax öster om gården Boda 3. Avrinningsområdet är enligt Scalgo 24 hektar, se
figur 6.

Boda 3

Figur 6. Avrinningsområde till trumma 1. Bildkälla: Scalgo live.

Rinntiden ned till trumman beräknas uppgå 3 timmar och 50 min. Vid 10-årsregn inklusive klimatfaktor
beräknas flödet uppgå till ca 80 l/s. Vid ett 100-årsregn med samma avrinningskoefficient beräknas
flödet uppgå till ca 166 l/s. Om man simulerar mättad markyta och ökar avrinningskoefficienten till 0,7
uppstår ett flöde om 1160 l/s. Eftersom trumman kan hantera ca 630 l/s kommer vägdiket vid väg 195
att fyllas upp gradvis vid extrem nederbörd, medan avtappning sker in emot planområdet. Trummans
utlopp ligger i omedelbar anslutning till gränsen för utvecklingsområdet. Avståndet till närmaste
föreslagna bebyggelse är ca 180 meter och flödet genom trumman påverkar delområde 3. Vid en
vattenhastighet på 0,5 m/s (motsvarar genomsnittsflöde i dike) beräknas flödet från vägtrumman nå
föreslagen bebyggelse inom 6 minuter. Beräknas vattenhastigheten 0,1 m/s (motsvarar genomsnittlig
vattenhastighet i naturmark) når flödena bebyggelsen efter 30 minuter.
Trumma 2:
Trumman är belägen ca 160 meter söder om trumma 1. Avrinningsområdet är enligt Scalgo ca 13
hektar. Om man beaktar vägdiket vid väg 195 som uppsamlande uppgår avrinningsområdet till knappt
15 hektar. Rinntiden beräknas till 2 timmar och 40 minuter. Flödet vid 10-årsregn inklusive klimatfaktor
uppgår till ca 65 l/s och vid hundraårsregn med oförändrad avrinningskoefficient 136 l/s. Med mättad
mark (avrinningskoefficient 0,7) uppstår ett flöde om ca 950 l/s. Även här bedöms vägdiket vattenfyllas
vid hundraårsregnet medan avtappning mot utvecklingsområdet sker. Enligt höjddata och grundkarta
avrinner vatten från trumman via den naturdamm som finns i delområde 3. Naturdammen ligger ca 210
meter nedströms trumman. Vid en vattenhastighet på 0,5 m/s tar det ca 7 minuter för flödena från
trumman att nå naturdammen. Från naturdammen har det skapats en avtappning mot det nya diket som
finns i förlängningen till Lars i Knäpplans väg. Det avrinningsområde som Scalgo visualiserar kan ses i
figur 7.
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Figur 7.Avrinningsområde till trumma 2. Bildkälla: Scalgo live.

Trumma 3:
Trumman är belägen intill infarten till Boda och infarten (grusad väg) till Knäpplan. Avrinningsområdet
är ca 15 hektar till storleken när man tar hänsyn till vägdikets uppsamling vid väg 195 vilket innebär att
vissa ytor norr om Bodavägen bidrar till flödet. Scalgos avrinningsområde kan ses i figur 8.

Figur 8.Avrinningsområde till trumma 3. Bildkälla: Scalgo live.

Rinntiden uppgår till 2 timmar och 10 minuter. Flödet vid 10-årsregn inklusive klimatfaktor beräknas till
ca 77 l/s och flödet vid 100-årsregn med oförändrad avrinningskoefficient uppgår till 161 l/s. Mättad mark
och höjd avrinningskoefficient (0,7) leder till ett flöde på ca 1130 l/s. Eftersom trumman förmodligen har
en kapacitet på dryga 625 l/s kommer även här diket att vattenfyllas gradvis vid 100-årsregn. Avståndet
från trummans utlopp till föreslagen bebyggelse (delområde 4) uppgår till knappt 100 meter. Det innebär
att dagvatten kommer att nå framtida bebyggelse efter ca 4 minuter om vattnet rinner i dike. Dagvattnet
avrinner idag delvis via diken längs befintlig grusväg. Det antas även finnas en koppling till en
dagvattenledning som justerats i Knäpplan södra vilket innebär att det finns en koppling till dammarna
vid Lars i Knäpplans väg. Det kan inte heller uteslutas att delar av flödet når till inloppet till den
dagvattenledning (D500) som finns strax norr om Pianovägen.
Trumma 4:
Trumman ligger ca 190 meter söder om trumma 3 och ett 80-tal meter norr om infarten till gården
Nolgården 1 tillhörande fastighet Borrbäck 1:4. Det fortsatta diket löper i östlig riktning mellan fastighet
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1:4 och Knäpplan 1:9. Avrinningsområdet till trumman uppgår till knappt 22 hektar om man beaktar
vägdikets uppsamlande funktion. Scalgos visualisering av avrinningsområdet kan ses i figur 9.

Figur 9. Avrinningsområde till trumma 4. Bildkälla: Scalgo live

Rinntiden inom avrinningsområdet uppgår till ca 3 timmar. Beräknat flöde vid 10-årsregn inklusive
klimatfaktor uppgår till ca 87 l/s och vid 100-årsregn med oförändrad avrinningskoefficient ca 182 l/s.
Simuleras mättad mark med en avrinningskoefficient på 0,7 uppstår ett flöde på ca 1275 l/s. Även här
väntas vägdiket vid väg 195 vattenfyllas succesivt när flöden når upp till de nivåer som trumman ej kan
hantera. Trummans utlopp ligger vid utvecklingsområdets gräns och avståndet till närmast föreslagen
bebyggelse (delområde 6) är ca 75 meter. Det innebär att framtida bebyggelse nås av dagvatten från
trumman inom 2-3 minuter om dagvattenflödena rinner i dike. Rinner vattnet över naturmark tar det ca
12 minuter för vattnet från trumman att nå ny föreslagen bebyggelse.

3.4

INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

En skyfallsanalys har utförts i Scalgo Live, se figur 10. De trummor som påträffats vid väg 195 under
platsbesök har simulerats i Scalgo vilket innebär att skyfallssimuleringen beaktar tillrinning västerifrån.
Även det nya diket (gul streckad linje i figur 10) har simulerats i Scalgo. Inga befintliga kommunala
ledningar har simulerats. Analysen visar att undersökningsområdet, i dagsläget, är relativt förskonat från
instängda områden som riskerar att svämmas över.
I Scalgo läggs simulerad nederbörd på i form av millimeter. Eftersom Scalgo inte har någon tidsfaktor
kan man betrakta nederbördssimuleringar i Scalgo som extremt kortvariga och med mycket hög
intensitet. Denna typ av regn inträffar i regel sommartid när luftlagren är uppvärmda och fukt ansamlas
i de högre luftlagren. Ofta i samband med en kallfront faller nederbörden sedan tvärt till marken. Dessa
regn kan således ofta uppstå efter en torrperiod och värmebölja. I följande beskrivningar av kopplingen
mellan antal mm och återkomsttider har en klimatfaktor på 1,25 inkluderats. Att räkna med klimatfaktor
innebär att beräkningen tar höjd för framtida klimat där intensiteten på regnen ökar. För att omvandla
antal millimeter nederbörd till återkomsttider görs följande analys.
·
·
·

50 millimeter nederbörd som faller inom 10 minuter motsvarar ett regn med 250 års
återkomsttid.
50 millimeter nederbörd som faller inom 20 minuter motsvarar något mer än ett 100-årsregn.
36,6 mm nederbörd som faller inom 10 minuter motsvarar ett 100-årsregn.

Mot bakgrund av detta har ett 50 mm regn studerats i Scalgo.
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Vattendjup
»80 cm

Nytt dike - avrinning söderut
och österut

Vattendjup
»15 cm
Vattendjup
»60-65 cm

Vattendjup
»1,5 m

Figur 10 Simulering regn 50 mm samt vattendjup. Gul streckad linje visar det nya dike som simulerats i Scalgo
avrinningsanalys.

Det finns en naturdamm/lågzon centralt i området, men vattendjupet stiger inte till mer än 15 cm vid 50
mm plötslig nederbörd enligt simuleringen. Diket vid Orkestervägen riskerar att vattenfyllas vid
extremnederbörd. Vid Dragspelsvägen anges ett vattendjup på ca 1,5 meter i Scalgo. Vid denna och
andra lågpunkter längs Orkestervägen finns idag koppling till ledningsnät enligt beskrivet ovan.

3.5

GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.5.1

Jordarter och infiltrationskapacitet

I SGU:s karttjänst framgår det att marken i området till stor del utgörs av morän, se figur 11. Morän
innebär att infiltrationsförmågan i mark kan variera beroende på moränens sammansättning och
täthet. SGU anger att genomsläppligheten i moränen är medelhög.
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Morän
Berg
Postglacial sand
Morän med
underliggande
isälvsediment
Figur 11. Jordartskarta. Bildkälla:SGU

I samband med detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning utförts av WSP (våren 2017). Denna
geotekniska utredning gjordes i samband med detaljplanen för Knäpplan Västra, och täcker även in
Knäpplan Södra. Jordlagren i det området består av 0-0,2 m organisk jord följt av 0-0,7 m friktionsjord
med organiskt innehåll samt därunder 1-3 m friktionsjord ovan moränen. Moränen är en sandig silteller lermorän lokalt innehållandes grus, lera och silt. Lagringstätheten i moränen är medelhög till hög.
På vissa platser påträffades även dyig sand och dy ca 1,2-2,5 meter under marknivån.

3.6

GRUNDVATTENNIVÅ

Grundvattennivåer fluktuerar naturligt under året och kan komma att påverka vilka dagvattenlösningar
som är möjliga för en given lokal. I de grundvattenmätningar som gjorts i Knäpplan västra och Knäpplan
södra har grundvattennivåer på 0,9-3,1 meter under marknivå påträffats (december 2016).
Grundvattennivåerna bedöms generellt ligga högre i samband med snösmältning och i samband med
kraftig/långvarig nederbörd. Långtidsmätningar med grundvattenrör rekommenderas för att se
årstidsvariationer enligt geotekniskt PM.

3.7

RECIPIENTER

Recipienter för dagvattnet är Hjoån och Vättern - Storvättern. Hjoån mynnar i Vättern.
Hjoåns längd är 4 km. Ån rinner mellan Mullsjön och Vättern. Ekologisk status är ”Måttlig” och kemisk
status är ”Uppnår ej god”. Kvalitetskraven för att uppfylla MKN är ”God ekologisk status” samt ”God
kemisk ytvattenstatus”. Den befintliga ekologiska statusen beror på övergödning - bedömningen av
övergödningspåverkan är dock något osäker. Status för fisk bedöms som god. Utslagsgivande för den
kemiska statusen är ämnesgruppen Bromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver som bedöms
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överskrida gränsvärdena. Detta gäller Sveriges alla vattenförekomster och beror på luftburen spridning
under lång tid samt atmosfärisk deposition. Inga mätningar gällande dessa ämnen är gjorda i
vattendraget. Det bedöms därvid omöjligt att sänka halterna till nivåer under gränsvärdena.
Påverkanskällorna utgörs av förorenande områden, urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp
samt atmosfärisk deposition. Jordbruk, urban markanvändning och enskilda avlopp bedöms vara källan
till höjda fosforhalter.
Vättern - Storvättern har god ekologisk status enligt VISS. Den kemiska statusen är även här ”Uppnår
ej god” delvis beroende på samma ämnen som gäller för Hjoån. I Vättern har även konstaterats
överskridna gränsvärden gällande dioxiner samt PFOS efter undersökningar av fisk. Kvalitetskrav som
gäller är ”God ekologisk status” samt ”God kemisk ytvattenstatus” med undantag för PBDE och
kvicksilverföreningar. Målåret för att uppnå godkända gränsvärden för dioxiner och PFOS är 2027.
Status avseende fisk är god.
Påverkanskällor för Vättern är, förutom uppräknade för Hjoån även reningsverk, transport- och
infrastruktur

3.8

OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK

Fältbesök utfördes 2022-03-03. Väderleken var torr och efter en nederbördsfattig period. En viss mängd
snö låg kvar på olika platser. De diken och vattenvägar som studerades var förhållandevis torra. En
värdefull observation som gjordes var upptäckten av de vägtrummor under väg 195 som beskrivs ovan.

16 | 10327909 • Knäpplan Södra

4

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

Det aktuella exploateringsförslaget som framgår av figur 12 är en sammanfogning av plankarta för
Siggahusen, Knäpplan södra samt framtida planer för utvecklingsområdet. Som nämnts tidigare
befinner sig de olika delarna i olika faser av planarbetet. Den bebyggelse som föreslås (gula ytor i figur
12) utgörs nästan uteslutande av bostäder i form av villor. Ytor tänkta för framtida bebyggelse i söder
(20 ha) är översiktligt markerade med violett där det även finns planer på uppförande av skola/förskola.

Figur 12 Tidigt förslag på framtida exploatering.

4.1

FRAMTIDA KLIMAT – OCH VATTENNIVÅER

4.1.1

Skyfall och övrig påverkan på dagvatten

SMHI har analyserat framtida klimatutveckling i Sverige utifrån scenarierna från The Intergovernmental
Panel on Climate Changes (IPCC).
Rapporten utgår från två olika framtidsscenarier, ett där utsläppen minskar (RCP4.5) och ett där
utsläppen fortsätter att accelerera (RCP8.5). SMHI:s modeller visar exempelvis hur flödet i vattendrag
och vegetationsperioden förändras med ett varmare klimat i framtiden.
I takt med att klimatet blir varmare förväntas generellt förväntas fler värmeböljor och men också mer
nederbörd. Enligt rapporten kommer nederbörden öka mest vintertid och för den sydvästra delen av
Jönköpings län visar scenario RCP8.5 på en nära 50% ökning till år 2100. Också den kraftiga
nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med uppemot 20% för samma lokal.
Eftersom vintrarna väntas bli allt varmare bedöms flöden som uppstår under våren (smältvatten) att
minska. Odlingssäsongen kommer att förlängas vilket har viss påverkan på dagvatten. Detta innebär att
vattenupptaget via växtlighet ökar - därigenom förlängs även tidsperioden då växtlighetens förmåga att
reducera flöden, fånga upp näringsämnen och rena dagvattnet.
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I kapitel 3.4 beskrivs nuläget vid extrem kortvarig nederbörd motsvarande 100-årsregnet.

5

BERÄKNINGAR

5.1

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

För att beräkna dagvattenflödet från planområdet före och efter exploateringen enligt föreslagna
skisser till detaljplan och framtida exploatering 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 10 år och med en varaktighet på 10 minuter är den
dimensionerande nederbördsintensiteten i(tr) enligt Dahlström (2010) 228 l/s* ha exklusive
klimatfaktor. Med klimatfaktor inkluderat blir intensiteten 285 l/s*ha. Om rinntiden uppgår till mer än tio
minuter minskar regnintensiteten gradvis var tionde minut enligt principen för blockregn som är en del
av beräkningsmetodiken i rationella metoden.
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)
Valda avrinningskoefficienter visas i tabell 4. Summan av de sammanvägda avrinningskoefficienterna
ger reducerad area. Reducerad area innebär arean för den faktiska avrinnande ytan.

Tabell 1.Markanvändning och dess avrinningskoefficient.

Typ av yta

Avrinningskoefficient

Tak

0,9

Hårdgjord yta (asfalterad väg/gc-bana, parkering)

0,8

Skolområde

0,5

1

Dahlström (2010) enligt Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem,
Publikation P104, Svenskt Vatten 2011.
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Framtida bebyggelse inkl. lokalvägar

0,4

Grusväg/grusyta

0,3

Befintliga gårdar/ekonomibyggnader inkl tomt

0,25

Naturmark/skogsmark

0,1

Då denna utredning görs i ett tidigt skede beräknas framtida flöde enligt schablonmässiga
avrinningskoefficienter (”framtida bebyggelse inkl. lokalvägar”). I figur 2 visas vilka ytor/delområden som
ligger till grund för beräkning av befintligt dagvattenflöde från planområdet. Vid beräkningar där framtida
flöden jämförs med befintliga har de ytor som föreslås förändrats jämförts med samma ytor i befintlig
situation. Den ökade hårdgjordhetsgraden som blir följden av exploatering innebär att dagvattenflöden
som uppkommer i den exploaterade ytan blir dimensionerande för hela delavrinningsområdet.
Rinntider inom naturmarksområden där det finns flera diken samt eventuella privata ledningar är mycket
svåra att exakt bestämma. Dikenas sträckning har beaktats i möjligaste mån. Rinntiderna baseras på
följande vattenhastigheter:
·
·
·

Naturmark
Dike
Ledning

0,1 m/s
0,5 m/s
1,5 m/s

I områden med kombinationer av naturmarksavrinning och diken blir vattenhastigheten och därmed
dimensionerande regnintensitet svår att exakt avgöra. I denna utredning bedöms större delen av
naturmarken avvattnas via diken. Vattenhastigheter mellan 0,1 och 0,5 m/s har därför valts för de flesta
beräkningarna.

5.2

BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN

5.2.1

Delområde 1

Delområdet består till största delen av naturmark och rinntiden för befintlig situation uppskattas till 80
minuter. Delar av flöden som uppstår i planområdet kan antas avledas via befintligt ledningsnät som
följer Falköpingsvägen i nordvästra delen. Beräkningspunkten har satts vid planområdesgräns i nordost,
ca 100 meter väster om infart till Simon Gates väg. Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för
befintlig situation uppgår till 0,154 på grund av att det finns hårdgjorda ytor i delområdets västra del som
antas delvis bidra till flödet.
Förändringen i delområdet innebär att ett vägområde på ca 1300 m2 tillkommer. Den ökade framtida
regnintensiteten härrör från klimatfaktorn som används för att ta höjd för framtida flöden.
Tabell 2 visar flödesförändring till följd av ny väg.
Tabell 2. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering.

Rinntid
vid dim. flöde

Regnintensitet
vid dim. flöde

Area

Red. area

Flöde

(l/s*ha)
58

(ha)
5,90

(ha)

Före

(min)
80

0,91

(l/s)
53

Efter

30

145

5,90

1,01

73
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Vid flödesberäkning för enbart den nya hårdgjorda vägytan och gc-banan beräknas dessa ytor generera
ca 29 l/s vid den kortaste varaktigheten, 10 minuter. Förslaget är att ansluta avrunnet vägdagvatten till
befintlig dagvattenledning 400 mm som korsar Falköpingsvägen vid planerad framtida korsning. Följden
av en sådan åtgärd blir ett något minskat dagvattenpåslag nere vid Simon gates väg, men å andra sidan
en något ökad belastning på ledningsnätet vid Älgstigen.

5.2.2

Delområde 2

Hela delområdet uppgår till 10,86 hektar till storleken. Delområdet består nästan uteslutande av
naturmark och dagvatten från hela planområdet bedöms avrinna inom 50 minuter. Störst flöde för
befintlig situation uppkommer inom 30 minuter. Dagvatten avleds via dammarna vid Lorentz Bergmans
gata.
Exploateringsförslaget innebär att det kommer att byggas bostäder i delområdets östra del vilket leder
till att flödet från de nya hårdgjorda ytorna bidrar inom 10 minuter och därmed kommer flödet för 10minutersregnet att bli dimensionerande. Även genomfartsvägen och tillhörande gc-bana bedöms
avvattnas mot denna punkt. Ny genomfartsväg och gc-bana uppskattas uppgå till ca 8 procent av den
totala exploaterade ytan i delområdet. Tabell 3 visar jämförelse mellan befintligt flöde och framtida på
den yta som bebyggs.
Tabell 3. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering i delområde 2.

Rinntid vid
dimensionerande
flöde
(min)

Regnintensitet
vid dim. flöde

Area

Red. area

Flöde

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

Före

30

116

9,00

0,93

107

Efter

10

285

5,07

2,02

577

(l/s)

Om den yta som exploateras inte ska generera ökat flöde jämfört med nuläge krävs fördröjning enligt
tabell 5.
Tabell 4. Erforderlig fördröjning för delområde 2.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

5,07

2,03

285

577

107

282

20

5,07

2,03

189

382

107

330

30

5,07

2,03

145

293

107

335

40

5,07

2,03

119

241

107

321

Erforderlig volym uppgår till 335 m3.

5.2.3

Delområde 3

Befintliga ytor består av delvis bebyggd mark (ny väg i förlängningen på Lars i Knäpplans väg) som
delvis avvattnas mot beräkningspunkten, samt del av befintlig bebyggelse. Naturmarken utgör dock mer
än 90 procent av delområdets avrinningsyta. I befintlig situation är rinntiden ca 50 minuter; störst flöde
beräknas uppkomma inom 40 min.
Framtida ytor som direkt bedöms beröra delområde 3 består av Knäpplan södra samt del av framtida
bebyggelse nordväst om Knäpplan västra, se figur 14. Den nordligaste delen av föreslagen bebyggelse
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bedöms bidra till avrinningen inom 20 minuter medan resterande ytor bedöms bidra inom 10 minuter.
Beräknade flöden framgår av tabell 5.

Framtida hantering
via naturdamm från
denna yta.(kap.5.2.4)

Befintlig
naturdamm

Figur 13. Framtida hårdgjorda och delvis hårdgjorda ytor som direkt berör delområde 3 brunmarkerade.

Tabell 5. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering i delområde 3.

Rinntid vid
dim. flöde
(min)

Regnintensitet
vid dim. flöde
(l/s*ha)

Area

Red. area

Flöde

(ha)

(ha)

(l/s)

Före

40

95

19,49

2,04

194

Efter

20

189

5,25

2,29

432

Erforderlig fördröjning, om flödet i berörda delar inte ska öka, framgår av tabell 6.
Tabell 6. Erforderlig fördröjning för berörd del av delområde 3.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

2,95

1,37

285

390

194

117

20

5,25

2,29

189

432

194

285

30

5,25

2,29

145

331

194

246

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 285 m3.

5.2.4

Delområde 3 via naturdamm

Den naturmarksyta som ligger norr om befintlig naturdamm (se figur 14) ingår i delområde 3:s
avrinningsområde. Eftersom det här finns en möjlighet att skapa fördröjning i naturdammen efter
exploatering har denna framtida yta beräknats separat. Raden ”Före” i tabell 7 är alltså det dagvatten
som alstras på den del av ytan som föreslås bebyggas och som är en del av ett flöde som idag avrinner
till det nya vägdiket i förlängningen Lars i Knäpplans väg.
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Tabell 7. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering i framtida exploateringsområde norr om naturdamm.

Rinntid vid
dim. flöde
(min)

Regnintensitet
vid dim. flöde
(l/s*ha)

Area

Red. area

Flöde

(ha)

(ha)

(l/s)

Före

10

228

2,26

0,23

52

Efter

10

285

2,26

0,90

258

Erforderlig fördröjning, om befintligt flöde från aktuell del av delområdet inte ska öka, framgår av tabell
9.
Tabell 8. Erforderlig fördröjning för den del av delområde 3 som bedöms kunna avvattnas mot naturdamm.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

2,26

0,90

285

258

52

123

20

2,26

0,90

189

171

52

143

30

2,26

0,90

145

131

52

142

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 143 m3. Eftersom naturdammen avtappas mot diket vid
förlängningen Lars i Knäpplans väg och dammarna där behöver hänsyn tas till dessa vid utformningen
av naturdammen. Den nya hanteringen av dagvatten från denna yta innebär att den direkta
avrinningen mot diket i Lars i Knäpplans väg minskar.

5.2.5

Delområde 4

Hela delavrinningsområdet uppgår till ca 8,62 ha, och avrinningen sker mot Orkestervägens dike och
sedan vidare, dels mot dammarna vid Lars i Knäpplans väg och dels mot inloppet till den
dagvattenledning (500mm) som ligger norr om Pianovägen. I delområdet finns idag ca 2 procent takytor
och 3 procent grusytor. Rinntiden för hela delområdet uppgår till ca 30 minuter. Störst flöde bedöms
uppkomma inom rinntiden 10 minuter.
Befintligt flöde för delområdet framgår av tabell 9.
Tabell 9. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före exploatering för delområde 4.

Rinntid
(min)

Regnintensitet
(l/s*ha)

Area
(ha)

Red. area
(ha)

Flöde
(l/s)

10

228

4,77

0,63

145

20

151

6,69

0,84

127

30

116

8,62

1,05

122

5.2.6

Delområde 4, nordvästra delen efter exploatering

Den framtida del som ligger närmast naturdammen i nordväst antas kunna avleda dagvatten mot
dammen, se figur 14. Detta sker inte idag men antas kunna åstadkommas om höjdsättning och
rinnvägar anpassas.
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Figur 14. Föreslagna flödesriktningar från framtida bebyggelse (brun- och violettmarkerad) närmast naturdammen.

Befintligt samt framtida flöde för denna yta framgår av tabell 10.
Tabell 10.Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering för markerade ytor och närliggande vägar i figur 15.

Rinntid

Regnintensitet

Area

Red. area

Flöde

(min)

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

(l/s)

Befintligt
från
aktuell yta

10

228

0,54

0,054

12

Framtida

10

285

0,54

0,23

66

Erforderlig fördröjning, om aktuell yta (figur 14) inte ska generera flödesökning, framgår av tabell 11.
Tabell 11. Erforderlig fördröjning för den del av delområde 3 som bedöms kunna avvattnas mot naturdamm.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

0,54

0,23

285

66

12

32

20

0,54

0,23

189

44

12

38

30

0,54

0,23

145

34

12

38

40

0,54

0,23

119

28

12

37

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 38 m3. Vid utformning av naturdammen behöver även hänsyn
tas till kommande avtappning från andra ytor till dammen, samt flödet från Trafikverkets trumma vid
väg 195 som avrinner via dammen.

5.2.7

Delområde 4, norra delen

Det antas att ca 1,75 hektar av föreslagen exploatering i norra delen samt ca 0,4 hektar vägyta kan
avvattnas via de dammar som finns vid Lars i Knäpplans väg. Här finns dock möjlighet att avvattna helt
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eller delvis mot Orkestervägen och inloppet till den dagvattenledning som ligger norr om Pianovägen,
se figur 15.

D500

Figur 15. Föreslagna rinnvägar (röda pilar) från markerad del av föreslagen bebyggelse (oval ring) Streckade pilar visar
alternativ rinnväg.

Tabell 12 visar den flödesförändring som uppkommer på aktuell yta om den bebyggs med villor och
lokalvägar.
Tabell 12. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering för markerade ytor och närliggande vägar i figur 16.

Rinntid

Regnintensitet

Area

Red. area

Flöde

(min)

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

(l/s)

Befintligt
från
aktuell yta

10

228

2,16

0,22

49

Framtida

10

285

2,16

1,03

293

Erforderlig fördröjning, om inget ökat flöde får ske från den aktuella ytan, framgår av tabell 13.

Tabell 13. Erforderlig fördröjning för norra delen av delområde 4 som bedöms kunna avvattnas mot alternativt Lars i Knäpplans
väg eller diket vid Orkestervägen och dagvattenledning D500 norr om Pianovägen.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

2,16

1,03

285

293

49

146

20

2,16

1,03

189

194

49

173

30

2,16

1,03

145

148

49

179

40

2,16

1,03

119

122

49

174

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 179 m3.
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5.2.8

Delområde 5 samt övriga delar av delområde 4

Delområde 5 uppgår idag till 4,69 hektar. Rinntiden är ca 40 minuter och dagvattnet avrinner mot
Orkestervägen där det antas att vattnet fångas upp i ett inlopp till en betongledning med dimension 225
mm. Ledningen följer Fiolvägen österut, och beräknas ha en kapacitet runt 95 l/s. Befintligt flöde för
delområde 5 framgår av tabell 14.
Tabell 14. Beräknat flöde vid 10-årsregn före exploatering för delområde 5.

Rinntid
(min)

Regnintensitet
(l/s*ha)

Area
(ha)

Red. area
(ha)

Flöde
(l/s)

10

228

2,27

0,25

57

20

151

3,68

0,41

62

30

116

4,15

0,46

53

40

95

4,69

0,51

48

Störst flöde uppkommer vid varaktighet 20 minuter och uppgår till 62 l/s. Eftersom mottagande
ledningsnät är förhållandevis klent och nedströms avvattnar villor vid Fiolvägen och Pianovägen kan
man inte räkna med någon tillgänglig kapacitet i detta ledningsstråk vid 10-årsregn och för ny
bebyggelse. Avledningen från framtida bebyggda ytor uppströms behöver då styras till ledningsnät norr
om Pianovägen eller, för den västligast belägna nya bebyggelsen, ledningsnät vid Dragspelsvägen.
Befintligt och framtida flöde för den markerade ytan i figur 16 framgår av tabell 15.
Tabell 15. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering för markerade ytor och närliggande vägar i figur 17.

Rinntid

Regnintensitet

Area

Red. area

Flöde

(min)

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

(l/s)

Befintligt
från
aktuell yta

20

228

4,27

0,64

97

Framtida

10

285

4,27

1,87

534
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Framtida
Fördröjningsytor?

Figur 16. Föreslagna rinnvägar (röd tjockare pil) från markerad del av föreslagen bebyggelse (rödstreckat).

I figur 16 pekas två ytor ut där det av topografiska skäl kan vara möjligt att anlägga fördröjning. På den
norra ytan finns idag jordvärmeledningar enligt uppgift från beställaren.
Erforderligt fördröjningsbehov, om de markerade ytorna inte ska generera ökat flöde jämfört med
nuläget, framgår av tabell 16.
Tabell 16. Erforderlig fördröjning vägar och exploaterade ytor som framgår av figur 17 i delområde 4 och 5.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

4,27

1,87

285

534

73

277

20

4,27

1,87

189

354

73

337

30

4,27

1,87

145

271

73

359

40

4,27

1,87

119

223

73

353

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 359 m3.

5.2.9

Delområde 6

Hela delavrinningsområdet är till ytan 9,12 hektar och rinntiden beräknas uppgå till ca 40 minuter.
Marken består av åkermark samt en mindre del grusväg och takytor. Dagvatten från delområdet leds
ned till diket vid Orkestervägen och inlopp finns till ledning i Dragspelsgatan. Befintligt flöde för
delområdet framgår av tabell 17.
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Tabell 17. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före exploatering för delområde 6.

Rinntid
(min)

Regnintensitet
(l/s*ha)

Area
(ha)

Red.area
(ha)

Flöde
(l/s)

10

228

3,11

0,31

71

20

151

4,79

0,48

72

30

116

7,71

0,82

96

40

95

9,12

0,97

93

Störst flöde bedöms uppkomma vid varaktigheten 30 minuter och uppgår till 96 l/s. I detta delområde
påträffades en utloppsledning vid Orkestervägen som avvattnar delar av området, se figur 3. Ledningen
kan antas utgöra del av åkerdränering. Eftersom vattenhastigheten är avsevärt snabbare i ledning än i
dike och naturmark bygger de rinntider som anges ovan på antaganden med detta i åtanke.
I exploateringsförslaget finns bostadskvarter och en skola/förskola föreslagen. Det finns även en större
grön yta föreslagen centralt i delavrinningsområdet. Den preliminära bedömningen är att drygt hälften
av nya vägytor samt ca 55 procent av ny bebyggelse kommer att kunna fördröjas i grönytorna, se figur
17.

Figur 17. Föreslagna rinnvägar (röda tjockare pilar) från markerad del av föreslagen bebyggelse (rödstreckat)

Tabell 18 visar skillnad mellan befintligt och framtida flöde som bedöms kunna fördröjas i grönytor.
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Tabell 18. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering för markerade ytor och närliggande vägar i figur 18.

Rinntid

Regnintensitet

Area

Red.area

Flöde

(min)

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

(l/s)

Befintligt
från
aktuell yta

10

228

4,01

0,40

92

Framtida

10

285

4,01

1,86

533

Erforderligt fördröjningsbehov, om de markerade ytorna inte ska generera ökat flöde jämfört med
nuläget, framgår av tabell 19.
Tabell 19. Erforderlig fördröjning för västra delen av delområde 6.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

4,01

1,86

285

533

92

265

20

4,01

1,86

189

353

92

314

30

4,01

1,86

145

271

92

322

40

4,01

1,86

119

222

92

314

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 322 m3.

I den östra delen av delområdet är det svårare att få plats med fördröjningsåtgärd när bebyggelse
skapas. Detta beror på att den nu föreslagna bebyggelsen ligger nära inloppet till den dagvattenledning
(Dragspelsgatan) som blir huvudmottagare av dagvatten från delområdet. Det behöver därtill skapas en
säker avlednings- och bräddningsväg från den större gröna ytan centralt i området för att kunna avtappa
därifrån och därigenom kunna hantera dagvatten från uppströms ytor i väster. En idé kan vara att skapa
en infartsväg som även kan hantera extremflöden, se figur 19.
Tabell 20 visar skillnad mellan befintligt och framtida flöde för den markerade ytan i figur 18.
Tabell 20. Beräknat flöde vid 10-årsregn, före och efter exploatering för markerade ytor och närliggande vägar i figur 18.

Rinntid

Regnintensitet

Area

Red.area

Flöde

(min)

(l/s*ha)

(ha)

(ha)

(l/s)

Befintligt
från
aktuell yta

10

228

3,27

0,33

75

Framtida

10

285

3,27

1,50

426
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Önskad Flödes/
Bräddningsväg
västerifrån
Tänkbar infarts- & flödesväg.
Vägdike intill ny väg.

Figur 18. Föreslagen rinnväg från uppströms del av föreslagen bebyggelse. Markerad del av ny bebyggelse (rödstreckat)
är exploatering som ej bedöms kunna fördröja i föreslagna nya grönytor inom delområdet.

Fördröjningsbehovet, om befintligt flöde inte ska öka, beräknas enligt tabell 21.
Tabell 21. Erforderlig fördröjning för östra delen av delområde 6.

Regnets
varaktighet

Deltagande
yta

Reducerad
area

Regnintensitet

Framtida
flöde

Tillåtet
utflöde

Erforderlig
volym

(min)

(ha)

(ha)

(l/s*ha)

(l/s)

(l/s)

(m3)

10

3,28

1,50

285

426

75

211

20

3,28

1,50

189

282

75

249

30

3,28

1,50

145

216

75

255

40

3,28

1,50

119

178

75

247

Erforderlig fördröjningsvolym uppgår till 255 m3. Det är önskvärt att en infartsväg kan fungera som
skyfallsled samt att ytor tas i anspråk för dagvattenhantering kring den nya vägen och ned mot
befintlig dagvattenledning vid Orkestervägen.
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6

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

6.1

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Vid planläggning av ny bebyggelse inom detaljplanområdet bör man säkerställa en långsiktig hållbar
dagvattenhantering genom att följa ett par principer;
·
·
·
·

·
·
·
·

6.2

Byggnader ska placeras på höjdpartier medan lågstråken bör reserveras för grönytor som kan
ta emot dagvatten för att möjliggöra infiltration och utjämning.
Vägar blir skyfallsstråk och höjdsätts normalt lägre än omgivande tomtmark.
Höjdsättning är en viktig del för att få en fungerande ytlig avledning av dagvatten vid skyfall
samtidigt som tillgänglighet till byggnader måste tas i beaktande.
De befintliga diken som idag fyller en funktion för avledning av flöde från områden uppströms
planområdet bör säkerställas med U-område alternativt att dessa ingår i projekteringsfasen av
området. Dessa diken kan med fördel breddas och förstoras.
För att bromsa dagvattenflödet rekommenderas ytlig avledning i gräsklädda diken.
Diken har större kapacitet än slutna ledningar vid exempelvis stora skyfall.
För att begränsa dagvattenflödet bör man undvika onödiga hårdgjorda ytor.
Dagvattnets föroreningsinnehåll begränsas genom naturlig rening på väg till recipienten.

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

Dagvatten från Trafikverkets trummor kommer att behöva hanteras inom utvecklingsområdet. En fördel
i planens nuvarande utformning är att det finns förhållandevis gott om gröna ytor i området mellan
föreslagen bebyggelse och väg 195. Det innebär att det bör vara möjligt att skapa gröna lösningar som
bromsar tillrinnande flöden från trummorna högt upp i utvecklingsområdet.
Inne i utvecklingsområdet finns det flera gröna ytor föreslagna där hantering av dagvatten bedöms vara
möjlig. Ytorna kan utformas som dammar, men det kan även skapas multifunktionella ytor som skulle
kunna användas som parkmiljö eller liknande och som vid behov kan fyllas upp med skyfallsvatten utan
att skada intilliggande eller nedströms bebyggelse. Det är dock viktigt att nya dammar eller
multifunktionella ytor även utformas med bräddningslösningar så att skador på bebyggelse undviks även
vid extrema nederbördssituationer.

6.2.1

Nedströms Trafikverkets trumma 1 och 2

En inmätning av diket nedströms trumma 1 bör göras för att undersöka om en ny sträckning söderut
kan göras. Om detta möjliggörs kommer den befintliga naturdammen att kunna nyttjas som fördröjning
för både trumma 1 och 2. Är detta inte möjligt behöver en vattenväg skapas mellan de två
exploateringsområdena öster om trumma 1, se figur 19. Detta vatten kommer då att rinna ut i vägdiket
vid förlängningen av Lars i Knäpplans väg.
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Nya
diket
Ny sträckning
dike?

Alt. bibehållen rinnväg
mellan nya
exploateringsytor.

Ny rinnväg
från
naturdamm
Naturdamm
Figur 19. Förslag på hantering av dagvatten från TRV:s trumma 1 och 2.

Vid trumma två föreslås att en fördamm eller skålad yta skapas för att möjliggöra ytterligare fördröjning
av tillrinnande vatten från trumma 2 samt att rinnvägen ner till naturdammen säkerställs.

6.2.2

Nedströms Trafikverkets trumma 3 och 4

Det är något oklart vilken funktion de olika dikena i området nedströms trumma 3 har. Här föreslås en
fördamm eller skålad yta som kan hantera höga flöden.. En vattenväg behöver sedan skapas, endera
ned mot området kring Knäpplan södra (som följer den ny föreslagen lokalväg) eller om dagvattnet
kan avledas söderut, ned till diket från trumma 4, se figur 20. På satellitfoto ser det ut som att det idag
finns ett dike där, men enligt avrinningskartan sker ytavrinningen diffust i ostlig till sydostlig riktning.
Avrinning i sydlig riktning är att föredra. Detta kommer minska belastningen till Lars i Knäpplans väg
men å andra sidan öka belastningen vid Dragspelsvägen.

Alternativa
rinnvägar

Befintlig
rinnväg från
TRV trumma 4

Figur 20. Förslag på hantering av dagvatten från TRV:s trumma 3 och 4.
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Nedströms trumma 4 finns det enligt planförslag en vattenväg/grönstråk som motsvarar befintlig
avrinning se figur 20. Här kan man möjliggöra fördröjning i den större gröna ytan (ca 1 hektar) som
föreslås ligga centralt. Hela den stora gröna ytan bedöms inte att kunna användas till fördröjning
eftersom det finns en s k åkerholme på del av ytan.

6.2.3

Förslag inom utvecklingsområdet

Delområde 1
I detta delområde föreslås ett vägdike för hantering av dagvattnet från ny väg och GC-bana. Diket kan
sedan, via upphöjd kupolbrunn vara anslutet till befintligt ledningsnät för dagvatten som finns vid den
framtida korsningen. En upphöjd kupolbrunn innebär att vatten kan tillåtas stiga till en viss nivå i diket
innan avtappning sker mot ledningsnät och fördröjning samt viss rening erhålls därvid.

Vägdike,
ansluts till
bef D400

Befintlig
vattendelare

Figur 21. Förslag på hantering dagvatten i delområde 1. Obs ytan för ny väg visar hela vägområdet.

Delområde 2
I nuvarande bebyggelseförslag har ett ca 8 meter brett grönt stråk reserverats där befintligt dike ligger,
se figur 22. Förslagsvis avleds ytavrinnande vatten från framtida bebyggelse i möjligaste mån till detta
stråk. Om dikets fördröjningsförmåga behöver öka kan terrassdike skapas där man erhåller
vattenvolymer som successivt avtappas till nästa nivå osv nedströms. Det behöver även undersökas
om de befintliga dammarna vid Lorentz Bergmans gata kan utökas något. Det finns även en grön yta
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på ca 0,3 hektar i anslutning till ny genomfartsväg som kan nyttjas för dagvattenhantering från delar av
vägområdet, se figur 22.

Ev terrassdike

Fördröjning
vägdagvatten

Figur 22. Förslag till hantering dagvatten i delområde 2.

Delområde 3-4
Här finns det möjlighet att utöka volymen på den damm som finns vid Lars i Knäpplans väg. Beroende
på hur uppströms hantering sker kan framtida flöde från ny exploatering styras till dessa dammar helt
eller delvis. Flödet kan fördelas mellan Lars i Knäpplans väg och ca 120 meter söderut där inloppet till
nästkommande ledningsnät för dagvatten finns (D500 norr om Pianovägen). Strax väster om detta
inlopp finns ca 0,21 hektar grönyta föreslagen och längre västerut ca 0,46 hektar. I den senare av dessa
två grönytor ligger idag jordvärmeledningar. Runt fastigheten Knäpplan 1:17 finns även ytor som kan
användas för dagvattenhantering. Området runt befintlig naturdamm är föreslaget som grön yta, och
den tillgängliga ytan är ca 1,38 ha till storleken enligt nuvarande exploateringsförslag.
Det finns även en yta öster om fastigheten Knäpplan 1:13 som delvis, i norra delen, skulle kunna nyttjas
till dagvattenhantering. Dessvärre antas den del av Orkestervägens dike, som ligger intill, leda dagvatten
söderut. Vattnet leds då mot inloppet till ledningen med dimensionen 225 mm, och där kapaciteten
förmodligen inte kan utökas.
Längre nedströms, öster om utvecklingsområdet, kan det eventuellt finnas möjlighet till skyfallsyta vid
Guldkrokshallen, väster om bollplanen, se figur 23.

10327909 • Knäpplan Södra | 33

Bef.
Dammar

Figur 23. Tänkbar skyfallsyta öster om utvecklingsområdet delområde 4 (gul ring).

Delområde 5 - 6
Som beskrivet i kapitel 5.2.9 bedöms att drygt hälften av föreslagen exploatering i dessa delar kunna
fördröja dagvatten i den större gröna yta som ligger öster om föreslagen skola. Ytan uppgår till ca 1
hektar inklusive den åkerholme som finns där. Utmaningen i detta område är dels att skapa en vattenväg
från centralt placerad grönyta ned mot Dragspelsvägen samt även att kunna åstadkomma fördröjning
för de vägar och bostäder som föreslås närmast Orkestervägen.
Öster om utvecklingsområdet finns en parkyta med en mindre bollplan där dagvattnet från
Dragspelsvägen avleds i öppet dike. Här kan det finnas möjlighet att tillskapa en skyfallsyta som kan
nyttjas vid extrema flöden, se figur 22. Det finns emellertid en fastighet längst ned på Dragspelsvägen
(Dragspelet 8) som riskerar problem vid extrema flöden eftersom befintligt ledningsnät har en
riktningsförändring där vilket bromsar kapaciteten och kan leda till upptryckning via brunnar på platsen.

Figur 24. Tänkbar skyfallsyta öster om utvecklingsområdet, delområde 6 (gul ring).
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6.2.4

Tekniska Lösningar

Dagvatten kan fördröjas på ett flertal olika sätt. Ofta styrs vald lösning av reningsbehov och
platstillgång. Öppna lösningar är generellt sett mest tillåtande när det gäller flödesvariationer.
Underjordiska magasin blir aktuellt när ytan behöver användas till annat, t ex. parkeringsplats eller
väg.
Översvämningsytor
Multifunktionella, torra eller delvis torra översvämningsytor kan vara utformade på olika sätt där syftet
är att tillåta ytan översvämmas vid behov. Ytorna är nedsänkta och utformas med ett reglerat utlopp
som ofta sitter något upphöjt för att tillfälliga vattenspeglar ska bildas vid hög avrinning. För att utnyttja
större delen av den skålformade volymen kan ett bräddutlopp sitta högt upp i ytan.

Figur 25 En torr översvämningsyta kan utformas på valfritt vis. Kombineras gärna med möjlighet till lek, spel eller annan
rekreation.

Terrassdiken
Denna typ av lösning kan ge en större dikesvolym och ett trögare avrinningsförlopp jämfört med ett
traditionellt gräsdike. Diken av denna typ anläggs oftast där längslutningen är stor och där man vill
bromsa vattenflödena. Figur 24 visar ett terrassdike/seriekopplat magasin som fyllts med kross.

Figur 26. Principskiss över seriekopplade magasin. Fall a: allt vatten leds in i det övre magasinet, fall b: vattnet fördelas jämt.
Illustration: Svenskt Vatten P105.
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Figur 27. Exempel på terrassdike/damm fån stadsparken i Västervik.

Dagvattenkassetter och rörmagasin
De underjordiska fördröjningsalternativ som kan härbärgera mest vattenvolym per utgrävd volym är
rörmagasin eller dagvattenkassetter. I ett rörmagasin anläggs rörledningarna med mycket låg lutning
och med strypt utlopp. Magasinen förses med brunnar för möjlighet till inspektion och slamsugning. En
variant på rörmagasin är sk dagvattentunnlar; ovala plasttunnlar som inte kräver mer än ca 0,5 m
täckning för att klara trafiklaster.
Kassettmagasin kläs in med geotextil (eller tät duk) och byggs samman. Magasinen byggs med fördel
rektangulära för att förenkla underhåll. Hålrumsvolymen i kassettmagasin är ca 95 procent.
Magasinens utformning bygger på perkolation, men de kan även byggas täta om man exempelvis vill
undvika grundvatteninträngning. Vissa kassetter är körbara, men de kräver ca 0,8 meter marktäckning
för att stå emot trafiklaster. Reningseffekterna i kassetter är dock mycket låga eller obefintliga.
Dagvattenhantering från lokalgator
Om lokalgator byggs med enkelsidigt tvärfall kan dessa förses med mindre krossdiken vilket är
gynnsamt ur reningssynpunkt. Dagvattnet från vägytan avrinner direkt till diket, utan kantstenar eller
rännstensbrunnar. Krossmaterialet i diket innebär emellertid att tillgänglig volym minskar till en
tredjedel av ett öppet dike, men reningen i diket är generellt sett högre än i ett gräsdike.

Figur 28. Exempel på vägavvattning till mindre makadamdike. Bildkälla: Stockholm vatten.
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Exempel på andra lösningar som påverkar dagvattenhanteringen
·

Översilningsytor

Om avrinningen från en parkeringsyta kanske via överilningsyta till ett dike istället för via en
dagvattenbrunn till en ledning ökar både trögheten och reningen.
·

Gröna tak

Gröna tak bedöms kunna magasinera ca 50-75 procent av årsnederbörden. De regn som hanteras
kommer dock från små eller normala regntillfällen. Vid en långvarig regnperiod mättas taket och
resterande nederbörd rinner då ofördröjt av. Detsamma gäller vid extrema skyfall. Lösningen bidrar
dock till rening och flera ekosystemtjänster och kan appliceras på t ex. komplementbyggnader, se figur
27.

Figur 29. Grönt sedumtak på garagebyggnad i Kungsbacka. Bildkälla: VegTech AB.

·

Rasterytor

Hårdgjorda parkeringsplatser är, förutom takytor, upphovet till både stora mängder dagvatten samt
förhållandevis höga mängder föroreningar jämfört med annan markanvändning. För att reducera detta
kan parkeringsytor förses med raster av betong och hålrum med gräs eller grus, se figur 27. I
rasterytan binds partikelbundna föroreningar i högre grad än vid parkeringsplatser med brunnar. Om
rasterytor anläggs är det viktigt att rastret ligger högre än gräs- eller grusytan så att det permeabla
materialet inte packas samman och tappar infiltrationsförmågan.

Figur 30.Parkering med raster. Bildkälla: Sweco
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7

SLUTSATSER

Då dagvattenflödet förväntas öka med tänkt exploatering är det rimligt att fördröja och flödesutjämna
dagvattnet från området, vilket påminner mer om dagens situation än om dagvatten transporteras
direkt i ledningar till recipient. Detta för att skydda fastigheter nedströms.
Inom planområdet antas infiltrationskapaciteten i jordarterna vara medelgod vilket kan innebära att
fördröjning i viss utsträckning kan ske i anläggningar/diken som medger infiltration. Eftersom marken
mättas vid extrem nederbörd är det emellertid viktigt att ytlig avrinning kan ske utan att skada
bebyggelse. Detta är till stor del en fråga om höjdsättning.
Vid vidare utredning och projektering av kommande exploatering ska hänsyn visas till de
dagvattenflöden från naturmarker uppströms som avledes genom planområdet via Trafikverkets
trummor. Kapaciteten i de befintliga avrinningsvägarna kan inte utan vidare strypas. Dagvatten
behöver hanteras och det bör undersökas om dessa kan styras om på några platser. Det finns
flexibilitet gällande rinnvägar och hantering av dagvattnet för delområde 3-4, kring Knäpplan södra och
väster därom för att kunna fördela framtida flöden till befintligt ledningsnät.
Framtida klimatmodeller visar att både torrperioder och perioder med stora nederbördsmängder
kommer att inträffa oftare i framtiden.
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