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VA-Utredning: Hantering av dagvatten för
planerad skola och idrottshall på Östra
kasern 3 m.fl.

Sammanfattning







Dagvatten upp till ett tioårsregn bedöms kunna hanteras inom området
med hjälp av 3 dammar på ca 458m3 fördröjningsytor. Bräddning från
fördröjningsytorna behövs till två översvämningsytor vid större flöden från
stora regn.
Dagvattnet leds dels ut till befintligt system österut längs Snapphanevägen
vidare ut i befintligt ledningssystem och söderut via Kockumsgatan vidare
ut i befintligt ledningssystem där dagvattnet sedan leds vidare ut till
befintligt dike längs Kanalgatan.
Befintlig dagvattenledning i norra delen av området måste tas bort. Ny
dagvattenledning läggs längs planerad GC-väg i norra delen av området,
som ansluts till befintligt ledningssystem. Även en dagvattenledning längs
Kockumsgatan måste bytas ut för att klara kommande flöden från
planområdet. Ny större dagvattenledning läggs istället som sen leder ut
dagvattnet till befintligt dike längs Kanalgatan.
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Uppdrag
MEX har beställt en Dagvattenutredning av Tekniska förvaltningen, VAAvdelningen för planområdet Östra Kasern 3 m.fl. där det skall byggas en ny skola
och idrottshall.

Genomförande
VA-avdelningen har utfört uppdraget med hjälp av Rebaz Blomhav och Martin
Olsson. Rapporten är en förstudie PM och ska inte ses som bygghandlingar.
Förstudien är baserad på tillhandahållet material i form av planskiss och
grundkarta. Med hjälp av beräkningsprogram och ritverktyg har en modell byggts
upp med ett dagvattensystem som skall klara ett 10-års regn.

Befintliga Dagvattenledningar
Längs med Vattentornsvägen går två ledningar D300btg och D400btg. Delar av
D400btg som går inom Norra planområdet måste läggas om. Ledningarna
fortsätter österut längs Snapphanevägen och vidare längs Kanalgatan. I Södra
delen av planområdet längs Kockumsvägen går en D400btg som leder ut till ett
befintligt dike söderut. Både befintliga och nya ledningar behöver i framtiden vara
åtkomliga med 1:1 schakt.
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Markförhållanden

Figur 1. Jordartskarta från SGU

Från SGUs jordartskarta går det att utläsa att marken främst utgörs av jordarten
glaciär lera inom planområdet. Marken har därför liten genomsläpplighet. .
Grundvatten nivån ligger ganska högt vilket gör att dammen i norr måste skyddas
mot uppträngning av grundvatten.
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Höjder

Figur 2. Höjdkarta över planområdet med Höjdrygg (rött streck)

Planområdet har två lågpunkter och en höjdrygg som delar området diagonalt i två
delar. Hela planområdet ligger på en höjdnivå mellan +0,5 -+2,7 meter över havet.
Största delen av området ligger på en höjd på mellan +2-+2,7meter över havet. Det
finns några lågpunkter som kan skapa problem vid hantering av dagvattnet vilket
gör att marken måste höjas på några ställen.
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Föreslagen VA-försörjning

Figur 3. Föreslagen utformning av dagvattensystemet för planområdet

Dagvatten







Dimensionerande nederbörd: 10-årsregn med säkerhetsfaktor 1.3
Total area: ca 3.5ha
Reducerad area: ca 2.4ha
Avrinningskoefficienter: 0,8(tak, asfalt)/0,2(gräs, grus)
3 fördröjningsmagasin på totalt ca 511m3 med fördröjning av ca 540l/s
2 översvämningsytor på totalt 996m3 som har breddningsfunktion och tar
hand om stora flöden vid skyfall och större regn.
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Dagvatten från området leds till infiltrationsytor i ett öppet dagvattensystem där
det fördröjs och delvis renas, se figur 3. Dagvattnet leds sen vidare under mark till
det befintliga ledningssystemet och dels ut till ett befintligt dike. Vid stora regn så
breddar dagvattnet till två stora gräsytor, se figur 3. Rekommenderad släntlutning
på dammar är 1:6 -1:4 för att underlätta underhåll och säkerhet.

100-års regn
Vid större regn, skyfall och 100-års regn så fördubblas flödena. Det krävs istället en
magasinvolym på totalt 1267m3 och en tillrinning sker på 1158 l/s. För att ta
hand om de här extra stora flödena så måste översvämningsytor skapas och
översvämningsvägar planeras så att byggnaderna inte skadas. Det får inte heller bli
för mycket flöden koncentrerade till enskilda brunnar eller ledningar så det blir
översvämningar.

Figur 4. Plan för att ta hand om 100-års regn
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Det planerade dagvattensystemet kommer kunna ta hand om 10-årsregn och delar
av 100års regn men inte allt. Det kommer bli en viss avrinning längs marken.
En viktig del är att man höjer marken för byggnaderna. De stora
översvämningsytorna som finns planerade kommer att kunna ta hand om de stora
flödena vid 100års regn, se figur 4 och 3.
Men vid GC-tunneln i norra delen kommer det bli en kritisk punkt. Dammen och
diket i norra delen av planområdet kommer ta det mesta av flödet. En sänka bör
göras vid GC-tunneln så att det blir en lågpunkt så att vatten leds hit istället och tas
om hand här istället för nere i GC tunneln.
En annan åtgärd är att förbindelse punkt till befintliga ledningssystemet ändrats så
att mer flöden skall kunna tas om hand. Nu går dagvattnet ut på tre ställen istället i
det befintliga systemet. Så norra delens befintliga ledningar blir inte lika hårt
belastat.
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Avrinningsområden och beräkningar.

Figur 3. Indelning av Avrinningsområden.

Planområdet har delats in i fyra avrinningsområden A1, A2,A3 och A4 enligt figur 3
ovan.
Vid beräkningar av dimensionerande regnintensitet har Dahlströms formel
använts (enligt Svenskt Vatten publikation P104):
3

Ekvation 1: iÅ = 190 × √Å ×
iÅ =

regnintensitet, l/s, ha

TR =

regnvaraktighet, minuter

Å=

återkomsttid, månader

ln(TR )
TR 0,98

+2
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Vid beräkning av dimensionerande flöde (enligt Svenskt Vatten publikation P90)
har rationella metoden använts:
Ekvation 2: qd dim = 𝐴 × 𝜑 × 𝑖Å
qd dim dimensionerande flöde, l/s
A= =
avrinningsområdets area, ha
𝜑 = avrinningskoefficient
Ared =

reducerad area, ha [fi*A]

iÅ =

dimensionerande regnintensitet, l/s, ha

Vid beräkningar har den totala arean delats in i 0,8 hårdgjorda ytor och 0,2
grönytor. Beräkningarna redovisas i tabell 1 och tabell 2.
I tabell 1 nedan redovisas resultaten från beräkningarna vid 10-årsregn. Resultat
med erforderliga magasinvolymer och storlek på avrinningsområden och flöden
presenteras.
Tabell
1. Storlek på avrinningsområden. Flöden och erforderliga magasinvolymer vid 10-års regn
.
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I tabell 2 nedan redovisas resultaten från beräkningarna vid 100-årsregn. Resultat
med erforderliga magasinvolymer och flöden presenteras.
Tabell 2. Flöden och erforderliga magasinvolymer vid 100-års regn.

