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1. Inledning
Denna VA-utredning syftar till att säkerställa en god va-lösning för det exploateringsområde
kring Hammarshus som planeras. VA-utredningen ligger till grund för den MKB som ska
upprättas till detaljplanen. Rapporten innehåller möjliga lösningar på vattenförsörjning samt spilloch dagvattenhantering men också den förväntade påverkan på grundvatten och ytvatten.

2. Vatten- och spillvattenledningar
2.1 Anslutningspunkter till befintligt nät
För handelsområdena är flera olika lösningar för hur vatten- och spillvattenledningar ska ledas
möjliga. I bilaga 1, 2 och 3 visas de olika förslagen. Vid samtliga förslag ansluts handelsområdet
till befintliga VA-ledningar i sydväst utanför planområdet. Vid varje handelshus upprättas det
antal serviser som krävs. Bostadsområdet ansluts vid Holjers väg.
Förslag 1
Enligt första förslaget, bilaga 1, dras huvudledningar för vatten och spillvatten längs med
Hammarleden. Enligt detta förslag kan all spillvattenhantering ske med självfall vilket är att
föredra. Nackdelen med förslaget är de stora sättningsriskerna som föreligger i södra delen av
exploateringsområdet. Förstärkningsarbeten kan bli nödvändiga för att undvika att svackor
uppkommer på ledningarna.
Förslag 2
Enligt förslag två, bilaga 2, går huvudledningarna till Volymhandel 2 och den östra byggnaden
för Volymhandel 1 norr om byggnaderna. Spillvattnet ansluts vid den befintliga pumpstationen.
Därifrån leds vattnet söderut parallellt med västra huset, Volymhandel 1. Köpcentrets ledningar
går norr om byggnaden och ansluts vid bostadsområdets sydöstra del. Även detta förslag går
att lösa med självfall. Nackdelen med detta förslag är att ledningarna från Volymhandel 2 dras
igenom ett skyddat område med fornlämningar. För att detta alternativ ska vara möjligt kommer
tillstånd att krävas.
Förslag 3
Förslag tre, bilaga 3, är detsamma som förslag två med skillnaden att en tryckledning från
Volymhandel 2 läggs norrut och ansluts mot ledningen till Köpcentret för att undvika området
med fornlämningar. Detta alternativ kräver en pumpstation.
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Omläggning av ledningar
För att möjliggöra Volymhandel 1, västra byggnaden kommer en omläggning av
spillvattenledningarna från den befintliga pumpstationen att krävas. Bilaga 1 visar hur
ledningarna kan dras om.

2.2 Kapacitet på befintligt nät
1

Enligt tidigare utredning klarar befintligt spillvatten- och vattennät planerad exploatering.
Undersökningen är gjord med hjälp av datormodeller och resultatet säger att en exploatering på
200 lägenheter i nordost och service- och handelsområden på 17 ha kan utföras utan några
åtgärder på befintligt vatten- och spillvattennät. Modellen tar inte hänsyn till ovidkommande
vatten vid kraftig nederbörd eller höga grundvattennivåer. C4 Teknik gjorde bedömningen vid
utredningens tidpunkt att ovidkommande vatten var marginell och att datormodellen därmed var
tillförlitlig. För att säkerställa att befintligt spillvattennät klarar den ökade belastningen som
exploateringen innebär bör en djupare analys över det förväntade spillvattenflödet göras, samt
en utredning över befintlig kapacitet i ledningarna. En omläggning av befintliga ledningar utanför
planområdet kan visa sig vara nödvändigt om kapaciteten i befintliga ledningar är för låg.
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Kristianstad kommun, Exploateringsplan Kristianstad-Åhus, Effekter på VA-system, WSP
2006-09-27
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3. Dagvatten
3.1 Allmänt om dagvatten
Staden förtätas och byggs ut, med ökade hårdgjorda ytor som följd. Detta förändrar
regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden och vattnets kretslopp. Det blir svårare för
regnvatten att tränga ner i marken och avrinningen blir snabbare till reningsverk, sjöar och
vattendrag. Den snabbare avrinningen gör att påverkan från kraftigare regn blir större med risk
för översvämningar och vattenskador som följd. Även grundvattenbalansen kan påverkas
negativt genom tex minskad infiltration i marken eller föroreningar.
Dagvatten är en samlingsterm för ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Hur mycket dagvatten
som avrinner beror på nederbördsmängden, men också på markens och vegetationens
förutsättningar att ta hand om nederbörden.
Kristianstad kommun har beslutat att dämningsnivån i anslutningspunkt i gatan, ska gälla i
marknivån. Detta innebär att kommunens ledningssystem kan fyllas med vatten ända upp i
gatunivå, utan att kommunen ansvarar för att ev fastigheter inne på kvarteret skadas på grund
av detta. Höjdsättning av området bör därför göras så att vattnet rinner i lägre liggande partier
tex på gatorna, istället för mot och in i byggnader, när ledningssystemen är fyllda.
I områden med stor andel hårdgjord mark och stora takytor, samlas snabbt rikliga mängder
dagvatten, eftersom vattnet blir kvar på ytan. När dagvatten rinner över hårdgjorda ytor tar det
även med sig ev partiklar, näringsämnen och föroreningar.
På vegetationsytor sjunker stora delar av dagvattnet istället direkt ner i marken, tas upp av
växterna eller avdunstar. Genom att ge plats för gröna ytor och anläggningar som fördröjer och
helst renar dagvattnet, innan det når ledningsnätet, blir flödet mindre och jämnare samtidigt som
belastningen av föroreningar i nedströms belägna vattendrag minskar. Med mindre och under
längre tid utdragna och jämnare flöden, minskar belastningen på ledningssystem och då även
risken för översvämningar. Därför är det viktigt att minska hårdgjorda ytor till förmån för de ”mer
tröga” ytorna med fördröjningsmöjlighet, infiltration och/eller vegetation.
Värt att tänka på vid planering av hantering av dagvatten inom nya bebyggelseområden:
•

Utgå från topografi, vegetation och rådande geohydrologi

•

Naturinventering med inriktning att bevara vegetation

•

Dagvattenavrinning vid exploatering=naturmarksavrinning

•

Utnyttja naturliga sk lågstråk vid avledande av dagvatten

•

Ta hänsyn till högsta vattennivå i berörd recipient eller ledning

•

Gör bedömning och kontrollera vad som sker även vid ett 100-års regn
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För att avleda, ta hand om och fördröja dagvatten finns följande principer:

Bild 1. Exempel på Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD
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4. Dagvattenhantering i planområdet
Dagvattnet ska i största möjliga mån omhändertas lokalt och avledas och fördröjas ytligt samt
infiltrera marken inom planområdet. Detta görs för att begränsa flödet ut från planområdet, få en
god avskiljning av föroreningar, skapa vackra miljöer och främja grundvattenbildning. De
principer som visas ovan ska i största möjliga mån användas i området. För att få funktion på
avvattningen kommer det även att krävas ledningar under mark.

4.1 Dikessystemet utanför planområdet
Dagvattnet från hela planområdet kommer att ledas till ett dikessystem åt väster.
Handelsområdets dagvatten kommer att ledas till dike 2, se bilaga 4. Parallellt med Otto
Lindenows väg går idag ett dike, (dike 1 i bilaga 4) med en anslutande dagvattenledning från
det befintliga bostadområdet. Detta dike behöver läggas om enligt planförslaget och ledas till
dike 2 liksom det gör idag. Dike 2 mynnar ut i stordiket vilket inte visas i plankartan. Till stordiket
leds dagvatten från stora delar av Kristianstad (totalt 1430 ha) samt reningsverkets utgående
vatten. Stordiket leds till pumpstationen Pynten och därifrån pumpas det till Hammarsjön.
Planområdet omfattas idag av dikningsföretag, vilket är en form av samfällighet, bestående av
flera fastighetsägare, med syfte att avvattna mark. Planförslaget innebär att dikningsföretaget
bör upphävas inom planerade området. Processen att lägga ner detta dikningsföretag har
påbörjats.

4.2 Förutsättningar för beräkningar av dagvattenflöden
Ytan som planeras kommer att generera dagvattenflöden som måste fördröjas innan de leds till
dikessystemet. Dagvattenflödet från hela området ska enligt C4 Teknik regleras till 100 l/s, vilket
motsvarar den naturliga avrinningen från hela planområdet. För att detta ska vara möjligt
anläggs flera magasin där dagvattnet kan fördröjas och det utgående flödet kontrolleras. Det
utgående flödet fördelas med 90 l/s för handelsområdet och 10 l/s för det planerade
bostadsområdet. Den naturliga avrinningen från planområdet är enligt dikningsföretagets akt
0,84 l/s*ha vilket ger en dagvattenavledning på 36 l/s från handelområdena och 8,4 l/s från
bostadsområdet. Eftersom arbetet med att lägga ner detta dikningsföretag har påbörjats har
hänsyn inte tagits till dessa siffror i utredningen.
Handelsområdet avvattnas till dike 2 och bostadsområdet ansluts till befintligt dagvattennät vid
Holjers väg, se bilaga 4. Detta dagvattennät kommer att ha kapacitet för ytterligare anslutning.
(se ”Omläggning av befintlig dagvattenledning” nedan) Dagvattnet från bostadsområdet kommer
att nå samma dikessystem som handelsområdet via det omlagda diket. Dagvattensystemet för
bostadsområdet kan även anslutas till dagvattensystemet inne i handelsområdet om detta visar
sig vara bättre vid en detaljpojektering.
Beräkningarna för att bestämma volymen på fördröjningsmagasin har gjorts utifrån uppgifterna i
tabell 1. Vid en detaljprojektering kan dagvattenflödena visa sig bli mindre eller större när
andelen hårdgjorda ytor förändras. Vid beräkningarna har den regionala parametern för
Kristianstad valts till 16.
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Tabell 1. Ytor och avrinningskoefficienter

Område
Köpcenter Tak
Parkering
Lastyta
Dagvattenyta
Handel 2 Tak
Dagvattenyta
Parkering
Lastgård
Handel 1 Tak 1
Tak 2
Dagvattenyta
Parkering
Lastyta
Övrigt
Naturmark
Dagvattenyta
SUMMA

area

avrinnings faktor

reducerad area

35000
57440
22055
9725
9100
5730
16400
10900
9900
12000
7800
39000
15700
150000
9000
409750

0,9
0,8
0,8
1
0,9
1
0,8
0,8
0,9
0,9
1
0,8
0,8
0,1
1

31500
45952
17644
9725
8190
5730
13120
8720
8910
10800
7800
31200
12560
15000
9000
235851

4.3 Dagvattenfördröjningar
I planförslaget föreslås flera dagvattenfördröjningar, se bilaga 4. Magasinen kan användas i
estetiskt syfte och vara ett positivt inslag i gestaltningen, se bilder nedan. Sammanlagt beräknas
den totala fördröjningsvolymen inom handelsområdet uppgå till 17 800 m3 vilket är tillräcklig
volym för att fördröja ett 50-årsregn. Allt dagvatten från handelsområdet leds via mindre
fördröjningar och svackdiken till den stora fördröjningsdammen i väster. Därifrån leds ett
reglerat flöde på 90 l/s till dike 2.
Bilaga 5 visar hur dagvattnet kan fördröjas inom planområdet vid ett 20-årsregn, varaktighet 20
minuter. Vid detta regn kommer inte dagvattenfördröjningarnas fulla kapacitet inom
handelsområdet att uttnyttjas. Den erfoderliga fördröjningsvolymen för detta regn är cirka
3
5 000 m .
För bostadsområdet kan en eller flera dagvattenfördröjningar anläggas enligt förslaget i bilaga
3
4. Den totala volymen på 1 400 m krävs inom bostadsområdet för att ett 20-årsregn ska kunna
fördröjas, se bilaga 5 (beräknat på den varaktighet som ger störst total volym som ska
omhändertas).

4.4 Dagvattensystem för handelsområdena
Till det stora fördröjningsmagasinet i områdets nordvästra del leds allt dagvatten. På grund av
den höga grundvattennivån kommer det stora magasinet sannolikt behöva vara tätt för att
undvika grundvatteninträngning.
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I bilaga 2 visas hur huvudledningen för området läggs längs Hammarleden mot den stora
fördröjningsdammen. Ledningen läggs under ett svackdike till vilket ytligt rinnanade dagvattnet
leds. I svackdiket får dagvattnet infiltrera marken, vid högre flöden rinner dagvattnet till
huvudledningen för dagvatten. Se bilaga 4 för utformning. Svackdikets yta betäcks med gräs
och vid mindre dagvattenflöden vidhäfts föroreningar vid gräsytan. De olika
dagvattenmagasinen placerade i området avlastar ledningen så att mindre dimensioner kan
väljas på huvudledningen. Detta medför också att dagvattnet fördröjs längre inom varje
handelsområde och att belastningen på den stora dammen minskar.
Parkeringsytorna utformas så att ytlig avledning av dagvatten kan ske från närliggande mark till
fördröjningsytor. Vid vissa ytor kommer avvattning att ske via dräneringsstråk, se bild nedan.
Vid extrem nederbörd kommer mer dagvatten att ledas till de ytliga fördröjningarna och
svackdiket eftersom ledningarna då kommer att vara överbelastade.

Bild 2. Exempel på avvattning av parkeringsyta.

Dagvattnet från handelshusens tak kommer antingen att ledas ytligt via breda rännor, eller via
ledningar under mark. En kombination av systemen är även möjlig. Dagvatten från Köpcentrets
tak föreslås ledas till vallgraven vid Hammarshus, där markens förväntade infiltationskapacitet
är god. På detta vis främjas grundvattenbildning.
Nedan visas olika alternativ på hur dagvattenfördröjningar och svackdiken kan utformas så att
de blir en tilltalande del av gestaltningen, se bild 3-6.
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Bild 3. Lägre liggande ytor som tillfälligt kan samla vatten, foto Sweco

Bild 4. Lägre liggande ytor som tillfälligt kan samla vatten, foto Sweco
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Bild 5. Infiltration och vatten som leds i svackdike, foto Sweco

Bild 6. Ytliga rännor, foto Sweco
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5. Vid extrem nederbörd
5.1 Handelsområdet
Dagvattenledningar dimensioneras för att fördröja ett 10-års regn (ett regn som återkommer vart
tionde år). För att klara även kraftigare nederbörd utan översvämning eller breddning så läggs
flera fördröjningar in enligt förslaget i bilaga 4.

Korta och intensiva regn
Vid extrem nederbörd (längre återkomsttid än 10 år) med kortare och intensiva regn kommer
ledningarna för dagvatten inte att kunna avleda allt vatten med en gång. Fördröjningsytorna
kommer att ta hand om dagvattnet, men det kan tillfälligtvis bli översvämning vid de lägre
delarna av parkeringarna. Dagvattnet kommer dock att snabbt ledas mot svackdiket och sedan
vidare mot huvudledningen. Eftersom dessa kraftiga flöde endast har kort varaktighet så
kommer ledningarna snart kunna avleda dagvattnet igen.
Den totala dagvattenvolymen varje handelsområde genererar vid olika nederbörd visas i
tabellen nedan. Vid beräkningarna har det antagits att huvudledningen för dagvatten leder bort
700 l/s från Köpcentrets område och 500 l/s vardera från volymhandel 1 och 2. Vidare har en
uppskattning gjorts av avrinningskoefficienten. Dessa antaganden kan ändras vid en
detaljprojektering.
3

Tabell 2. Alstad dagvattenvolym (m ) vid de olika handelsområdena.

Område

3

3

3

Köpcenter

Volym (m ) vid 20årsregn
1500

Volym (m ) vid 50årsregn
2500

Volym (m ) vid 100årsregn
3700

Volymhandel 1

1000

1700

2500

Volymhandel 2

300

500

900

De volymer som altras inom varje enskilt handelsområde kommer att rymmas inom de
planerade fördröjningarna enligt bilaga 4, även vid ett 100-årsregn.
Låg intensitet och lång varaktighet
Vid extrem nederbörd med lägre intensitet och längre varaktighet kommer de stora
dagvattenflödena att transporteras bort mot den stora fördröjningsdammen. För att alla
dagvattenfördröjningar ska vara fyllda samtidigt (för att utnyttja hela voylmen) så regleras
utflödet från fördröjningarna. I bilaga 6 visas hur ett 100-årsregn med varaktighet sex timmar
fördröjs inom planområdet. Den totala fördröjningsvolymen som krävs för att fördröja detta regn
3
inom planområdet och endast släppa 90 l/s till diket är 23 000 m . Detta är möjligt om
dagvattnet tillåts stiga hela vägen upp den stora fördröjningsdammens vallkrön så att ytterligare
3
5 000 m ryms i dammen. Se sektion över dammen i bilaga 6. Planområdet har enligt förslaget
tillräckliga fördröjningsvolymer för att kunna fördröja ett 100-årsregn med varaktighet sex
timmar.
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Förslag till breddning
Volymerna ovan är beräknade enligt en modell. I verkligheten beter sig regn inte precis som
modellen förutsäger och en nederbörd kan i extremfall vara ännu kraftigare än exemplet ovan.
Om den stora fördröjningsdammen svämmar över så rinner dagvattnet mot Hjorthägnet, över
Hammarleden och framför allt norrut. För att undvika detta förelås att ett breddavlopp anläggs
vid lämplig nivå och som leds mot det omlagda diket. Se sektion över diket i bilaga 6. Vid ett
100-årsregn på det oexploaterade området med åkermark är flödet till det befintliga
dikessystemet högre än 90 l/s. Breddavloppet föreslås dimensioneras för att motsvara det
förväntade flödet vid oexploaterat område. På detta vis kommer planområdet inte att generera
mer dagvatten till dikessystemet än i dagsläget.

5.2 Bostadsområdet
De nederbördsmängder som alstras i bostadsområdet vid extrem nederbörd visas i tabell 4.
Volymerna som redovisas bygger på den varaktighet som ger störst volym.
Tabell 4. Dagvattenvolymer vid kraftigare nederbörd än 10-årsregn.
3

Återkomsttid (år)

Volym (m )

20

1 400

50

2 300

100

3 400

Dagvattnet som alstras från bostadsområdet bör i största möjliga mån fördröjas inom området
och förutom dagvattenmagasin bör även översvämningsytor planeras. I det befintliga
dagvattennätet i Holjers väg finns det kapacitet för högre flöden vilket främjar en god avvattning
även vid extrem nederbörd.

6. Dagvatten från vägarna
Dagvatten från Hammarleden och Lokalgatan har i beräkningsmodellerna hanterats separat.
Hammarledens södra körfält kan avvattnas i dike eller dräneringsledning som leds mot en
fördröjningsdamm enligt bilaga 4. Dagvatten från Lokalgatan kan ledas samma
dagvattensystem. Det norra körfältet på Hammarleden kan avvattnas mot svackdiket. Dagvatten
från E22 ska ledas mot samma fördröjningsdamm som avvattnar Hammarleden enligt
överenskommelse med Kristianstad kommun och Trafikverket. Åhusvägen är Trafikverket väg
och den avvattning som sker idag kommer att bibehållas.

7. Dräneringsvatten från hus och vägar
Dräneringsvattnet från byggnaderna kan kopplas till dagvattensystemet för planområdet.
Dräneringsvattnet kan komma att behöva pumpas eftersom dagvatten får dämmas upp till
gatunivå i ledningssystemet.
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8. Omläggning av befintlig dagvattenledning
Befintlig dagvattenledning som i dagsläget kommer från Åhusvägen och går i områdets norra
del behöver läggas om för att ge möjlighet till planerat bostadsområde. Den nya
dagvattenledningen föreslås läggas vid gränsen söder om det planerade och befintliga
bostadsområdet, se bilaga 1. Den befintliga dagvattenledningen leds till ett dike med start vid
Otto Lindenows väg, dike 1. Detta dike kommer att läggas om när Otto Lindenows väg utgår.
Den omlagda ledningen kommer att mynna ut i det nya diket väster om Hammarleden. Både
dike 1 som utgår och det nya diket leds till dike 2. När ledningen läggs om och inte längre
ansluts vid Holjers väg kommer det befintliga ledningssystemet inne i bostadsområdet att ha
kapacitetsutrymme.
2

Tidigare utredning säger att befintlig ledning är underdimensionerad och att kapaciteten
behöver ökas från dagens ca 1000 l/s till ca 2200 l/s för att undvika dämning uppströms.
Utredning föreslår ett öppet fördröjningsmagasin i områdets nordöstra del för att fördröja och
begränsa flödet i ledningen. På så vis skulle ledningens nuvarande dimension kunna behållas
vid omläggning. Ledningens djup är något oklar men vattengången ligger på mellan 3,5 och 4
meter under befintlig mark vid tänkt placering på fördröjningen. Det finns därmed inga
möjligheter att på ett tilltalande sätt skapa en öppen dagvattenfördröjning eftersom djupet på
magasinet blir alltför stort på en begränsad yta. Inför omläggningen bör Kristianstad kommun
göra en separat utredning av denna ledning för att bestämma om fördröjning kan göras längre
uppströms, om ledningens dimension ska ökas eller om ett underjordiskt magasin är bästa
lösningen. Vid en ökning av dimensionen bör kapaciteten på mottagande diken nedströms
kontrolleras för att undvika att de överbelastas.

9. Höjdsättning
9.1 Höjdsättning av vägar och omgivande mark
Höjdsättningen görs så att byggnader och anläggningar inte drabbas av översvämning vid
extrem nederbörd. Höjdsättningen av Hammarleden görs även så att den fungerar som en
barriär för dagvatten. Även vägarna inom planområdet skärmar av dagvattnet så att dagvattnet
från de högre belägna handelsområdena inte rinner vidare mot de lägre belägna.
Särskilt vid Volymhandel 1, västra byggnaden krävs en höjdsättning av Hammarleden och
intilliggande mark för att undvika att dagvatten leds över Hammarleden söderut mot befintlig
bebyggelse vid extrem nederbörd. Ytligt rinnande dagvatten vid denna punkt ska ledas mot den
stora fördröjningsdammen och ej över Hammarleden.

9.2 Minsta markhöjder
Med utgångspunkt från det sista stora magasinet har de lägsta marknivåer som området bör ha
längs med Hammarleden beräknats för att dagvattnet ska kunna ledas med.
Lutningen på dagvattenledningen har valts till 3 promille. Med denna lutning och de flöden som
uppstår kommer ledningen att vara självrensande. Dimensionen på ledningen har antagits vara
800 mm, godstjockleken 100 mm och djupet till ledningens hjässa har valts till 1 m.
2

Dagvattenutredning Hammar 9:21, Kristianstad. Ramböll, Malmö 2008-09-10
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Beräkningarna visar att höjdskillnaderna ger god marginal för en dagvattenledning med självfall
längs med Hammarleden.

9.3 Höjdsättning av byggnader
Planområdet ligger i de låglänta delarna av Kristianstad som skulle påverkas vid ett eventuellt
vallbrott. Även vid extrem nederbörd kan området drabbas av dagvattenflöden från högre
belägna områden av staden. Färdigt golv på Volymhandel 1, västra byggnaden är satt till
+2,0 m. Möjlighet kommer att finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer undan en
snabbt stigande vattennivå i denna byggnad. Även viktiga tekniska installationer kommer att
placeras på en nivå +3,0 m eller göras vattentåliga. Övriga handelshus ligger på en nivå som ej
är kritiskt gällande vattenmassor.

10. Påverkan på grundvattnet
10.1 Färdigställt område
Effekter av planförslaget är att de hårdgjorda ytorna ökar när bl.a. byggnader och vägar uppförs
och parkeringsytor anläggs. De hårdgjorda ytorna ger negativa konsekvenser för möjligheten till
infiltration och nybildning av grundvatten. Områdets övervägande lerjordar med högt
vatteninnehåll, tillåter dock inte någon större grundvattenbildning i dagsläget. Jordlager som
tillåter infiltration och grundvattenbildning, t.ex. sand, siltig sand och morän, återfinns runt
Hammarshus, samt i planområdets norra, sydvästra och södra utkant. Enligt tidigare
modelleringar återfinns ett infiltrationsområde inom den södra delen av planområdet med hög
infiltrationskapacitet, medan det övriga området har låg infiltrationskapacitet. Se bilaga 7 för
jordartsskiss. Grundvattenbildning inom planområdet möjliggörs med parker, gröna stråk och
öppna dagvattenlösningar, under förutsättning att underliggande jordlager tillåter infiltration.
Planförslaget innebär att grönområden och parkmark möjliggörs i planområdets norra och
sydvästra del. Infiltrationsområden möjliggörs även i den södra delen av området längs
Hammarleden och E22. Planförslaget bedöms sammantaget marginellt minska möjligheterna till
grundvattenbildning inom planområdet.
Huvudledningen för dagvattenhanteringen inom området förläggs längs med och norr om
Hammarleden. För att avlasta huvudledningen och avvattna Hammarleden, planeras även flera
mindre öppna dagvattenmagasin i planområdets södra del. Dessa magasin hamnar i den del av
planområdet som har bäst förutsättningar för infiltration.

10.2 Under byggskedet
Då grundvattennivån återfinns nära markytan inom planområdet medför detta ett behov av att
under byggskedet temporärt sänka grundvattennivån och avleda grundvattnet inom vissa
delområden för att möjliggöra utbyggnad av infrastruktur, byggnader och framdragning av
ledningar. Huvuddelen av dessa åtgärder bedöms ej vara nödvändiga vid en övergång från
bygg- till driftskede. I den västra delen av området ligger grundvattenytan mycket nära markytan
och här bedöms det finnas ett behov av grundvattensänkning under byggtiden. Under
byggskedet kommer marken att höjas inom den västra delen av området, vilket i sig minskar
behovet av fortsatt grundvattensänkning under driftskedet.
Negativa konsekvenser för djur- eller naturvärden inom området på grund av
grundvattensänkningar bedöms inte uppstå, då området i dagsläget ej uppvisar särskilda
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värden inom denna kategori. Det bedöms ej heller uppstå negativa konsekvenser för befintlig
bebyggelse i form av risk för sättningsskador, då den befintliga bebyggelsen ligger på ett
tillräckligt avstånd från de planerade åtgärderna.
De grundvattensänkningar som planeras i samband med byggnationer inom området bedöms
som mycket begränsade och faller således under 11 kap 12 § i miljöbalken.
För markdränering inom detaljplanerat område, såvida det inte sker för vissa enstaka
fastigheters räkning, krävs inte tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken.

11. Påverkan på ytvatten
11.1 Färdigställt område
Dagvatten kan innehålla små mängder ämnen som olja, fosfor, PAH, bly, zink, kadmium och
koppar. För att förhindra att dessa ämnen leds till Hammarsjön så kommer så stor del som
möjligt av dagvattnet att ledas ytligt. Vid grässtråk kommer dagvattnet ”filtreras” och
föroreningarna fastläggas på vegetationen. Vid dagvattenfördröjningarna kommer vattnet att
röra sig långsamt och sedimentering och avskiljning av partikelbundna föroreningar att ske.
Planförslaget innehåller flera dagvattenfördröjningar där denna rening kommer att ske. I den
stora dagvattenfördröjningen kommer vattnet att stanna upp under en längre tid vilket möjliggör
god avskiljning. Även i dikena som är mottagare av planområdets dagvatten kommer det att ske
en avskiljning av föroreningar. Då dagvattnet tillåts infiltrera i marken istället för att avledas ytligt
kommer föroreningar att avskiljas. I svackdiken och fördröjningar kommer dagvatten att infiltrera
i marken, likaså i de parkeringar som utformas för att möjliggöra detta. Se bilder nedan på hur
ytor kan utformas för att tillåta infiltration och minska den ytliga avrinningen.

Bild 5 Ytavvattning till planteringsyta, foto Sweco
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11.2 Under byggskedet
I byggskedet kan dagvatten som leds till Hammarsjön komma att grumlas av jord- och
lerpartiklar. Vid kritiska perioder bör detta avhjälpas med till exempel sedimentationsanläggning.
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Bilaga 7

