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1 SAMMANFATTNING

Kristianstads kommun håller på att utveckla ett område i Vä, sydväst om Kristianstad med målsättning
att skapa nya bostäder.

WSP har fått i uppdrag av Kristianstads kommun att utreda de tekniska förutsättningarna för
utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark inom utredningsområdet med avseende på
dagvattenhantering. Förutsättningarna har varit att dagvattnen från utredningsområdet ska hanteras
då andelen hårdgjord mark ökar. Vid skyfall ska bebyggelse inom utredningsområdet stå skyddat,
samtidigt som intilliggande områden inte påverkas av ökade tillflöden.

För att lyckas med det här har en dagvattenutredning gjorts för att identifiera vilka flöden som kommer
uppstå från det framtida utredningsområdet vid ett dimensionerande regn. En föroreningsanalys har
också utförts för att ta reda på hur det framtida utredningsområdet kommer att påverka recipienten
samt hur planerade dagvattenlösningar behöver konstrueras för att ta hand om föroreningar. Med
detta som utgångspunkt har sedan ett förslag på systemlösning med tillhörande infiltrationsmagasin
tagits fram.

Parallellt har en skyfallskartering utförts över befintligt område för att identifiera rinnvägar och
lågpunkter vid kraftig nederbörd för att garantera den nya bebyggelsens, såväl som intilliggande
områdens, säkerhet.

Resultatet är en systemlösning som redovisar förslag på hur nya huvudledningar för dagvatten kan
dras genom utredningsområdet. En huvudledning ansluter till ett infiltrationsmagasin som ser till att
dagvatten renas och infiltreras. En annan huvudledning i utredningsområdet är kopplat till ett
krossdike som avleder, renas och fördröjer dagvatten innan det släpps ut på befintligt dagvattennät
och vid kraftiga regn ut på naturmark för infiltration.

2 BAKGUND OCH SYFTE

WSP har på uppdrag av Kristianstad kommun utfört en dagvattenutredning inför detaljplan för ett
markområde vid Vä, sydväst om Kristianstad. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheterna att
exploatera planområdet genom att skapa nya bostäder samt naturområden.

Planområdet omfattar fastigheterna Vä 2:72, Atlas 1, Pandora 1–4, Telesto 1–3, Titan 1, Bianca 1 och
Belinda 1, Perdita 1–4 och Puck 1–3 i Kristianstad kommun. I dagsläget består området av åkermark
samt gräsfält. Sydvästra delen av området består av nybyggd gatumark från 2018.

Dagvattenutredningens syfte är att redovisa lämpliga åtgärder för hantering och rening av dagvatten
anpassade till det aktuella utredningsområdet. Målet är att presentera en välfungerande
systemlösning för dagvattenhantering som omfattar en principiell utformning av ledningsnät och
fördröjningsanläggningar. Dagvattenutredningen begränsas till utredningsområdet men ska även
redovisa vattnets väg och effekter vid skyfall och långvariga regn. Slutligen görs en bedömning av
dagvattensystemets reningseffekt.

Dagvattenutredningen utgörs av följande moment:

· Karta som visar naturliga rinnvägar och naturliga lågpunkter inom det utpekade området.
· Förslag på dagvattenhantering, som ska vara en del av gestaltningen i området.
· Beräkning av dagvattnets föroreningsinnehåll.
· Skyfallsmodellering.
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

3.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING
Utredningsområdet är ca 9,5 ha och ligger i västra Vä, cirka 6,8 km sydväst om Kristianstad centrum,
se Figur 1 och Figur 2.

Figur 1. Översiktlig kartbild som visar utredningsområdets läge (röd cirkel), (Lantmäteriet, 2021).

Figur 2 visualiserar utredningsområdet (röd skraffering). I dagsläget består området av nybyggd
gatumark, åkermark samt gräsfält bevuxet med låg undervegetation samt små skogsdungar. Området
angränsas i norr samt öst av villaområden, villaområdet i öst uppfördes år 2018. Söder om
utredningsområdet angränsar Mansdalavägen samt gräsfält och åkermark. I väst angränsar
Planeternas väg. Söder om Mansdalavägen finns ett område med höga naturvärden.
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Figur 2. Planområdets utsträckning, markerat med röd skraffering.

3.2 TOPOGRAFI
Området sluttar svagt nedåt i östlig riktning. Marknivåerna inom planområdet varierar från ca +34
m.ö.h i öst till ca +45 m.ö.h i väst, se Figur 3. I angränsning till planområdet identifieras två naturliga
lågpunkter, en i väst längs Planeternas väg och en i syd.

Figur 3. Topografisk karta över området med nivåkurvor. Planområde är markerat med röda linjer.
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3.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts på utredningsområdet. Utredningen visade på att
marken överst består av sandig mulljord ovan sandig morän och sand, detta stöds av kartvisare från
SGU, se Figur 4. Den sandiga mulljordens mäktighet varierar mellan ca 0,1 m till 0,6 m och dess
lagringstäthet bedöms från mycket lös till medelfast. Sandig morän och sand har påträffats ned till
mellan ca 2 – 4 m under markytan. Blockighet har noterats i fält, djup till berg har inte bestämts men
bedöms variera mellan 0–20 m. (GEO, 2020).

Figur 4. Geologiska förhållanden för undersökningsområdet i västra Vä (SGU 2021a).

3.4 FÖRORENAD MARK
En översiktlig miljöteknisk markundersökning (MMU) har utförts inom planområdet. Utifrån utförd
undersökning bedöms ingen generell föroreningssituation föreligga för nuvarande markanvändning
inom undersökt område. Enda påvisad förorening utgörs av en PAH H-halt över Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning. Föroreningen har avgränsats i djupled, och
begränsas till ytligaste halvmetern fyllnadsmassor. Utifrån nuvarande markanvändning bedöms inga
oacceptabla miljö- och/eller hälsorisker föreligga, men en eventuell exploatering av ytan direkt i
anslutning till provpunkten med bostäder, bör föregås av en åtgärd med avseende på PAH H (MMU,
2020).

3.5 HYDROLOGI OCH GRUNDVATTEN
Under den geoteknisk utredningen installerades ett grundvattenrör i vilket grundvattenytan noterades
på ca 4,1 m under markytan vid installationstillfället. Enligt SGU:s brunnsarkiv visar brunnar i
närområdet på en grundvattenyta på mellan ca 1 och 6 m djup under markytan. Markytan varierar
inom det relativt stora utredningsområdet varför inget generellt djup för grundvattenytan kan beskrivas.
De förslag som presenteras i den här utredningen utgår således från uppskattat djup på
grundvattenytan. Inför detaljprojektering påyrkas noggrannare undersökning. Marken inom området
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bedöms ha medelhög till hög genomsläpplighet. Områdets storlek, variation i topografi, djup till
grundvattenyta och genomsläpplighet ger goda förutsättningar för dagvattenhantering genom LOD
(Lokalt omhändertagande av dagvatten), se Figur 5. (GEO, 2020)

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas på
andra nivåer än vad som registrerats under fältundersökningsperioden (GEO, 2020). Enligt genomförd
grundvattenanalys påvisades inga metaller i halter som överskrider SGU:s bedömningsgrunder. Halter
av organiska ämnen samt klorerade bekämpningsmedel kunde ej påvisas över laboratoriets
rapporteringsgräns. (MMU, 2020)

Aktuellt undersökningsområde ligger inte inom dricksvattenförekomsten Kristianstadslätten
(grundvatten) och omfattas ej av något vattenskyddsområde (Länsstyrelsen, 2021)

Figur 5. Markens genomsläpplighet för undersökningsområdet i västra Vä (SGU 2021b).

3.6 BEFINTLIG AVVATTNING OCH SKYFALLSHANTERING
De befintliga avrinningsområdena inom utredningsområdet ses i Figur 6. Se även Bilaga 1. Ur figuren
kan avläsas att den största delen av utredningsområdet avvattnas mot sydöst. Det nordligaste
området avvattnas norröver mot det befintliga villaområdet. Mörkblå markering längs Planeternas väg i
Figur 6 visar ett område där det står ca 2000 mm vatten vid ett 100-årsregn. Dagvattenhantering längs
Planeternas väg sker i ett befintligt dike. Recipient för avvattningen mot syd är Ängamöllebäcken som
rinner strax söder om området. Dessa två områden kan förutsättas vara avrinningsområdenas
naturliga lågpunkt i terrängen. Bäcken definieras som övrigt vatten och har ingen egen statusklassning
eller miljökvalitenorm (MKN). Ängamöllebäcken har utlopp i Hammarsjön söder om Kristianstad.
Hammarsjön bedöms ha en god ekologisk status (VISS, 2021).
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Figur 6. Befintliga avrinningsområden, naturliga rinnvägar samt naturliga lågpunkter för utredningsområdet, se även Bilaga 1
(StormTac, 2021).

3.7 BEFINTLIGA VA-SYSTEM
I de kringliggande områdena sträcker sig idag Kristianstads kommuns VA-nät (Figur 7). Då
gatumarken i sydöstra delen av området anlades år 2018, drogs ett dagvattensystem i gatan. Dessa
gatumiljöer bedöms därmed ha gångbar dagvattenhantering även idag. Läge och omfattning av
befintliga ledningar inom området har inhämtats via Ledningskollen.se.

Figur 7. Befintligt ledningssystem för dag-och spillvatten.
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3.8 MARKÄGAREFÖRHÅLLANDEN/DIKNINGSFÖRETAG
Innanför utredningsområdet finns två privata fastigheter som inte är med i planerad detaljplan. Dessa
två fastigheter är utpekade i Figur 8 med två röda pilar. Enligt Figur 6 som visar naturliga rinnvägar i
området avvattnas dessa fastigheter mest troligt ner mot Mansdalavägen. Det finns ett dikningsföretag
söder om Mansdalavägen men det finns ingen avsikt att ansluta mot det. Kommunen äger marken
söder om Mansdalavägen där recipienten finns.

Figur 8. Två privata fastigheter (röda pilar) som är exkluderade i nytt detaljplaneförslag.

3.9 OBSERVATIONER VID FÄLTBESÖK
Platsbesök genomfördes 2021-05-06, se Figur 9 som visar var bilderna är tagna i detaljplaneområdet.
Längs Planeternas väg (Bild 1) finns ett befintligt konstruerat dike som kan antas hantera dagvatten i
dagsläget. Längs en naturstig i norra delen av området (Bild 2) löper en stenmur som kan komma att
behöva korsas. Bild 3 visar befintliga vegetationsförhållanden.

Figur 9. Visar var i detaljplaneområdet bilderna är tagna.
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Bild 3. Naturområde nordöst i utredningsområdet.

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR
I utredningsskedet av kommande detaljplan har förslag och placeringsalternativ för det nya
detaljplaneområdet tagits fram, se Figur 10. De gröna områdena representerar grönytor, de gula
områdena bebyggelse och de grå områdena gatumark. Befintliga grönytor inom området kommer
således minska avsevärt.

Kristianstads kommun har antagit en dagvattenpolicy från 2010 som används som ett generellt
styrdokument som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering inom kommunen. Dagvattenpolicyn
förespråkar en öppen och lokal dagvattenhantering i syfte att skapa långsiktiga och hållbara
dagvattensystem där belastning på recipienter och ledningsnät minimeras (Dagvattenpolicy för
Kristianstad kommun, 2010)

Bild 1. Befintligt dike och lågpunkt längs Planeternas väg.

Bild 2. Befintlig stenmur nordväst i utredningsområdet.
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Figur 10. Plankarta över området, daterad 2018. Gula områden=bebyggelse, gröna områden=grönytor och gråa ytor=gatumark.

5 BERÄKNINGAR

Av topografiska skäl delas området in i tre delavrinningsområden för dagvatten som hanteras i
separata system, se Figur 11. Dessa områden benämns hädanefter som Västra området (blått
delområde), norra området (rött delområde) och södra området (lila delområde). Då gatumarken i
sydöstra delen av området anlades år 2018 lades dagvatten ner i gatan. Dessa gatumiljöer kan därför
anses ha gångbar dagvattenhantering och tas inte med i vidare utredning. Dimensionerande
dagvattenflöden har beräknats separat för de olika delavrinningsområdena för att kunna ta fram de
dimensionerande flödena till infiltrationsmagasin. Med hjälp av det dimensionerande flödet samt
uppskattad infiltrationskapacitet har erforderlig magasinvolym kunnat beräknas.
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Figur 11. Indelning av område i tre delavrinningsområden för dagvattenhantering.

5.1 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Dagvattenflöden från de delar av utredningsområdet som ska hanteras har beräknats för ett 10-
årsregn med klimatfaktor 1,3. Regnets varaktighet är valt till 10 minuter baserat på den uppskattade
maximala rinntiden i delavrinningsområdena. Beräkningar är utförda i enlighet med Svenskt Vattens
publikation P110 och utgår från karterad markanvändning från föreslagen detaljplan samt uppskattade
avrinningskoefficienter (Tabell 1). De resulterande flödena från respektive delavrinnginsområde
redovisas i Tabell 2. Notera att dessa flöden är styrande för att uppskatta ledningsdimensioner, men
inte magasinvolymer.

Tabell 1. Avrinningskoefficienter som använts vid beräkning av dimensionerande dagvattenflöden.

Ytanvändning Avrinningskoefficient (K)
Bostadsområde 0,45
Gatumark 0,8
Grönytor 0,1

Tabell 2. Ytor och reducerade ytor samt flöden för 10-årsregn för respektive delavrinningsområde.

Avrinningsområde Area (ha) Reducerad area (ha) Flöde (l/s) Flöde med KF=1,3 (l/s)
Dagvatten Norr 1,99 0,8 182,5 237,2
Dagvatten Söder 1,39 0,69 157,9 205,3

För att hantera beräknat flöde för norra området krävs det att dagvattenledningarna utförs med minsta
diameter på 315 mm. För att hantera beräknat flöde för södra området krävs det att
dagvattenledningarna utförs med minsta diameter på 450 mm.
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5.2 MAGASINBERÄKNING

5.2.1 Södra delområdet
Den planerade bebyggelsen ökar hårdgörningsgraden för området vilket ökar behovet av fördröjning.
För södra delområdet har det därför antagits att det krävs fördröjning av dagvattnet innan det släpps
till tänkt anslutningspunkt i det befintliga dagvattennätet. Föreslagen systemlösning i utredningen är ett
öppet infiltrationsmagasin. Dimensioneringen av magasinet utgår från att det ska kunna fördröja ett
10-årsregn med klimatfaktor 1,3. Regnets rinntid är valt utifrån avrinningsområdets storlek och satt till
10 minuter baserat på den uppskattade maximala rinntiden i södra området. Då det tidigare
konstaterats att området har hög genomsläpplighet togs det hänsyn till infiltrationskapaciteten vid
beräkning av magasinets volym. En stor mängd scenarier beräknas och den varaktighet som ger
högst erforderlig volym blir styrande.

Utifrån dessa parametrar kan magasinets erforderliga volym samt maximala utflöde i magasinets
bräddpunkt beräknas, resultatet presenteras i Tabell 3. Den erforderliga volymen uppstod för ett 10-
årsregn med en varaktighet 55 min. Schematiska skiss över infiltrationsmagasin ses i Bilaga 2.

Tabell 3. Infiltrationsmagasinets volym och max. utflöde vid ett 10-årsregn.

Avrinningsområde
Reducerad
area (ha)

Infiltration
(l/s/ha) *

Infiltrationsyta
(ha)

Erforderlig volym (m3)
för 10-årsregn

Max.
utflöde (l/s)

Dagvatten Söder 0,69 1000 0,02 190 0
* Se Bilaga 3.

Då det konstaterades att det inte skedde något utflöde ur magasinen vid ett 10-årsregn gjordes även
en dimensionering för ett 30-årsregn med klimatfaktor 1,3. Resultatet presenteras i Tabell 4. För att
hantera beräknat max. flöde från infiltrationsmagasinet krävs det att dagvattenledningarna utförs med
minsta ytterdiameter på 315 mm. Max. utflöde inträffade för ett 30-årsregn med en varaktighet på 30
min.

Tabell 4. Infiltrationsmagasinets volym och max. utflöde vid ett 30-årsregn.

Avrinningsområde
Reducerad
area (ha)

Infiltration
(l/s/ha) *

Infiltrationsyta
(ha)

Erforderlig volym (m3)
för 30-årsregn

Max.
utflöde (l/s)

Dagvatten Söder 0,69 1000 0,02 190 30
* Se Bilaga 3.

5.3 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL
Föroreningsbelastning från det norra och södra delområdet har beräknats i programvaran StormTac.
Nedanstående tabeller, (Tabell 5, Tabell 6), summerar resultaten från analyserna och visar de
föroreningar som inte renas till ursprungsnivåer i orange, riktvärdena är markerade i grönt.  De
riktvärden som används är hämtade från Göteborgs Stads riktvärden (Reningskrav för dagvatten Gbg,
2017). Dessa riktvärden är egentligen framtagna specifikt för utsläpp till recipienter i Göteborg, men då
det saknas lokala platsspecifika riktvärden kan andra områdens riktvärden ge en anvisning om
påverkansgraden från ett utsläpp.

Då området bedöms ha hög genomsläpplighet har markens infiltrationskapacitet tagits hänsyn till i
beräkning av föroreningsbelastning från fördröjningsmagasin samt diken. Schematiska skisser över
fördröjningsmagasin och krossdike ses i Bilaga 2 respektive Bilaga 4.

Tabellerna visar att samtliga ämnen renas till de riktvärden som finns tillgängliga vilket tyder på att de
föreslagna dagvattenlösningarna kommer att rena dagvattenlasterna effektivt om de utformas enligt de
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dimensionerande parametrarna som anges i Kapitel 5. Planförslaget innebär ingen risk för att gällande
MKN för vatten överskrids i samband med planens utförande.

Tabell 5. Föroreningsbelastning för norra delområdet före och efter exploatering samt med rening och tillgängliga riktvärden
(gröna celler). Orangea celler markerar de föroreningar som inte renas till ursprungsnivåer.

Norra delområdet
Ämne/förorening P N Pb Cu Zn Cd Cr
C före exploatering (µg/l) 130 1100 3,3 11 20 0,17 2
C före rening (µg/l) 180 1400 8,2 19 63 0,41 4,4
C efter rening (µg/l) 130 950 3,3 9,9 26 0,2 2,2
Riktvärde (µg/l) 150 2500 14 22 60 0,4 15
Ämne/förorening Ni Hg SS Olja PAH16 BaP
C före exploatering (µg/l) 1,4 0,013 28 000 170 0,057 0,0055
C före rening (µg/l) 5,5 0,023 42 000 440 0,42 0,036
C efter rening (µg/l) 3 0,019 19 000 96 0,19 0,016
Riktvärde (µg/l) 40 0,05 60 000 1000 N/A 0,05

Tabell 6. Föroreningsbelastning för södra delområdet före och efter exploatering samt med rening och tillgängliga riktvärden
(gröna celler). Orangea celler markerar de föroreningar som inte renas till ursprungsnivåer.

Södra delområdet
Ämne/förorening P N Pb Cu Zn Cd Cr
C före exploatering (µg/l) 130 1200 3,6 13 23 0,19 2,6
C före rening (µg/l) 180 1500 8,2 20 63 0,42 4,8
C efter rening (µg/l) 68 1000 1,6 6 13 0,16 0,97
Riktvärde (µg/l) 150 2500 14 22 60 0,4 15
Ämne/förorening Ni Hg SS Olja PAH16 BaP
C före exploatering (µg/l) 2 0,02 33 000 240 0,086 0,0078
C före rening (µg/l) 5,9 0,029 46 000 490 0,43 0,036
C efter rening (µg/l) 2,2 0,015 5900 74 0,06 0,0051
Riktvärde (µg/l) 40 0,05 60 000 1000 N/A 0,05

Föroreningshalter som överskrider riktvärden för känslig markanvändning (KM) med avseende på
PAH H påvisas i 1 an 13 analyserade prov. Utifrån nuvarande markanvändning bedöms inga
oacceptabla miljö- och/eller hälsorisker föreligga, men en eventuell exploatering av ytan direkt i
anslutning till provpunkten med bostäder, bör föregås av en åtgärd med avseende på PAH H (MMU,
2020).

6 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

6.1 FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

6.1.1 Västra delområdet
Förslaget på den nya detaljplanen visar små ändringar av markanvändning i det västra området (Figur
11, blått delområde), vilken kommer omfattas av grönyta. Den västra delen avvattnas i dagsläget via
befintliga diken längs Planeternas väg, se Bild 1. Därför antas det inte behöva någon ytterligare
förslag på dagvattenhantering här.
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6.1.2 Norra delområdet
Dagvattenhanteringen för det norra området, (Figur 11, rött delområde), avvattnas via rörsystem som
förläggs i gatan och leds sedan ut i ett projekterat krossdike som förläggs österut i grönyta utanför
befintlig bebyggelse, se Figur 12 och Bilaga 4. Dikena har förprojekterats med ett djup på 0,5 m och
en släntlutning på 1:3. Krossdikena ska säkerställa att dagvattenavrinning från planområdet inte sker
mot befintlig bebyggelse. Dikena bedöms även ha god infiltrationskapacitet. I diket placeras en
kupolsil som genom en 160 mm-ledning vidare kopplar på befintligt dagvattennät. Vid större regn
kommer ledningen fungera flödesreglerande och det dagvattnet som inte kommer till befintligt nät
kommer ledas vidare i fortsatt dike. Utlopp från krossdike sker i planerat naturområde i nordöstra
delen av området (Bild 3). Befintliga GC-banor passeras med kulvertar.

6.1.3 Södra delområdet
Dagvatten från det södra området (Figur 11, lila delområde) hanteras med ett rörledningssystem som
leds ut i ett öppet infiltrationsmagasin som förläggs norr om Mansdalavägen, se Figur 12 och Bilaga 2.
Infiltrationsmagasinet förprojekteras med en släntlutning på 1:4, en höjd på 0,75 m och en
magasinvolym på 190 m3. En munkbrunn anläggs på nytt ledningsnät med ett styrt utlopp på 37,22 för
att reglera volymen i magasinet. Vid regn kraftigare än ett 10-årsregn då magasinet kommer stå fullt
kommer fortsatt flöde hanteras via munkbrunnen innan det släpps till föreslagen anslutningspunkt på
det befintliga dagvattennätet.

6.1.4 Planritning
För att säkerställa att ledningar har tillräcklig marktäckning har en grov förprojektering av VA-ledningar
utförts. Ledningarna har placerats i de tänkta sträckorna för gator. Föreslaget läge för VA-ledningar,
infiltrationsmagasin samt krossdike framgår av Bilaga 5–7.

Figur 12. Lösningsförslag för dagvattensystem. Se även Bilaga 5–7.
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6.2 SKYFALLSHANTERING
En skyfallskartering har utförts över utredningsområdet för att identifiera befintliga rinnvägar och
lågpunkter där vatten ansamlas vid kraftigare nederbörd. Befintligt och framtida scenario har jämförts
för att styrka att planen inte försämrar för intilliggande fastigheter. Skyfallskartering över
utredningsområdet har utförts i programvaran Mike21. Fokus ligger på att identifiera flöden och
vattenansamlingar inom utredningsområdet. Modellen täcker dock upp en betydligt större yta för att
kunna ta hänsyn till eventuellt tillströmmande flöden från omkringliggande mark. Regnet som använts i
simuleringen är ett s.k. CDS-regn med en återkomsttid på 100 år, en klimatfaktor på 1,3 samt en
varaktighet på 6 timmar. Infiltrationen har i beräkningarna reducerats till 500 l/s/ha för att ta hänsyn till
att infiltrationsvolymen i området är begränsat av grundvattenytan vilken kan antas ligga på 1–4 m.

Av Figur 13 framgår det att för det befintliga scenariot ställer sig ca 600–800 mm regn längs
Planeternas väg i väst under ett CDS-regn. Därutöver ses dagvatten flöda över Mansdalavägen
söderut till nedströms recipient. Figur 14 visar att det för det framtida scenariot med presenterad
dagvattenlösning står ca 600–800 mm regn längs Planeternas väg i likhet med det befintliga scenariot.
Det ställer sig även ca 400–600 mm i det föreslagna infiltrationsmagasinen på södra området. Det
dagvattnet som bräddas över kant i infiltrationsmagasinet rinner över Mansdalavägen söderut som för
befintligt scenario. Byggnader i angränsning till magasinet bör därför förläggas högre än befintlig höjd
på Mansdalavägen för att hindra att dagvatten ansamlas där. Sammantaget kan det konstateras att
den föreslagna detaljplanen hanterar en ökad vattenansamling inom utredningsområdet på ett sådant
sätt att det inte försämrar för angränsande fastigheter.

Figur 13. Skyfallskartering med vattendjup och rinnvägar över det befintliga utredningsområdet. 100-årsregn, 6 timmars CDS,
klimatfaktor 1,3, se även Bilaga 8.
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Figur 14. Skyfallskartering med vattendjup och rinnvägar över det framtida utredningsområdet med föreslagen
dagvattenhantering. 100-årsregn, 6 timmars CDS, klimatfaktor 1,3, se även Bilaga 9.

7 SLUTSATSER

Sammanfattningsvis visar utredningen på att det går att lösa dagvattenhanteringen på ett
tillfredsställande sätt för hela detaljplaneområdet. Det norra området kan avledas med självfall norrut
där utsläpp sker i ett anlagt krossdike i strukturplanens utkant. Krossdiket transporterar dagvattnet till
en utsläppspunkt som sker över det planerade naturområdet i nordöst.

Det södra området kan avledas via självfall genom bostadsområdet där ett öppet infiltrationsmagasin
kan anläggas norr om Mansdalavägen. Utformningen visar att det går att bygga ett säkert och
estetiskt tilltalande infiltrationsmagasin utan att kompromissa med dimensionerande kriterier.

Föroreningsbelastningen på dagvattnet som uppstår till följd av exploateringen ser i utgångsläget ut att
vara relativt låg i de flesta punkter. Det föreslagna magasinet och krossdikena kommer rena
dagvattnet ner till nära ursprungsnivåer i de båda delområdena. Planförslaget innebär ingen risk för att
gällande MKN för vatten överskrids i samband med planens genomförande.

Skyfall över det nya utredningsområdet konstateras kunna hanteras på ett säkert sätt. Med korrekt
höjdmätning kommer planerad bebyggelse kunna stå säkert vid ett 100-årsregn. Samtidigt kommer
inte de omkringliggande områdena påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen.
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